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Landstingets kansli  

Ekonomiavdelningen Landstingsstyrelsen 

Förvaltningsbudgetar 2014 

Bakgrund 
Landstingsfullmäktige har i budget för 2014 angivit mål för verksamheten och 

vilka förändringar som ska genomföras. Fullmäktige har också lämnat direktiv för 

landstingsstyrelsens arbete med förvaltningsbudgetar. 

 

Landstingets kanslis förslag till förvaltningsbudgetar har upprättats med 

utgångspunkt från dessa direktiv. Förvaltningsbudgetar presenteras i form av 

balanserade styrkort med handlingsplaner. 

Ansvar och befogenheter 
Landstingsstyrelsen är landstingsfullmäktiges verkställande politiska organ och 

ska enligt kommunallagen leda och samordna förvaltningen av Landstingets 

angelägenheter. 

 

Landstingsdirektören är ytterst verkställande tjänsteman som på 

landstingsstyrelsens uppdrag operativt leder Landstingets verksamhet i enlighet 

med fastställd budget och landstingsstyrelsens riktlinjer. Landstingsdirektören 

rapporterar till landstingsstyrelsen. 

 

Landstingsfinansierad verksamhet som drivs i egen regi är organiserad i 

förvaltningsområden. Förvaltningsbudget är en precisering av landstingsstyrelsens 

uppdrag till landstingsdirektören där operativt ansvar fördelas till 

förvaltningschef. Förvaltningschef rapporterar till landstingsdirektören. 

 

För varje förvaltning utses i särskild ordning beslutsattestanter som med sin attest 

godkänner/styrker att utgift följer budget, beslut eller direktiv för verksamheten. 

 

Förvaltningsbudgetens form 
För att styra, följa upp och mäta verksamheten med utgångspunkt från 

Landstingets övergripande vision, värderingar och strategiska mål arbetar 

Landstinget enligt modellen ”Balanced Scorecard”. 
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Mål anges utifrån en helhetssyn som belyser och balanserar verksamhetens 

utveckling utifrån fem perspektiv: 

 Medborgare och kund 

 Process och produktion 

 Lärande och förnyelse 

 Medarbetare 

 Ekonomi 

 

Förvaltningarnas budget har utformats med fokusering på dessa fem perspektiv. 

För varje perspektiv finns angivet strategiska mål, framgångsfaktorer samt vilka 

mått som kommer att mätas under året för att fokusera på viktiga 

förbättringsområden. Handlingsplanen uttrycker planerade åtgärder för att nå 

högre måluppfyllelse  

 

Förslag till förvaltningsbudgetar framgår av bilagor vilka är baserade på underlag 

som förvaltningschef lämnat till landstingsdirektören. Beträffande ekonomiska 

förutsättningar för genomförande av verksamheten gäller de förutsättningar för 

respektive förvaltning som redovisas i det följande. 

 

Vilka mål som ska följas 2014 ur Landstingets Program för hållbar 

miljöutveckling 2013-2016 beslutas när Landstingsstyrelsen fastställer med vilken 

periodicitet landstingets kansli till landstingsstyrelsen ska återrapportera  

- mätetal/mål för all verksamhet och som i samband med delårsrapport och 

årsredovisning även ska återrapporteras till landstingsfullmäktige  

- förvaltningsspecifika mätetal/mål för rapportering enbart till landstingsstyrelsen.  

 

Jönköpings- Höglandets och Värnamo sjukvårdsområde 

Primärvård – AT-utbildning 
Sjukvårdsområdena ansvarar för AT-tjänstgöring och studierektorsfunktion även 

för primärvård. Ersättning för detta fördelas enligt tabellen nedan.  

