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Inledning 
Landstingsfullmäktige fastställde i juni 2016 en strategisk plan med tre års-

budget för åren 2017-2019. I treårsplanen anges landstingets vision och stra-

tegiska mål för planeringsperioden. Budgeten innehåller även beslut om 

skattesats och ekonomiska ramar för områdena hälso- och sjukvård, kultur 

och regional utveckling samt politiks verksamhet. 

Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållan-

dena samt en redovisning av nu aktuella ramar under perioden 2017-2019. 

Ekonomi 

Samhällsekonomin  
Den svenska ekonomin har under 2016 nått konjunkturell balans och kon-

junkturen fortsätter stärkas nästa år. Det innebär ökningstal för BNP, syssel-

sättning och skatteunderlag som är starkare än normalt. På längre sikt ser det 

inte lika ljust ut.  

Den starka tillväxten har varit möjlig trots svag utveckling i omvärlden, då 

det är den starka inhemska efterfrågan som drivit tillväxten i Sverige, särskilt 

under de senaste två åren. BNP beräknas i år öka med drygt 3 procent för att 

därefter öka med lägre tal.  

Utvecklingen beror till stor del på snabbt växande investeringar, inhemsk 

efterfrågan samt under senare tid stark utveckling av den offentliga konsumt-

ionen. Såväl statlig som kommunal konsumtion ökar kraftigt 2016 till följd 

av det stora antalet asylsökande, trots att bedömningen av asylmottagandet 

justerats ner. 

Färre asylsökande och färre ensamkommande flyktigbarn innebär att pro-

gnosen för den offentliga konsumtionen skruvats ner jämfört med bedöm-

ningar våren 2016. Sveriges Kommuner och Landsting bedömer att statens 

finanser därför blir väsentligt bättre, men för kommunsektorn är bilden inte 

lika tydlig då skatteunderlaget beräknas öka svagare.   

Procentuell förändring, enligt SKL oktober: 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

BNP* 3,9 3,2 2,6 2,1 1,8 1,8

Sysselsättning timmar 1,0 2,0 1,4 0,7 0,4 0,5

Relativ arbetslöshet 7,4 6,8 6,7 6,6 6,6 6,4

Realt skatteunderlag 1,8 2,3 1,9 1,1 0,8 0,8

* Kalenderkorrigerad utveckl ing

 

Landsting och regioners ekonomi 
Landstingens/regionernas resultat 2016 bedöms förbättras något jämfört med 

2015, trots att föregående års resultat påverkades av engångsintäkter i vissa 

landsting. Dessutom höjde flera landsting/regioner skatten inför 2016. 

Landstingens/regionernas prognostiserade resultat 2016 per april är ett un-

derskott på 0,4 miljarder kronor. Av landstingen/regionerna bedömer 15 ett 

noll resultat eller ett överskott och fem bedömer ett underskott.  
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Ekonomiska förutsättningar jämfört med de i 
strategiska planen 2017-2019 

Befolkningen 

I december 2015 hade Norrbotten 249 777 invånare vilket 210 färre än året 

innan. I Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) trendframskrivning be-

döms befolkningen öka med 1 030 invånare under 2016. 

I de ekonomiska beräkningarna antas att befolkningen förändras enligt 

SKL:s trendframskrivning. Det innebär att i beräkningarna finns ca 200 fler 

invånare 2016 och nästan 1 300 invånare färre 2019 än i den strategiska pla-

nen. År 2019 beräknas Norrbotten ha drygt 3 100 invånare fler invånare än 

2015.  

Skatter, utjämning och generella statsbidrag  

Skatteunderlagstillväxten i riket 2017 beräknas till 4,5 procent för att däref-

ter ligga på kring 3,9 procent enligt bedömning av Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL). Jämfört med den strategiska planen är det en försämring.  

Statens bidrag till landstingssektorn består i allt väsentligt av kommunaleko-

nomisk utjämning och bidraget till läkemedel. 

I budgetpropositionen föreslås tio miljarder kronor till ökade resurser till 

välfärden varav 2,3 miljarder kronor till landsting och regioner. År 2017 

fördelas 900 mkr befolkningsbaserat och 1,4 miljarder kronor baserat på 

antal asylsökande för att 2021 vara helt befolkningsbaserat. Den del som 

baseras på antal asylsökande beräknas för Norrbotten till 39 mkr 2017 och 

2018 för att minska till 28 mkr 2019 och 17 mkr 2020 och ska redovisas som 

ett generellt statsbidrag. 

