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2016-2019
1. Politiskt förord

År 2020 ska Västerbottens läns landsting ha världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.

Den visionen ska vi förverkliga!

Vi har ett landsting att vara stolta över. Därför har vi en högt uppsatt vision som visar att vård och
hälsa på lika villkor är en självklarhet i hela Västerbotten. Hälsa handlar om så mycket mer än
frånvaro av sjukdom och med ett aktivt förebyggande och hälsofrämjande arbete ger vi alla
västerbottningar förutsättningar för en god hälsa.

Vi bedriver universitetssjukvård för hela Norrland samt ytterligare två sjukhus, alla med kompetens i
toppklass. Regionvården vid NUS och länssjukvården vid Lycksele och Skellefteå lasarett samt en väl
utbyggd primärvård ger västerbottningarna tillgång till högklassig sjukvård var vi än bor. En
förutsättning för att kunna tillgodose en god sjukvård är att de tre sjukhusen och primärvården
samspelar och kompletterar varandra.

För att nå vår vision måste vi samarbeta med andra och jobba hållbart utifrån ett socialt, ekologiskt
och ekonomiskt perspektiv. Samverkan med länets kommuner är en förutsättning för att klara
framtidens utmaningar. Vi ska också nyttja tillgången till universitetets framstående forskare i
kombination med duktiga innovatörer och entreprenörer, som tillsammans kan möta framtidens
utmaningar med förutseende lösningar.

Hälso- och sjukvården ska finansieras gemensamt och ges efter behov. All landstingsverksamhet ska
genomsyras av ett normkritiskt förhållningssätt samt ett genusperspektiv. Vi är Sverigeledande när
det kommer till att vårda på distans och genom att fortsätta utveckla e-hälsa och telemedicin kan vi
undvika onödiga transporter och samtidigt kommer vi närmare västerbottningarna.

Det ska vara enkelt att vara patient i Västerbottens län. Hälso- och sjukvården ska utvecklas med
fokus på kvalitet med ökat värde för patienten, där patienten är medskapare och har inflytande. Ett
processorienterat arbetssätt inom hälso- och sjukvården skapar ett större värde för patienten och
gör vården mer effektiv. Vårdkedjan ska vara enkel, logisk och tydlig för patienten. All verksamhet
ska ha mål för kvalitet och utveckling av processer. Inom hälso- och sjukvården är målet att de
medicinska resultaten ska förbättras årligen.

En av samhällets största framtida utmaningar är personalförsörjning. Medarbetarna är det viktigaste
och en förutsättning för att leverera en god och säker vård i toppklass. Västerbottens läns landsting
ska därför vara en attraktiv arbetsgivare som alltid jobbar för att medarbetarna känner delaktighet,
meningsfullhet och harmoni på sin arbetsplats. Vi ska också tillsammans med universitetet och andra
utbildningar se till att tillgången på kompetent personal säkras på lång sikt.

Ordning och reda i ekonomin är en förutsättning för att klara verksamheten. Vi ska inte lämna över
skulder till kommande generationer. En hållbar ekonomi är en förutsättning för att medborgarna ska
känna trygghet och framtidstro.

Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet
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2. Planen styr verksamheten
Landstingsplanen är landstingets strategiska plan och politiska styrdokument. Den beslutas av
fullmäktige. Planen har två delar. Del ett ligger fast under en fyraårsperiod och del två förnyas varje
år.

Landstingsplanen anger den övergripande inriktningen för landstinget i Västerbottens län under
planperioden 2016-2019. Den binder samman landstingets vision och övergripande mål med
verksamhets inriktning och omfattning. Landstingsplanen är fullmäktiges direktiv för
verksamhetsplanering och budget. Utifrån landstingsplanen konkretiserar styrelser och nämnder sitt
uppdrag och sina mål i sina verksamhetsplaner.

I del ett anges landstingets långsiktiga inriktningsmål, strategier och mått som syftar till att styra för
att uppnå visionen: År 2020 har Västerbotten världens bästa hälsa och världens friskaste befolkning.
Här finns också en beskrivning av god ekonomisk hushållning för mandatperioden.

Del två innehåller årliga planeringsförutsättningar samt specifika uppdrag som riktas till styrelser och
nämnder. I del två finns också landstingets ekonomiska planering för 2016.

3. Vision och mål
Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa
hälsa och världens friskaste befolkning. Visionen har formulerats med utgångspunkt i invånarnas
behov och i landstingets uppdrag att bedriva hälso- och sjukvård, tandvård, tillhandahålla insatser för
personer med funktionsnedsättning samt viss utbildning och forskning och ansvara för den
kollektivtrafik i länet som går över kommungränser. Att ge högspecialiserad vård till samtliga fyra
norrlandstingen är ett uppdrag för Norrlands universitetssjukhus. Visionen berör alla i länet och alla
kan vara med och påverka den.