 
Tabell: Ersättning AT och studierektorer (tkr) 

Sjukvårdsområde AT Studierektorer Summa 

Jönköping 9 387 65 9 452 

Höglandet 5 807 71 5 878 

Värnamo 4 643 30 4 673 

Summa 19 837 166 20 003 
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Primärvård utanför vårdval (kvinno- och barnhälsovård) 
Kvinno- och barnhälsovård samt ungdomsmottagningar ersätts med kapitering 

samt med målrelaterad ersättning.  

 

 Kvinnohälsovården resursfördelas utifrån antal kvinnor 20-44 år 

 Ungdomsmottagningarna resursfördelas utifrån antal kvinnor och män  

13-21 år 

 Barnhälsovården resursfördelas utifrån antal barn 0-6 år. 

Kapiteringsersättning baseras på sjukvårdsområdenas befolkning och CNI  

2013-12-01. Åldersfördelningen svarar för 95 procent av fördelningen och CNI 

för 5 procent, vilket innebär följande fasta ersättningar för 2014. 
 

Tabell: Ersättning kvinno- och barnhälsovård (tkr) 

Förvaltning Kvinnohälsovård 
20-44 år 

Ungdoms-
mottagningar 
13-21 år 

Barnhälsovård 
0-6 år 

Summa 

Jönköping 26 820 3 310 40 371 70 500 

Höglandet 15 840 2 380 24 990 43 210 

Värnamo 12 960 1900 20 750 35 610 

Summa 55 620 7 590 86 110 149 320 

 
Tabell: Kvalitetsersättningar barnhälsovård (tkr) 

Variabel Vad mäts Avsatta medel 

Hälsosamtal för förstagångsföräldrar Antal genomförda samtal 800 

 

Primärvård - psykisk hälsa barn och unga  
För att främja barn och ungdomars hälsa och förebygga psykisk ohälsa erhåller 

Jönköpings sjukvårdsområde 3 600 tkr i ersättning för Psykisk hälsa barn och 

unga. 

 

Specialiserad somatisk vård 
 
Patientrelaterad ersättning 
För den specialiserade vården ges ersättning i form av rörlig DRG-ersättning 

enligt följande prislista och fast ersättning för palliativa resursteam, habilitering, 

neonatalvård och sjukhusfysik. 

 
Tabell: Palliativa resursteam och sjukhusfysik och habilitering (tkr) 

Förvaltning Palliativa 
resursteam 

Sjukhusfysik Habilitering Neonatalvård Summa 

Jönköping 8 850 7 560 57 190 21 630 95 230 
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Höglandet 6 690 0 0 0 6 690 

Värnamo 5 260 0 0 0 5 260 

Summa 20 800 7 560 57 190 21 630 107 180 

 

Då en DRG-baserad modell som stimulerar till ökad produktion och produktivitet 

inte i sig premierar sammanhållen vård kommer särskild ersättning att användas 

för vårdtunga grupper genom vårdepisodersättning för diagnosgrupperna 

hjärtsvikt och KOL. 

 

Tabell: DRG-ersättning rörlig (kr) 

Generell prislista per MDC 
Pris per 
1,0 

00 och 99 för läkare och vårdtillfällen 31 177 kr 

01 Sjukdomar i nervsystemet 37 286 kr 

02 Sjukdomar i öga och närliggande organ 31 177 kr 

03 Sjukdomar i öra, näsa, mun och hals 33 195 kr 

04 Andningsorganens sjukdomar 35 966 kr 

05 Cirkulationsorganens sjukdomar 35 893 kr 

06 Matsmältningsorganens sjukdomar 36 015 kr 

07 Sjukdomar i lever, gallvägar och bukspottkörtel 36 028 kr 

08 Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven 34 389 kr 

09 Sjukdomar i hud, underhud och bröstkörtel 32 590 kr 
10 Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och 
ämnesomsättningssjukdomar 36 140 kr 

