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Vidarefördelning av landstingsfullmäktiges anslag  
Landstingsfullmäktige har i Finansplanen 2017-2019 gett styrelsen ett 

utrymme på 7 687,2 mkr inklusive politisk verksamhet, vilket är 21 mkr 

högre jämfört med den strategiska planen 2017-2019 

I landstingsstingsstyrelsen plan fördelades ramar och resultatkrav till 

verksamheten som nu justeras. 

Medlen fördelas enligt nedan:  

mkr

Hälso- och 

sjukvård

Kultur 

och 

regional 

utvecklin Politik Summa

Resultat 

krav 2017

Omfördel Nytt/spar

Division

Länssjukvård 1 935,5 1 935,5 -13,1 8,7 -67

Närsjukvård 2 652,8 2 652,8 6,0 3,0 -70,0

Folktandvård 79,9 79,9 -2,4 3,0

Service 298,0 298,0 -14,9 1,1 0,0

Länsteknik 140,0 2,8 142,8 -0,3 0,0

Summa divisioner 5 106,2 2,8 0,0 5 109,0 -24,7 12,8 -134,0

Landstingsgemensamt

Vårdval Norrbotten 1 030,1 1 030,1 -0,1

Privatvård 73,9 73,9

AT-läkare 49,5 49,5

Forskning/utveckling/utbil

d-ning 21,2 9,1 30,3 2,0

Patientförsäkring 35,3 35,3 2,3

Patientrörliget 5,6 5,6 1,0

Hälso- och sjukvård till 

utlänningar utan 

nödvändiga tillstånd 7,2 7,2

Läkemedel 53,9 53,9 -5,0

Folkhälsa 3,9 3,9 2,0

Stödpersonsverksamhet 2,0 2,0

Övrig Hälso- och sjukvård 11,9 11,9 -3,0 4,5

Summa 1 294,5 9,1 0,0 1 303,6 -1,0 4,7 0,0

Förändring jmf 2016 

exkl prisförändring
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mkr

Hälso- 

och 

sjukvård

Kultur 

och 

regional 

utveckli

ng Politik Summa

Resultat 

krav 2017

Omfördel Nytt/spar

Tandvård

Viss tandvård för vuxna 32,1 32,1 -0,5 0,0

Vårdval Barntandvård 66,3 66,3 -0,3 6,7 0,0

Summa 98,4 0,0 0,0 98,4 -0,8 6,7 0,0

Övrigt

Kommunikationer 97,6 97,6 0,8 0,0

Näringspolitik 69,9 69,9 -2,4 0,0

Kultur 122,2 122,2 -3,0 0,8 0,0

Utbildning 2,0 2,0 -12,0

Jämställdhet 2,0 2,0 0,0

Landstingsstyrelsen oförutsett 5,9 0,5 6,4 -3,0 0,0

Länsövergripande organisationer 

och råd 4,9 4,9 0,0

Sveriges kommuner och landsting 6,3 6,3 0,0

Förbättringsarbete 0,1 0,1 0,0

Omsorgstagare i utomlänsvård 1,3 1,3 0,0

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

Landstingsgemensamt personal 23,2 2,0 25,2 1,1 0,0

Gemensamma avskrivningar 81,2 81,2 5,9 0,4 0,0

Uppdrag resultatkrav 56,9 11,6 68,5 25,9 68,5

Övr landstingsgemensamt * 183,0 34,0 217,0 18,2 4,7 2,0

Finansförvaltningen 423,6 423,6 -17,5 -46,3

Summa 789,2 339,8 0,0 1 129,0 26,5 -40,9 58,5

Politisk verksamhet 47,2 47,2 0 2,0

Totalt 7 288,3 351,7 47,2 7 687,2 0,0 -16,7 -73,5

Förändring jmf 2016 exkl 

prisförändring

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

Divisionerna  

Följande satsningar och omfördelningar görs: 

 Division Länssjukvård; den fasta ersättningen ökas avseende, 

flygambulans och helikopter 4,2 mkr, mammografi 3,8 mkr, assisterad 

befruktning 0,7 mkr,  

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen: radiologiskt 

bildarkiv 0,9 mkr, arbetsgivaravgifter unga 0,4 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; 

Engångsersättning bild och funktion 5,3 mkr, smärtbehandling 6,6 mkr, 

spol- och diskdesinfektorer och autoklaver 2,0 mkr, 

förvaltningskostnader IT-system 0,3 mkr samt internränta 

laboratoriemedicin 0,2 mkr. 
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 Division Närsjukvård; den fasta ersättningen ökas avseende MHVB-

psykologer 3,0 mkr.  

Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta ersättningen; 

Smärtbehandling  

6,6 mkr, arbetsgivaravgifter unga 0,8 mkr. 

Genom omfördelning av ansvar minskas den fasta ersättningen; spol- 

och diskdesinfektorer och autoklaver 1,1 mkr samt förvaltningskostnader 

IT-system 0,3 mkr. 

 Division Folktandvård; Genom omfördelning ökas den fasta ersättningen 

för arbetsgivaravgifter unga 0,1 mkr, specialisttandvård unga 20-21 år 

0,8 mkr. 

Genom omfördelning minskas den fasta ersättningen med 1,3 mkr för 

sänkt internränta samt 2,0 mkr för ökat resultatkrav, men som flyttas till 

landstingsgemensamt. 

 Division Service; Den fasta ersättningen ökas komponentavskrivning 1,1 

mkr. 

Genom omfördelning ökas den fasta ersättningen avseende 

arbetsgivaravgifter unga 0,2 mkr, projektkontor 1,8 mkr, 

förvaltningskostnader IT-system 0,3 mkr och administration av 

glasögonbidrag och porto 0,2 mkr.  

Genom omfördelning minskas den fasta ersättning för strategiskt inköp 

3,4 mkr. 

Divisionen har ett resultatkrav på 14,0 mkr 2016, men den fasta 

ersättningen minskas med 14,0 mkr vilket minskar resultatkravet till 0,0 

mkr. 

 Division Länsteknik; Genom omfördelning av ansvar ökas den fasta 

ersättningen för förvaltningskostnader IT-system 0,7 mkr, spol- och 

diskdesinfektorer och autoklaver 3,1 mkr.  

Genom omfördelning minskas den fasta ersättningen för  projektkontor 

netto 0,2 mkr. 

Divisionen har ett resultatkrav på 3,9 mkr 2016, men den fasta 

ersättningen minskas med 3,9 mkr vilket minskar resultatkravet till 0,0 

mkr. 

Vårdval Norrbotten 

Anslaget för vårdvalet är 1 030,1 mkr vilket uppräknat med 18,4 mkr för 

prisindex. 

Privatvård 

Anslaget (73,9 mkr) finansierar 50 procent av kostnaderna för dels 

privatpraktiserande läkare med allmänmedicinskkompetens, dels 

privatpraktiserande sjukgymnaster. Resterande 50 procent finansieras av 

hälsocentralerna i vårdval Norrbotten. Fr o m 2014 ingår även kostnaderna 

för övriga privatpraktiserande läkare med olika specialistkompetenser.    

AT-läkare 

Anslaget (49,5 mkr) avser löner och omkostnader för AT-läkare och 

studierektorer i Norrbotten.  
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Forskning och utveckling samt utbildning inom hälso- och sjukvård 

Landstinget avsätter 28,3 mkr för forskning och utbildning. Anslaget riktas 

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

tandvårdsverksamhet i landstinget och Norra regionen, till andra stöd för 

forskningen 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 

stimulera den enskildes kompetensutveckling.  

Förändringen avser klinisk behandlingsforskning flyttat från övrig hälso- och 

sjukvård. 