I budgetpropositionen för 2017 föreslås följande ändringar, jämfört med 

redan inarbetade förslag från tidigare år, som påverkar regleringsposten en-

ligt finansieringsprincipen och som har inarbetats i denna plan: 

 Bidraget ökas med mer resurser till välfärden 2017 med 23 mkr för att 

2021 successivt ökat till 76 mkr. 

 Införande perioden för kostnadsfri tandvård för unga förlängs till 2019, 

vilket innebär att bidraget 2018 blir 4 mkr lägre än i tidigare plan då ök-

ningen är endast en årskull. För Norrbotten innebär det 7 mkr 2017, 11 

mkr 2018 och 15 mkr år 2019 i ökade statsbidrag, men mindre patientin-

täkter. 

 Bidraget ökas med 3 mkr för glasögonbidrag som 2017 var ett riktat bi-

drag. 

 Bidraget minskas på grund av att avdragrätten för resor till och från arbe-

tet minskas, skatteavtal mellan Sverige och Danmark, vilket ökar skat-

teintäkterna. För Norrbotten beräknas detta till 3 mkr. 

 Bidraget minskas för förändrat ansvar för pandemisk influensa, som för 

Norrbotten innebär 1,5 mkr.  

Det förändrade utjämningssystemet som gäller från och med 2014 ger Reg-

ion Norrbotten minskade intäkter med 240 mkr med helårseffekt 2017 jäm-

fört med 2013.  
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Statsbidrag läkemedel 

En överenskommelse finns med staten för 2016. Den innebär ett ökat stats-

bidrag jämfört med 2015. I avtalet kompenseras landstingen/regionerna för 

det nya läkemedlet för Hepatit C med 70 procent av beräknad kostnad 2016. 

I avtalet ingår även en vinst- och förlustdelningsmodell. Förhandlingar avse-

ende 2017 pågår med staten. 

I treårsbudgeten antas att bidraget 2016 ökat med 0,5 procent 2017 för att 

därefter minska.  

Riktade ersättningar 

Regeringen avsätter medel för ett antal riktade statsbidrag i syfte att stimu-

lera huvudmännen att vidta utvecklings- och förbättringsåtgärder som rege-

ringen bedömer angelägna inom hälso- och sjukvården. I budgetproposition-

en föreslås inga nya bidrag. 

I den strategiska planen antogs att bidrag inom professionsmiljard, jämställd 

hälso- och sjukvård genom insatser för förlossningsvård och kvinnors hälsa 

samt riktade insatser på kvinnors hälsa i primärvård sjukskrivningsmiljarden, 

psykiska ohälsa, cancersjukvård ska vara kvar 2017.  

I planen antas att landstinget erhåller sin befolkningsandel av dessa medel 

samt att kostnader uppstår i motsvarande grad. 

Utdebitering 

För att finansiera landstingets uppgifter betalar norrbottningarna landstings-

skatt. Landstingets utdebitering av skatt 2017 är oförändrat 11,34 per skat-

tekrona, vilket motsvarar 11,34 procent av den beskattningsbara inkomsten.  

Sammanfattning 

Procentuell förändring från föregående år om inte annat anges. 

2016 2017 2018 2019

Utdebitering kr/skattekrona 11,34 11,34 11,34 11,34

Skatteunderlagsutveckling i riket enligt SKL april 2016 5,0 5,2 4,3 4,3

Skatteunderlagsutveckling i riket enligt SKL okt 2016 5,0 4,5 3,9 3,8

Antal invånare 1 november året innan enligt stategiska 

planen 2017-2019 249 885 250 560 251 996 253 685

Antal invånare 1 november året innan prognos okt 249 885 250 807 252 315 252 422

 

Sveriges Kommuner och Landstings prognos är underlag för bedömning av 

skatteintäkter och utjämning.  
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Skatt, utjämning och generella statsbidrag, mkr: 