11 Sjukdomar i njure och urinvägar 35 956 kr 

12 Sjukdomar i manliga könsorgan 35 853 kr 

13 Sjukdomar i kvinnliga könsorgan 31 632 kr 

14 Graviditet, förlossning och barnsängstid 31 331 kr 

15 Nyfödda och vissa perinatala tillstånd 31 305 kr 
16 Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i 
immunsystemet 35 903 kr 

17 Myeloproliferativa sjukdomar och icke specificerade tumörer 35 142 kr 

18 Infektions- och parasitsjukdomar, inklusive HIV 35 038 kr 
19 Psykiska sjukdomar, beteendestörningar samt alkohol- eller 
drogberoende 37 382 kr 

21 Skador, förgiftningar och toxiska effekter 35 248 kr 

22 Brännskador 35 829 kr 
23 Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- 
och sjukvården 36 084 kr 

24 Multipelt trauma utom ytliga skador och sårskador 35 795 kr 

30 Bröstkörtelsjukdomar 36 266 kr 

40 MDC-övergipande problem 35 917 kr 
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Prislista per MDC 50 Vårdgivarberoende grupper 

Pris per 
1,0 

50 Vårdgivarberoende grupperHud 27 490 kr 

50 Vårdgivarberoende grupperKirurg 35 953 kr 

50 Vårdgivarberoende grupperKK 31 066 kr 

50 Vårdgivarberoende grupperMedicin 35 738 kr 

50 Vårdgivarberoende grupperOrtoped 35 438 kr 

50 Vårdgivarberoende grupperRehabilitering 35 438 kr 

50 Vårdgivarberoende grupperGeriatrik 38 727 kr 

50 Vårdgivarberoende grupperSmärta 47 471 kr 

50 Vårdgivarberoende grupperÖgon 30 774 kr 

50 Vårdgivarberoende grupperÖron 31 450 kr 

  

Klinikspecifik prislista för samtliga MDC 
Pris per 
1,0 

Neonatalvårdsenheten Jkp (50% rörligt) 27 620 

Reumatologmott Jkp 39 826 

Barn och ungdomsmedicinska mottagningar 45 736 

Infektionskliniken Jkp 50 777 

Rehab medicin klin Jkp 58 493 

Onkologkliniken Jkp 33 825 

Barn och ungdomsmedicinska kliniken Jkp                                                                38 061 

  

Här redovisade priser är preliminära och kan komma att förändras utifrån krav på 

totalkostnadskontroll. En egen produktion utöver den som ligger till grund för 

prisberäkning sänker priserna om den inte är en följd av minskad riks- och 

regionsjukvård eller exempelvis ökade intäkter till följd av bättre tillgänglighet 

eller en ökad såld vård. 

 

Vårdval inom specialiserad vård 
Arbete pågår med att införa vårdval i den specialiserade vården. Inledningsvis har 

beslut fattats om att införa vårdval inom ögonsjukvården, men fler områden kan 

bli aktuella under 2014. De ekonomiska ramarna för vårdval kommer att behöva 

separeras inom somatisk vård, även på förvaltningsnivå. För ögonsjukvården har 

ramen för 2014 fastställts till 60,3 miljoner kronor fördelat enligt följande: 

Ersättning (miljoner kronor) Totalbelopp Procentuell 
fördelning 

Rörlig patientrelaterad ersättning basuppdrag 30,9 51,3 % 

Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
katarakt 

18,3  30,3 % 



 

      6(15) 

2013-12-02 LJ2013/425 

 
 

 

 
 

       6(15) 

Rörlig patientrelaterad ersättning tilläggsuppdrag 
ögonbottenfotografering 

3,6 6,0 % 

Särskild ersättning 5,7 9,4 % 

Resultatrelaterad ersättning 1,8 3,0 % 

Summa 60,3 100 % 

 

Kvalitetsersättning 
Av total ersättning för specialiserad vård (somatik och psykiatri) har avsatts tre 

procent som tillförs sjukvårdsområden utifrån att kvalitetsmål uppnås.  