Omfördel Nytt/spar

Kliniska lektorat 1,5

FoU -anslag 1,5

Medinansiering nationell och regional forskning 3,1 2,0

Forskarstöd övriga yrkeskategorier än läkare 2,9

RLU Forskarstöd läkare 3,3

Forskar AT/ST 2,0

Riktade medel till akademisk miljö 1,5

Etiskt råd 0,2

FoU infrastruktur 1,2

Utveckling, E-hälsa och innovationer 5,0

Summa FoU 22,2 2,0 0,0

Universitetslektorer, RLU 6,9

Kliniska adjunkter 0,7

Länsstudierektor ST och PTP psykologer 0,5

Summa utbildning 8,1 0,0 0,0

Totalt 30,3 2,0 0,0

Landstings- 

bidrag 2017

Förändring jmf 2016 exkl 

prisförändring

 

Patientförsäkringen 

Anslaget (35,3 mkr) avser premie till Landstingens Ömsesidiga 

Försäkringsbolag (LÖF).  Ökningen 2,3 mkr beror på ökat antal anmälda 

skador i landet samt EU:s solvenskrav. Premien är baserad på landstingets 

befolkningsandel av den totala premien till LÖF. 

Patientrörliget 

Anslaget för patientrörlighet inom Europa (5,6 mkr) ökas med 1,0 mkr på 

grund av ökat statsbidrag.  

Hälso- och sjukvård till utlänningar utan nödvändigt tillstånd 

Anslaget (7,2 mkr) avser att ersätta kostnader för hälso- och sjukvård till 

utlänningar utan tillstånd. 
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Läkemedel 

Anslaget för läkemedel på 53,9 mkr fördelas enligt nedan:  

Landstings-

bidrag 2017 Omfördel Nytt/spar

Nya läkemedel 16 -1,3

Läkemedel mot Hepatit C 27,0 -5,0

Moms på receptläkemedel 5,3

Projekt klinikapotekare 1,7 1,0

Producentobunden utbildning 0,2

Läkemedelskommitte 1,0

Läkemedelsservice, övrig hantering 1,2

Region och kommunapotekare 0,4

Patientstyrd warfarinbehandling 0,3 0,3

HPV-vaccin till skolorna 0,8

Summa 53,9 0,0 -5,0

Förändring jmf 2016 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 

levnadsvanor 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 arenor behöver vara hälsofrämjande, såsom hemmet, 

förskola/ skola, fritidssektorn, 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 hjärtinfarkter 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 

hälsofrämjande hälso- och sjukvård och samverkan med andra aktörer. 

Tyngdpunkten ligger på ”Universell proportionalism”, dvs att arbeta med 

generella insatser 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 

sjukdomsförebyggande metoder. Hälsoamma matvanor kommer att vara i 
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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 

dialog 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 (1,9 mkr) för 

folkhälsoarbete under 2017 till strategiskt folkhälsoarbete inom 

Folkhälsocentrum samt bidrag. Dessutom avsätts för breddinförande av 

SAM-projektet psykisk hälsa för barn och unga i länet  

2,0 mkr samt projektmedel på 0,9 mkr för avslutning av projektet. 

Stödpersonsverksamheten 

Anslaget (2,0 mkr) används till arvoden och reseersättningar för 

stödpersoner till patienter som är tvångsintagna enligt lagen om psykiatrisk 

tvångsvård och lagen om rättspsykiatrisk vård. 

Övrigt hälso- och sjukvård 

För övrig hälso- och sjukvård avsätts 11,9 mkr som fördelas för biobank för 

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

mkr, ungdomsmottagning 1,5 mkr, psykisk hälsa 0,9 mkr, Winternet 1,0 

mkr, breddning av distansvård 3,0 mkr samt 3,5 mkr för övrig utveckling.  

Klinisk behandlingsforskning 2,0 mkr är flyttat till avsnittet forskning. 

Kostnadsansvar för viss vuxentandvård 

Anslaget på 32,1 mkr ska användas för tandvård och administration av 

tandvård till vissa patientgrupper inklusive tredje steget i tandvårdsreformen. 

Omfördelning görs med 

0,5 mkr till Vårdval barntandvård på grund av avgiftsfrihet för barn och unga 

20-21 år. 

Kundvalsmodell inom barn- och ungdomstandvård 

För finansiering av Folktandvårdens och den privata tandvårdens åtaganden 

avseende barn- och ungdomstandvård anslås 66,3 mkr. Då det blir 

avgiftsfritt för gruppen unga 20-21 år ökas anlaget med 7,3 mkr medan 

anslaget minskas med 0,7 mkr på grund av färre barn och unga.  
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Kommunikationer och näringspolitik 

Anslaget för kommunikationer 97,6 mkr ökas med 0,8 mkr avseende 

tågtrafik jämfört med 2016.  