Prognos

2016 2017 2018 2019

Landstingsskatt 6 113 6 317 6 453 6 632

Del- och slutavräkning -44 -41

Summa skatt 6 069 6 276 6 453 6 632

Inkomstutjämning 624 664 681 700

Kostnadsutjämning 281 284 295 304

Strukturbidrag 163 164 165 165

Införandebidrag 18

Regleringsavgift -119 -98 -118 -126

Generellt bidrag 26 39 39 28

Bidrag läkemedel 647 651 646 646

Summa statsbidrag och utjämning 1 640 1 704 1 708 1 717

Summa skatt, statsbidrag och utjämning 7 709 7 980 8 161 8 349

Förändring skatt, procent 15,7 3,4 2,8 2,8

Förändring statsbidrag och utjämning, procent -0,7 3,9 0,2 0,5

Förändring skatt, statsbidrag och utjämning, procent 11,8 3,5 2,3 2,3

Budget

 

Löne- och prisutveckling 

Landstingsindex, procentuell förändring mellan åren: 

 2016 2017 2018 2019 

LPIK inklusive läkemedel, okt 2016 2,4 2,1 2,5 2,8 

LPIK exklusive läkemedel, okt 2016 2,7 2,6 3,1 3,3 

I landstingsprisindex ingår en bedömd prisutveckling, inte kostnader exem-

pelvis för nya läkemedel. 

Investeringar 

För planperioden 2017-2019 beräknas ram för investeringarna samt den pla-

nerade likviditetsbelastningen. Ramen bedöms till 694 mkr 2017, 444 mkr 

2018, och 204 mkr 2019. Den relativt höga nivån beror främst på investe-

ringar i Sunderby sjukhus enligt gällande utvecklingsplan som delvis är flyt-

tad från 2016.  

Vid ny- och omfattande om- och tillbyggnation där regionen är byggherre 

avsätts en procent av den totala byggkostnaden till konstnärlig gestaltning. 

Ramen är oförändrad jämfört med den strategiska planen 2017-2019. 

Upplåning 

Regionstyrelsen bemyndigas att uppta långfristiga lån upp till 500 mkr under 

planperioden. 

Ekonomisk bedömning för budgetperioden 
Nedan beskrivs förändringar jämfört med Strategiska planen 2017-2019 

beslutad av landstingsfullmäktige i juni 2016. 
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Skatt, utjämning och regleringsavgift: 

 Skatteunderlaget utvecklas sämre än vad som antogs i planen, vilket ger 

75 mkr lägre skatteintäkter 2017 och 103 mkr lägre 2019. Samtidigt ökar 

inkomstutjämningsbidraget men kompenserar inte minskningen.   

 SCB:s  uppdaterade underlag för kostnadsutjämningen ger regionen i 

princip oförändrat bidrag jämfört med strategiska planen. 

 Regleringsavgiften bedöms 2017 bli 23 mkr lägre än i planen och 44 mkr 

år 2019, på grund av ändringar enligt finansieringsprincipen och ökade 

resurser till välfärden.  

Regionen får även 39 mkr år 2017 och 2018 och 28 mkr 2019 från ökade 

resurser till välfärden baserat på antalet asylsökanden.  

Statsbidraget för läkemedel bedöms bli 51 mkr högre 2017 än i strategiska 

planen.  

Kostnaderna för pensioner beräknas totalt sett bli högre 2017 än vad som 

antogs i den strategiska planen men väsentligt lägre 2018 och 2019, bero-

ende på indexering, löneunderlag och lägre ränteantaganden avviker mot 

tidigare prognoser. Detta påverkar både posten pensioner och finansiella 

kostnader avseende pensioner.  

Regionstyrelsen 2017 förändringar jämfört med Strategiska planen: 

 hälso- och sjukvård tillförs ytterligare 20 mkr. Det avser satsningar inom 

psykisk hälsa, assisterad befruktning, distansvård, hälsoundersökningar 

asylsökande, sjuktransporter samt utbildningstjänster. 

 kulturverksamhet tillförs ytterligare 1 mkr för det fria kulturlivet och från 

2018 ytterligare 4 mkr och 2019 ytterligare 1 mkr för konstmuseum. 

 kommunikationer återför 8 mkr avseende både buss och tågverksamhet.  

 omstrukturering i Piteå 10 mkr.   
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De ovan redovisade förändringarna ger följande ekonomiska effekter:

Mkr 2017 2018 2019
Resultat enligt strategisk plan 2017-2019 

exklusive verksamhetens underskott 356 252 105

Skatt, utjämning, regleringsavgift -36 -65 -87

Generella statsbidrag 39 39 28

Statsbidrag läkemedel 51 46 46

Index 13 17 38

Pensioner -12 25 0

Satsningar:

Psykisk hälsa -7 -7 -7

Distansvård -3 -3 -3

Assisterad befruktning -1 -5 -5

Hälsoundersökningar asyl -4 -3 -3

Tandvård unga 4

Utbildningstjänster -1 -1 -1

Sjuktransporter -4 -6 -6

Kollektivtrafik 8 8 8

Kultur -1 -5 -6

Omstrukturering -10

Region Norrland 2

Summa satsningar -23 -18 -21

Finansiella kostnader pensioner -2 17 4

Resultat exklusive verksamhetens underskott 386 313 113

 

Ekonomiska ramar och resultat 2017-2019 
Årsprognosen per augusti 2016 är för verksamheterna ett underskott på  

311 mkr vilket är 174 mkr sämre än resultatmålet -137 mkr. 

Sedan 2015 arbetar divisioner och verksamheter med åtgärder för att sänka 

sina kostnader med cirka 250 mkr. Handlingsplanerna ger inte planerad ef-

fekt 2016 och även andra kostnader ökar. Hälso- och sjukvårdsdivisionerna 

ska genomföra beslutade åtgärder samt anpassa sig till målet om en kost-

nadseffektiv verksamhet.  

Det betyder att verksamheternas underskott ska minska från 311 mkr år 2016 

till 74 mkr år 2017 och till 47 mkr år 2018 och 2019.  

Resultat 2017-2019: 

Mkr 2017 2018 2019

Resultat  exklusive verksamheternas underskott 386 313 113

Verksamheternas resultatkrav - överskott 67 62 62

Verksamheternas resultatkrav - underskott -141 -109 -109

Verksamheternas resultatkrav - netto -74 -47 -47

Resultat inklusive verksamheternas underskott 312 266 66
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Riskanalys 

Verksamheten ska minska sitt underskott från 311 mkr år 2016 till 74 mkr 

2017 eller med netto 237 mkr och ytterligare 27 mkr till 2018. 

Avvikelsen mot resultatmålet 2016 beror dels på att de ekonomiska hand-

lingsplanerna inte ger full effekt och dels att andra kostnader ökar. 

Erfarenheten från tidigare år är att planerade åtgärder för kostnadsreduktion 

normalt brukar ge 50 procents effekt. Styrelse och ledning arbetar intensivt 

och fokuserat med genomförande av handlingsplanerna. Om det inte arbetet 

ger effekt utan verksamheten endast klarar 50 procent eller 132 mkr, skulle 

det ge ett underskott på 179 mkr i verksamheten år 2019. Därför måste verk-

samheten ta höjd för detta i sina planer. 

Andra risker är: 

 att nya invånare flyttar in med okända behov  

 att produktiviteten inte ökar som förväntat 

 att kostnaderna för nya läkemedel ökar och verksamheten inte kan iden-

tifiera andra områden för kostnadsminskning 

 att kostnaderna för köpt vård ökar utan att det är en volymökning 

Ramar 

Resultatbudget, finansieringsbudget samt balansbudget framgår av bilaga 1. 

Med utgångspunkt från det som anges i treårsbudgeten i den strategiska pla-

nen 2017-2019 samt denna finansplan fördelas ramar till hälso- och sjuk-

vård, regional utveckling och kultur samt politisk verksamhet i enlighet med 

bilaga 1.  

Vid fördelning av ramarna till verksamheten ska följande beaktas: 

 Hälso- och sjukvården ska tillföras 30 mkr varav i den strategiska planen 

9 mkr och i denna plan ytterligare 21 mkr. 

 Till hälso- och sjukvård ska ökad för patientförsäkring, patientrörlig-

het, mammografi, tandvård unga, psykisk hälsa, assisterad befrukt-

ning, utbildningstjänster, distansvård, hälsoundersökningar asyl, sjuk-

transporter. 

 Ersättningen per barn och år i Vårdval barn- och ungdomstandvård är 

1 350 kr år 2017, vilket är oförändrat jämfört med 2016. 

 Kulturverksamheten ska tillföras netto 1 mkr 2017 samt ytterligare 4 mkr 

2018 och 1 mkr 2019.  