 

Kvalitetsersättning utgår för:  

 tillgänglighet (faktisk väntetid till första besök, operation/åtgärd etc.) 

 systematiskt förbättringsarbete  

 övriga kvalitetsvariabler 

 

Ersättningen för systematiskt förbättringsarbete betalas ut till de enheter som kan 

visa att man har en struktur för att mäta, rapportera och utveckla sin verksamhet. 

Övriga kvalitetsvariabler och gränsvärden kan variera mellan olika år. Ett arbete 

med att definiera aktuella variabler pågår och kommer publiceras på Landstingets 

intranät. 

 
Tabell: Kvalitetsersättningar specialiserad somatisk vård (tkr) 

Variabel Tillgänglighet  Systematiskt 
förbättringsarbete 

Övriga 
kvalitetsvariabler 

Summa 

Jönköping 22 030 22 030 22 030 66 090 

Höglandet 10 430 10 430 10 430 31 290 

Värnamo 7 820 7 820 7 820 23 460 

Avsatta medel 40 280 40 280 40 280 120 840 

 

Specialiserad psykiatrisk vård 
Under 2014 kommer en ny ersättningsmodell för psykiatri att införas som består 

av  

 patientrelaterad ersättning i form av en enkel åtgärdsbaserad ersättning och 

fast ersättning 

 särskild ersättning  

 kvalitetsersättning 

 ersättning för funktion för vårdtunga patienter 

 

Fram till att ny ersättningsmodell införs utgår fast ersättning enligt tabellen nedan.  
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Tabell: Fast ersättning psykiatri (tkr) 

Förvaltning Belopp 

Jönköping 437 600 

Höglandet  148 100 

Värnamo 120 000 

Summa 705 700 

 
 

Tabell: Kvalitetsersättningar specialiserad psykiatrisk vård (tkr) 

Variabel Tillgänglighet  Systematiskt 
förbättringsarbete 

Övriga 
kvalitetsvariabler 

Summa 

Jönköping 4 500 4 500 4 500 13 500 

Höglandet 1 500 1 500 1 500 4 500 

Värnamo 1 250 1 250 1 250  3 750 

Avsatta medel 7 250 7 250 7 250 21 750 

 

Ett arbete med att definiera aktuella kvalitetsvariabler pågår och kommer 

publiceras på Landstingets intranät (se mer under rubriken kvalitetsersättning 

ovan). 

Ambulanssjukvård 
Ersättning för ambulanssjukvård och sjuktransporter ersätts med fasta belopp 

enligt följande tabell.  

 
Tabell: Fast ersättning ambulans- och sjuktransporter (tkr) 

Förvaltning Belopp 

Jönköping 35 000 

Höglandet  57 000 

Värnamo 37 200 

Summa 129 200 

Handikapp och hjälpmedel 
För habiliteringsverksamhet, hjälpmedelsverksamhet, syn- och 

hörselvårdsverksamhet mm ges följande fasta ersättningar 

 

Tabell: Fast ersättning handikapp och hjälpmedel (tkr) 

Förvaltning Belopp 

Jönköping 51 890 

Höglandet  5 340 

Värnamo 5 030 

Summa 62 260 

 

Ersättning för hjälpmedelscentral med 4 620 tkr har flyttats till förvaltningen 

Verksamhetsstöd och service. 
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Social verksamhet (LSS råd och stöd) 
För verksamhetsområde social verksamhet ges följande fast ersättning 

 
Tabell: Fast ersättning social verksamhet (tkr) 

Förvaltning Belopp 

Jönköping 3 920 

Övrig hälso- och sjukvård 
För verksamhetsområde övrig hälso- och sjukvård, smittskydd, ges följande fast 

ersättning. 

  
Tabell: Fast ersättning övrig hälso- och sjukvård (tkr) 

Förvaltning Belopp 

Jönköping 13 900 

 

Särskilda ersättningar avseende flera verksamhetsområden 
Fasta och rörliga ersättning som i redovisning intäktsförs inom respektive 

verksamhetsområde. 