Anslaget för näringspolitik 69,9 mkr är minskat med 2,4 mkr avseende 

engångsmedel 2016.  

Kultur och utbildning 

Anslaget för kultur är 122,2 mkr, vilket är ökat med 1 mkr för fria kulturlivet 

samt ökat genom omfördelning 3 mkr till museet. Kulturen har ett 

resultatkrav på 6 mkr 2016, men den fasta ersättningen minskas med 6 mkr 

vilket minskar resultatkravet till 0,0 mkr.  

Anlaget för utbildning är oförändrat 2 mkr. Underkottet för Grans 

Naturbruksskola beräknas till 12 mkr 2017. 

Jämställdhet 

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

verksamhet.  

Landstingsstyrelsen 

Anslaget till landstingsstyrelsens avser oförutsett 6,4 mkr, varav till 

landstingsstyrelsens ordförandes förfogande 0,4 mkr samt 0,5 mkr för 

bassänger i kommunerna.  

Länsövergripande organisationer, förbund och råd 

Det totala anslaget är 4,9 mkr, varav länsövergripande organisationer 3,7 

mkr, samordningsförbund 1,05 mkr (Activus i Piteå 0,4 mkr och Pyramis i 

Luleå 0,4 mkr, Consensus i Älvsbyn 0,25 mkr) samt länspensionärsråd och 

länshandikappråd 0,2 mkr. 

Avgift till Sveriges Kommuner och Landsting 

Förbundsavgiften till Sveriges Kommuner och landsting är totalt 6,4 mkr. 

Avgiften baseras på medelskattekraften i riket 2016, antal invånare i länet 

2016 och en avgift på 0,1197 promille (0,1237 år 2016). 

Förbättringsarbete 

Till landstingsdirektörens förfogande avsätts 0,1 mkr till stipendier i 

verksamheten.   

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 2017 är 1,3 mkr. 

Röda Korset flyktingcenter 

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

avseende behandling. Därutöver avsätts 0,2 mkr från medel i nationella 

överenskommelser.  
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Landstingsgemensam personal 

Anslaget (25,2 mkr) avser kostnader för facklig verksamhet, 

företagshälsovård mm. 

Anslaget ökas med 1,1 mkr för utbildningstjänster. 

Landstingsgemensamma avskrivningar 

Anslaget (81,2 mkr) avser avskrivningar på inventarier för verksamheterna 

Länssjukvård, Närsjukvård exklusive primärvård, landstingsgemensamt. 

Landstingsstyrelsens resultatkrav 

Landstingsstyrelsen har sammanlagt minskat olika anslag 2015 och 2016 

med 68,5 mkr för att kompensera divisionernas underskott. Beloppet fördelar 

sig på division Folktandvård 15,9 mkr division Service 26,6 mkr, Länsteknik 

8,9 mkr, kommunikationer 3,5 mkr, näringspolitik 2,1 mkr, kultur 6 mkr, 

landstingsgemensamt personal 1,4 mkr, landstingsdirektörens stab 2,6 mkr 

samt styrelsens övriga poster 1,5 mkr.  

Övrigt landstingsgemensamt  

Anslaget (217,0 mkr) avser landstingsdirektörens stab, och uppdrag, IT-

utveckling, finansiering av nationell IT-strategi samt gemensamma projekt 

och uppdrag. 

Anslaget har ökats med 4,7 mkr för hälsoundersökningar av asylsökande. 

Till anslaget har omfördelats 18,4 mkr för region och samverkanskontakter, 

glasögonbidrag samt arbete för införande av nytt verksamhetsstöd i vården 

samt strategiskt inköp. Ersättningen har minskats med 0,2 mkr avseende 

administration av glasögonbidrag och porto 0,2 mkr. 

Finansförvaltning 

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

folktandvård och vissa specialdestinerade statsbidrag. 

 

 