Så styr vi mot visionen
Landstingsplanen är ett verktyg för att sträva mot och nå visionen. Planen är en politisk viljeinriktning
som ska genomsyra all verksamhet i Västerbottens läns landsting. Den anger inriktning, värderingar,
mål och ekonomiska ramar för planperioden. Målen förverkligas av verksamheten som arbetar på
uppdrag av politiken. I verksamheten omsätts politiska beslut i handling - där avgörs hur
verksamheten ska organiseras och bedrivas för att nå målen.

För att beskriva hur vi inom landstinget ska förhålla oss när vi arbetar mot att nå visionen antar
fullmäktige policydokument. De innehåller en vägledning för vilka värderingar och förhållningssätt
som är ledande när vi arbetar för att nå visionen och våra mål. För att stärka gemensamma
förhållningssätt och förtydliga policydokumentens påverkan har landstingsdirektören formulerat en
värdegrund som vägledning för verksamheten: Ständigt bättre – Patienten alltid först! Värdegrunden
är ett etiskt och moraliskt rättesnöre och en kompass i det dagliga arbetet för att nå visionen.

Visionen berör oss alla i länet och dialog och samsyn är viktigt för att nå målen och därmed visionen.
Samarbete med länets kommuner, landstingen och inom den norra sjukvårdsregionen samt med
andra aktörer som påverkar befolkningens hälsa är centralt för att ta gemensamma steg framåt och
nå våra mål.    
  

Målstyrning
Målstyrning innebär att den politiska styrningen sker utifrån övergripande mål som omfattar alla
delar av organisationen. De politiska inriktningsmålen i landstingsplanen anger huvudriktning för vad
vi tillsammans ska uppnå. Inriktningsmålen kompletteras med strategier som beskriver hur vi ska
arbeta för att uppnå målen. I de politiska verksamhetsplanerna uttrycker och målsätter varje
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styrelse/nämnd vad de ska uppnå för att omsätta och genomföra inriktningsmål och strategier i sin
verksamhet.  

Med utgångspunkt i övergripande mål kommer varje verksamhet att formulera egna mål och
målvärden. Det innebär att det finns en röd tråd från de övergripande politiska målen i
landstingsplanen och de politiska verksamhetsplanerna via landstingsdirektörens uppdrag till varje
verksamhets, och i förlängningen varje medarbetares, individuella mål.

Målstyrning är huvudinriktningen för landstingets politiska styrning som också innefattar t.ex.
ekonomistyrning, beställarstyrning och kunskapsstyrning.

Uppföljning
I nämndernas och styrelsernas verksamhetsplaner specificeras fullmäktiges mål genom avgränsade
och mätbara mål inom respektive nämnds/styrelses verksamhet. Nämndernas och styrelsernas mål
styr sedan hur landstingsdirektören utformar sin ledning av verksamheten. Det är av vikt att en tydlig
koppling ses mellan politik och verksamhet. Genom att tydliga mål formuleras är det möjligt att följa
upp utveckling och hur väl man har lyckas. Det förutsätter en kedja av planering, uppföljning och
återkoppling som löper från politisk nivå till verksamheterna och tillbaka.

Uppföljning av måluppfyllelsen sker i samband med den formella uppföljningen av landstingsplanen,
i delårsrapporterna per april och augusti samt i årsredovisningen. Där det är möjligt ska
könsuppdelad statistik redovisas.
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4. Landstingets inriktningsmål och strategier för att nå dem

Inriktningsmål och mått Genom följande strategier  Ansvariga
nämnder/
styrelser

Bättre och jämlik hälsa

Mått:
Indikatorer för landstingets
vision Hälsa 2020
Ingångsvärde: 12 av 21 indikatorer
ligger i linje med eller över nationellt
snitt
Målvärde: 15 av 21 ligger i nivå med
eller över nationellt snitt

Arbeta för jämlik hälsa hos befolkningen med
utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett
genusperspektiv

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser i alla
delar av hälso- och sjukvården

Arbeta förebyggande och med tidig upptäckt av kroniska
sjukdomar

Aktiv medborgardialog kring behov och förväntningar av
hälso- och sjukvården

Arbeta för en hälsofrämjande, långsiktig och hållbar
utveckling utifrån ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och
klimatsmart perspektiv

Landstingsstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Nämnden för
funktionshinder och
habilitering

Nämnderna för
folkhälsa och
primärvård

Folkhögskole-
styrelsen

Patientnämnden

God och jämlik vård

Mått:
Medicinsk kvalitet i hälso- och
sjukvården
Ingångsvärde: Vägt totalindex ÖJ  
0,55, plats  10 av 21 landsting
Målvärde: Bland de 7 bästa