 
Tabell: Särskilda ersättningar (tkr) 

Område Jönköping Höglandet Värnamo Summa 

Fasta ersättningar         

Jour 97 570 54 980 44 870 197 420 

AT – utbildning 12 930 11 610 9 290 33 830 

Studierektor och huvudhandledare 2 370 1 280 890 4 540 

Öppenvårdsläkemedel 179 200 56 640 35 840 271 680 

Rekvisitionsläkemedel L01 och L04 44 140 4 720 3 100 51 960 

Nya dyra läkemedel 22 650 1 600 2 400 26 650 

Näringsprodukter 2 880 1 920 1 151 5 951 

Klamydiaprover på nätet (e-
hälsotjänst) 

540 0 0 540 

Onkogenetisk rådgivning 1 340 0 0 1 340 

Köpt cancerrehabilitering 1 030 0 0 1 030 

Lära leva med cancer – 
rehabsamordnare 

410 100 100 610 

Strukturjustering hyra 0 4 200 9 110 13 310 

Insulinpumpar 5 840 4 030 2 590 12 460 

Läns STI 360 0 0 360 

Rörliga ersättningar
1)

       
 

ST-utbildning 33 810 16 240 11 950 62 000 

Tolk 2 650 610 1 050 4 310 

Nya dyra läkemedel
2)

       36 052 
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Frikort 20 760 8 110 7 720 36 590 

Fri vård barn och unga 13 660 4 160 3 220 21 040 

         

Summa särskilda ersättningar 442 140 170 200 133 281 781 673 

1)
 Rörliga ersättningar anges i tabellen med belopp utifrån verksamhet och volym 2013. 

Ersättningarna kommer att fördelas utifrån verksamhet och volym 2014. 

2)
 Ersättningen fördelas efter beslut enligt ”Rutin för hantering av central budget för läkemedel 

eller läkemedel med vidgade indikationer” 

Bra Liv 
Förvaltningen Bra Liv ersätts enligt regelbok för vårdval inom primärvård  

Medicinsk diagnostik 
Förvaltningens verksamhet finansieras genom ersättning från vårdgivare för 

diagnostisk service samt fast ersättning för här specificerade uppdrag. 

 

Priset för diagnostik får 2013 höjas med maximalt 0,5 procent.  

 

Medicinsk diagnostiks prismodell utvecklas för att främja konkurrensneutralitet 

vid framitda konkurrensutsättning. Arbete pågår med att renodla vad som ska ingå 

i rörliga priser för sålda tjänster och vad som är uppdrag och beställningar från 

Landstinget. 

 

För här specificerade uppdrag och som inte direkt avser enskild vårdgivare ges 

fast ersättning på 2 200 tkr. Uppdragen avser: 

 Forskning och utveckling (FoU) 

 Patientnära analyser – kvalitetssäkring 

 IT-stöd remiss och svar (RO) 

 

Fler områden är aktuella att ersättas via fast ersättning framöver såsom ersättning 

för mammografi, utbildning av ST-läkare och IT-system Ros. 

Folktandvården  
För allmäntandvård och specialisttandvård har landstingsfullmäktige godkänt dels 

tandvårdpriser i vuxentandvård och dels en genomsnittlig barntandvårdpeng på 

1 235 kronor per barn.  

 

Utifrån studier genomförda inom folktandvården över hur barns tandhälsa varierar 

i länet ges ersättning för barntandvård utifrån följande differentiering. 