 För omstrukturering i Piteå ska 20 mkr avsättas 2017. 

 Kollektivtrafik tillförs 1 mkr för tågtrafik i denna plan exklusive prisupp-

räkning. 

 Näringspolitik ska återföra 2,4 mkr 2017 som var ett engångsanslag. 

Uppdrag från Strategiska planen 2017-2019 
Trots höjd skattesats och genomförda kostnadsreduktioner på 250 mkr nås 

inte fullmäktiges mål 2019 på ett resultat på 167 mkr, som motsvarar två 

procent av skatter, utjämning och generella bidrag. 

Landstingsstyrelsen har i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut i juni 

2016 identifierat ett antal förändringar för att anpassa hälso- och sjukvårds-
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organisationen till den ekonomiska verklighet och det befolkningsunderlag 

som föreligger.  

Nivåstrukturering av sjukvården i länet behöver fortsätta för att landstimget 

ska kunna möta framtidens krav på patientsäkerhet och hög kvalitet. Samti-

digt är det nödvändigt att tillgodose kompetenskrav och kompetensförflytt-

ningar för att styra landstingets ekonomi mot fullmäktiges beslut och kom-

munallagens krav.  

För länets sjukhus föreslås en indelning med två länssjukhus och tre närsjuk-

hus.  

Styrelsen uppdrar till landstingsdirektören att under våren 2017 redovisa 

förslag till förändrade uppdrag för länets sjukhus, hälsocentraler samt folk-

tandvård och återkomma till styrelsen med beslutsförslag med risk- och kon-

sekvensanalyser.  

De principiella strukturförändringarna som efter utredningen bedöms bli 

aktuella kommer därefter att överlämnas fullmäktige för beslut senast i april 

2017. 

Ekonomi i balans 
Landstinget ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans, d v s intäk-

terna ska överstiga kostnaderna. Uppkommet underskott ska regleras senast 

tredje året efter det att underskottet uppkommit. Om det finns synnerliga skäl 

kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte ska göras. 

Regionen har ett balanskravsunderskott från 2014 och 2015 på 275 mkr som 

ska återställas senast 2018. Prognosen för 2016 är ett överskott på 132 mkr, 

vilket innebär att 2014 års underskott samt 95 mkr av underskottet 2015 kan 

återställas 2016. Resterande 143 mkr ska enligt lagen återställas senast 2018. 

Regionens resultat för 2017 är positivt varför hela resterande balanskravsun-

derskottet ska återsällas 2017. 

Avstämning mot kommunallagens balanskrav, mkr 

Utfall Prognos

2015 2016

Resultat enligt resultaträkningen -240 132

Avgår samtliga realisationsvinster från 

anläggningstillgångar

Orealiserade förluster i värdepapper 2

Årets resultat efter balanskravsjusteringar -238 132

Synnerliga skäl, sänkt ränta på pensionsskuld

Synnerliga skäl, omstruktureringskostnader

Årets balanskravsresultat -238 132

Balanskravsunderskott från tidigare år -37 -275

Summa -275 -143   
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Bilaga 1 

Resultatbudget/prognos 

Prognos

2016 2017 2018 2019

Verksamhetens intäkter 1 248 1 030 1 043 1 046

Verksamhetens kostnader -8 606 -8 466 -8 693 -9 023

Avskrvning -251 -251 -277 -279

Verksamhetens nettokostnad -7 609 -7 687 -7 927 -8 256

Skatteintäkter 6 069 6 276 6 453 6 632

Generella statsbidrag och utjämning 1 640 1 704 1 708 1 717

Resultat före finansiella poster 100 293 234 93

Finansiella intäkter 47 74 102 108

Finansiella kostnader -15 -55 -70 -135

Årets resultat 132 312 266 66

Förändring verksamhetens nettokostnad, procent 5,3 1,0 3,1 4,2

Förändring skatt, generella statsbidrag, utjämning, procent 11,8 3,5 2,3 2,3

BudgetMkr

 

Finansieringsbudget 
Finansieringsbudget med prognos 2016 samt budget 2017-2019. 