 

Barns kommun/kommundelstillhörighet Kr/barn 

Nässjö, Sävsjö, Rydaholm, Öxnehaga 1 500 



 

      10(15) 

2013-12-02 LJ2013/425 

 
 

 

 
 

       10(15) 

Bodafors, Gislaved, Gnosjö, Smålandsstenar/Burseryd, 
Råslätt 

1 430 

Övriga 1 140 

 
Tabell: Övriga ersättningar (tkr) 

Område Belopp 

Preventivt kollektivt arbete inom barnhälsovård, 
förskola, grundskola och gymnasium 

        9 100  
 

Anställning av nyutexaminerade tandläkare 
 – ersättning ges för maximalt 12 månader baserat på en 
årskostnad av 700 000 kronor 

      Rörlig   

Tolkkostnader            160  

Läkemedel             570 

Specialisttandvård får ersättning för 
- klinisk verksamhet. Avser ersättning för tandvård som 
inte kan finansieras genom intäkter från patient och 
försäkring. 
- Utbildning av specialisttandläkare, fortbildning för 
allmäntandvården, konsultationer och samverkan. 
- Forskning och utveckling 
Totalt 

       
      77 650 

 
 

      20 200 
 

        8 450 
    106 300 

 

I budget för 2009 har förutsättningarna för Folktandvårdens klinikstruktur lagts 

fast. Kliniker som saknar ekonomisk bärkraft och som inte ska avvecklas kan 

finansieras med en särskild ersättning.  

Regional utveckling  
Förvaltningen Regional utveckling har ansvar för verksamheter och utifrån de 

ersättningar som redovisas i det följande.  

 

Förvaltning svarar också för beredning av ärenden och administration av 

bidragsgivning inom området regional utveckling.   

Utbildning 
Verksamheten vid Värnamo och Sörängens folkhögskola finansieras med dels en 

rörlig ersättning och dels en fast ersättning. 

 

Den rörliga ersättningen utgör 550 kr per elevvecka och är lika med den som 

gäller för bidrag till rörelseägda folkhögskolor i länet. Veckovolymen uppgår till 

12 700 elevveckor vilket motsvarar 6 985 tkr. 

 

För 2014 ges därutöver en fast ersättning. 
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Tabell: Ersättning folkhögskoleutbildning 

Skola Rörlig ersättning/ 
elevvecka 

Fast ersättning (tkr) 

Sörängens folkhögskola 550 kr 4 430 

Värnamo folkhögskola 550 kr 6 570 

Summa  11 000 

 

För Tenhult och Stora Segerstads naturbruksgymnasiers insatser som regionalt 

kunskapscenter ges en fast ersättning på 600 tkr.  

Kultur 
För verksamheter inom kulturområdet ges förvaltningen fasta ersättningar inom 

följande områden. Ersättning inkluderar statsbidrag från kulturrådet. 

  
Tabell: Ersättningar inom kultur (tkr) 

Verksamhetsområde Fast ersättning 

Smålands Musik och Teater 95 490 

Kultur och utveckling (dans, bild, form mm) 4 550 

Länsbibliotek 5 820 

Hemslöjd 1 920 

Konstnärlig utsmyckning 1 160 

Summa 108 940 

Interregional och internationell verksamhet 
För förvaltningens arbete med internationella frågor ges en fast ersättning på 

2 776 tkr. 

Turism 
Förvaltningen administrerar under 2012-2014 arbetet med upprustning av 

vandringsleder i Småland. För 2014 ges en fast ersättning på 411 tkr.  

 

Länstrafiken 
Förvaltningen har ansvar för regional kollektivtrafik och serviceresor med mål att 

i ökad utsträckning integrera dessa i den allmänna kollektivtrafiken. 

 

Förvaltningen svarar för upphandling och samordning av serviceresor (sjukresor 

och färdtjänst). Från 2014 omfattar Landstinget kostnadsansvar även färdtjänst. 

 
Tabell: Ersättning till Länstrafiken (tkr) 

Område Fast ersättning 

Regional kollektivtrafik 506 000 

Serviceresor (sjukresor/färdtjänst)  176 000 

Summa 682 000 
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I ersättningar till Länstrafiken ingår resurser för att bereda ärenden som rör 

Landstinget som regional kollektivtrafikmyndighet. 

IT-centrum 
Verksamheten inom förvaltningen finansieras av dels en fast ersättning för 

gemensam infrastruktur och dels rörlig ersättning för utveckling och underhåll av 

system. 

 
Tabell: Gemensamma tjänster IT-infrastruktur (tkr) 

Område Fast ersättning 

Telefoni (infrastruktur) 26 000 

Gemensamma nätverk 34 400 

Gemensamma servar och licenser 13 000 

Platskontor, support (ej besittningsrätter) 11 000 

Kundcenter, Katalogtjänster mm   9 200 

Övriga gemensamma system (Intranät, E-post; Synergi, PA, 
Ekonomil) 

13 300 

Totalt             106 900 

 

Rörlig ersättning för utveckling och underhåll av system ges av beställande 

förvaltning alternativt genom finansiering ur centralt anslag för utveckling av 

landstingsgemensamma system. 

 

Landstingets kostnader för gemensam IT-infrastruktur finansieras av vårdcentraler 

genom att betala 44,00 kr per listad patient och övrig verksamheterna genom ett 

IT-pålägg på 3,26 %. 

 

Landstingsfastigheter 
Förvaltningen finansieras genom interna och externa hyresintäkter samt särskilda 

fasta ersättningar enligt följande förutsättningar. 

 

Ökade kapitalkostnader för investeringar finansieras genom tilläggshyror om inte 

särskilt beslut tas i landstingsstyrelsen. 

 

Område Belopp 

Internhyror 2013 års hyresnivå 
får indexera med  
1 % (60% av KPI) 

Rivningskostnader  Enligt faktisk 
kostnad. Bokas på 
centralt ansvar 

Ägartillskott enligt styrmodell 11,7 mnkr  



 

      13(15) 

2013-12-02 LJ2013/425 

 
 

 

 
 

       13(15) 

 

Kontroll ska ske av tomställda lokaler gentemot budget/avkastningskrav. 

Verksamhetsstöd o service 
Förvaltningen bildades 2013-09-01  och verksamheter har successivt tillförts 

under året. 

 

Från årsskiftet överförs ytterligare uppgifter från Landstingets kansli genom att 

viss ekonomi- och personaladministration samt kansliservice organiseras i 

förvaltningen. Genom dessa förändringar läggs grunden för en fortsatt utveckling där 

flera förvaltningars motsvarande uppgifter kan effektiviseras genom att tjänst 

tillhandhålls av den nya förvaltningen. I samband med att kansliets personalenhet 

överförs så kommer motsvarande verksamheter på Folktandvården, ITC och 

Länstrafiken att flyttas till förvaltningen. Förvaltningen Verksamhetsstöd och service 

ska ha beredskap för att fler förvaltningar i sitt kraftsamlingsarbete väljer att få 

personal- och ekonomiadministrativt stöd från förvaltningen. 

 

Förvaltningen ska finansieras av ersättningar från de förvaltningar som erhåller stöd 

och service. Därutöver ges tillsvidare en landstingsgemensam finansiering för 

 telefoni 11 360 tkr som finansierar ur anslaget för IT-infrastruktur 

 1177 med 17 560 tkr 

 hjälpmedelscentralen 4 620 tkr finansieras ur utgiftsramen 

handikapp/hjälpmedel  

 inköpsenheten 11 640 tkr 

 miljösamordning 1 030 tkr 
 

Ersättningsformerna är i alla delar inte klara utan det kommer att finnas behov av att 

under året göra förändringar. 

 

Landstingets kansli 
För verksamheten som organiserats inom Landstingets kansli ges en fast 

ersättning på sammantaget 213,9 mnkr. 