Prognos

2016 2017 2018 2019

Den löpande verksamheten

Årets resultat 132 312 266 66

Justering för:

- Avskrivningar 251 251 277 279

- Gjorda avsättningar och långfristiga skulder 224 281 313 465

- Ianspråktagna avsättningar/långfristiga skulder -58 -60 -86 -88

- Pensionsfond (Kortfristiga placeringar) -554 -55 -80 -83

- Ökn/minskn kortfristiga fordringar/skulder 25 50 -27 -44

Verksamhetsnetto 20 779 663 595

Investeringar

Finansiella anläggningstillgångar -32 -1 -1

Materiella  anläggningstillgångar -261 -469 -359 -335

Investeringsnetto -261 -501 -360 -336

Ökn/minsk långfristiga fordringar 1 1 1

Förändring likvida medel -241 279 304 260

Likvida medel vid årets början 1 014 773 1 052 1 356

Likvida medel vid årets slut 773 1 052 1 356 1 616

BudgetMkr
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Balansbudget 
Balansbudget med prognos 2016 samt budget 2017-2019.  

Prognos

2016 2017 2018 2019

Tillgångar

Anläggningstillgångar 2 194 2 442 2 523 2 577

Omsättningstillgångar 4 356 4 637 5 055 5 449

Summa tillgångar 6 550 7 079 7 578 8 026

Skulder och ekeget kapital

Eget kapital 2 163 2 295 2 599 2 865

Årets resultat 132 312 266 66

Avsättningar 2 556 2 778 3 024 3 411

Långfristiga skulder 39 34 29 24

Kortfristiga skulder 1 660 1 660 1 660 1 660

Summa skulder och eget kapital 6 550 7 079 7 578 8 026

Soliditet enligt blandmodellen, procent 35 37 38 37

Soliditet enligt fullfonderingsmodellen, procent -39 -30 -24 -22

BudgetMkr

 

Investeringar  

Mkr 2017 2018 2019

Ram:

Investeringar, inklusive investeringar för externa hyrsegäster 693 443 203

Investeringar, finansiella 1 1 1

Total ram 694 444 204

Planerad likviditetsbelastning 387 359 335  

Landstingsbidrag 

2017 2018 2019

Hälso- och sjukvård 7 288,3 7 531,6 7 845,7

Kultur och regional utveckling 351,7 346,9 361,1

Politisk verksamhet 47,2 48,7 48,6

Summa 7 687,2 7 927,2 8 255,4

BudgetMkr
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Hälso- och sjukvård 

2017 2018 2019

Hälso- och sjukvård

Anslag året innan 7 067,4 7 288,2 7 531,6

Prisuppräkning 257,7 261,6 314,1

Förändringar -36,9 -18,2 0,0

- Utökning patientrörlighet, , sjuktransporter, patientförsäkring, 

mammografi, tandvård unga, utbildningstjänster, 

hälsoundersökningar, distansvård, psykisk hälsa 30,1 16,8

- Resultatkrav, Hepatit C -67,0 -35,0

Landstingsbidrag 7 288,2 7 531,6 7 845,7

BudgetMkr

 

Kultur och regional utveckling  

2017 2018 2019

Kultur och regional utveckling

Anslag året innan 322,7 351,7 346,9

Prisuppräkning 8,8 11,2 13,2

Förändringar 20,2 -16,0 1,0

- Utökning omstrukturering, kultur, kollektivtrafik 22,8 4,0 1,0

- Minskning näringspolitik och kultur -2,6 -20,0

Landstingsbidrag 351,7 346,9 361,1

BudgetMkr

 
              

Politisk verksamhet 

2017 2018 2019

Politisk verksamhet

Anslag året innan 46,5 47,2 48,7

Prisuppräkning 0,7 1,5 1,9

Regionbildning -2,0

Landstingsbidrag 47,2 48,7 48,6

BudgetMkr
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Specifikation politisk verksamhet 2017 

Budget

2017

Landstingsfullmäktige 5 961

Landstingsrevisionen 8 744

Hälsoberedningen 1 165

Sjukvårdsberedningen 1 165

Demokratiberedningen 1 165

Framtidsberedningen 1 165

Allmänna beredningen 1 165

Patientnämnden 480

Partistöd 12 114

Summa fullmäktige 33 124

Landstingsstyrelsen 11 499

Samverkansberedning vård, skola och omsorg 150

Regionbildning 2 461

Totalt 47 234

Tkr

Beredningarnas  budget förutsätter att alla ledamöter är yrkesverksamma.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