 
Tabell: Fast ersättning till verksamheter inom Landstingets kansli (tkr) 

Område Belopp  

Landstingsledning/stab 128 900 

Smittskydd 15 600 

Forskning o utveckling 
- Futurum 
- Qulturum 

 
50 200  
19 200 
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Centralt avsatta medel 
Landstingsfullmäktige har i budget 2014 avsatt medel centralt som kan disponeras 

av landstingsstyrelsen eller genom delegation från landstingsstyrelsen. 

 

I det följande redovisas på vilket sätt dessa medel kan disponeras och vem som 

fattar beslut.  

 

Beslut dokumenteras i tilläggsbudget som anmäls i landstingsstyrelsen. Aktuell 

budget med förändringar i tilläggsbudget publiceras på intranätet. 

 

Beslut i landstingsstyrelsen: 
 
Oförutsedda utgifter, 30 miljoner kronor 
Ramen är i allt väsentligt avsedd för att möta oförutsedda händelser. 

 
Ökade kapitalkostnader vid fastighetsinvesteringar, 10 miljoner 
kronor 
Ökade lokalkostnader till följd av fastighetsinvestering ska som huvudprincip 

finansieras inom den driftersättning som verksamheten erhåller. Om särskilda skäl 

föreligger kan landstingsstyrelsen göra avsteg från denna princip och i stället ur 

detta anslag reglera en ökad kapitalkostnad genom ersättningen till 

Landstingsfastigheter. 

 

Beslut enligt delegation 
I budget 2014 finns anvisade resurser för vilka Landstingsdirektören har att fatta 

beslut för inom följande områden: 

 Familjecentral 

 Barnahus 

 Barnhälsovårdslogoped och barnhälsovårdsdietist 

 Vaccination mot hepatit B och rotavirus 

 Psykisk hälsa barn och unga 

Investeringsbudget 
Utifrån finansiell målsättning om egenfinansiering av investeringar har 

landstingsstyrelsen att i förvaltningsbudgetar godkänna investeringar som inte 

överstiger 5 miljoner kronor.  

 

För akuta eller oplanerade händelser kan landstingsdirektören fattas beslut om 

investering understiger 1 miljon kronor.  

 

Kapitalkostnader för investeringar finansieras av förvaltning inom anvisade 

ersättningar. 
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Inventarier 
För respektive förvaltning redovisas investeringar i inventarier som överstiger  

0,5 miljoner kronor. Därutöver anges en ospecificerad ram som förvaltningen har 

möjlighet att disponera för anskaffningar understigande 0,5 miljoner kronor.  

 

Reinvesteringar i ambulanser är centralt finansierade och redovisas i särskild 

bilaga. 

Fastigheter 
Landstingsstyrelsen kommer under 2014 att ta ställning till genomförande av ett 

antal objekt som redovisats i budget och där landstingsstyrelsen ska godkänna 

utgiftsram.  

Rapportering/uppföljning 
Landstingsdirektören ska månatligen, i delårsrapporter per april och augusti 

samt i årsredovisning återrapportera hur verksamheten genomförs i 

förhållande till budget och där angivna mål. 

 

Landstingsdirektören ska efter slutförd investering upprätta en 

slutredovisning för investeringsobjekt överstigande 5 miljoner kronor. I 

slutredovisningen görs en avstämning mot beslut av såväl ekonomiska som 

kvalitetsmässiga effekter av investeringen. 

 

Förvaltningschef rapporterar på motsvarande sätt till landstingsdirektören. 

 

Förslag till beslut 

Landstingsstyrelsen föreslås besluta 

 

att godkänna föreliggande förvaltningsbudgetar och ersättningsgrunder 

 

att uppdra till landstingsdirektören att genomföra verksamheten i enlighet med  

      redovisade förvaltningsbudgetar  

 

LANDSTINGETS KANSLI 

 

 

 

Agneta Jansmyr Stefan Schoultz 

landstingsdirektör ekonomidirektör 

 

 

Bilaga: Förvaltningsbudgetar och investeringsbudgetar 