Kostnader och produktion i
förhållande till medicinsk
kvalitet
Ingångsvärde: Sammanslaget index
0,536
Målvärde: Rikets snitt (0,555 2014)

Länsinvånarnas förtroende för
hälso- och sjukvården
Ingångsvärde: Andel som uttrycker
stort/mycket stort förtroende 68%
Målvärde: 70%

Hälso - och sjukvård som utgår från delaktiga patienter

Vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig

Utveckla teamarbete som arbetsform inom hälso- och
sjukvården

Arbeta för jämlik vård för befolkningen med
utgångspunkt i ett normkritiskt förhållningssätt samt ett
genusperspektiv

Tillgänglig vård på rätt vårdnivå och utveckling av
distanslösningar för en klimatsmart och jämlik vård i hela
länet

Fortsatt utveckling av e-hälsa för effektiv vård

Stärka förutsättningarna för den kliniska forskningen och
kliniska prövningar

Utveckla värdebaserad vård och innovativa processer

Landstingsstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Nämnden för
funktionshinder och
habilitering

Nämnderna för
folkhälsa och
primärvård

Patientnämnden
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Aktiv och innovativ
samarbetspartner

Mått:
Kommunernas uppfattning om
Landstinget som aktiv
samarbetspartner
Ingångsvärde: Saknas
Målvärde: Samtliga kommuner ser
landstinget som en aktiv
samarbetspartner

Antal
universitetssjukvårdsenheter
Ingångsvärde: Saknas
Målvärde: Ökning

Tillvarata och utveckla gemensamma samhälleliga
resurser genom förtroendefullt samarbete

Stärkt forskning och innovation genom samverkan och
partnerskap med universitet, högskolor, näringsliv och
andra samhällsaktörer

Bidra till genomförandet av Regionala utvecklings- och
innovationstrategier (RUS, RIS)

I samverkan med Umeå Universitet stärka Nus
konkurrenskraft i regionen, riket och internationellt

Utveckla och aktivt arbeta med folkhälsoarbete i
samverkan med andra

I samspel med andra samhällsaktörer bidra till ökad
kunskap och erfarenhetsutbyte inom
funktionshinderspolitiken

Utveckla attraktiva livsmiljöer i hela Västerbotten genom
ett rikt kultur- och föreningsliv

Utveckla det miljövänliga resandet i samarbete med
länets kommuner, med ett tydligt genusperspektiv

Landstingsstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Nämnden för
funktionshinder
och habilitering

Nämnderna för
folkhälsa och
primärvård

Folkhögskole-
styrelsen

Kostnämnden
Lycksele

Måltidsnämnden
Skellefteå

Attraktiv arbetsgivare

Mått:
Stolthet över att arbeta i
Västerbottens läns landsting
Ingångsvärde: Medelvärde för stolthet  
i medarbetarundersökningen 6,8 2014
(skala 1-8)
Målvärde: 7

Hållbart
medarbetarengagemang
Ingångsvärde: Index för 2014
79 av 100
Målvärde: 82

Fokusera på delaktighet och inflytande på arbetsplatsen
samt bedriva ett aktivt och systematiskt
arbetsmiljöarbete

Erbjuda heltid som rättighet, deltid som en möjlighet för
alla medarbetare

Tillvarata alla medarbetares kompetens och tillgodose
kompetensutvecklingsbehov och goda karriärmöjligheter

Skapa förutsättningar för ledarskapsutveckling

Landstingsstyrelsen

Hälso- och
sjukvårdsnämnden

Nämnden för
funktionshinder
och habilitering

Folkhögskole-
styrelsen

Kostnämnden
Lycksele

Måltidsnämnden
Skellefteå
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5. God ekonomisk hushållning
Verksamheten ska enligt kommunallagen bedrivas så att intäkterna överstiger kostnaderna, det s.k.
balanskravet. Det krävs positiva resultat för att landstinget ska vara mindre känsligt för svängningar i
konjunktur, klara framtida utbetalningar av pensioner och kunna finansiera investeringar med egna
medel. Principen är att varje generation ska ansvara för sina egna kostnader. Landstingsplanen för
2016-2019 fastslår därför dessa finansiella mål för planperioden:

 En, över de fyra åren genomsnittlig, årlig positiv resultatnivå på 1-2 procent av skatteintäkter
och generella statsbidrag.

 Landstingets totala pensionsåtagande ska vid utgången av 2019 vara finansierat till minst
        40 procent
 Landstingets investeringar ska finansieras utan extern upplåning.

Ett årligt investeringsutrymme om cirka 10 miljoner kronor skall fortsatt avsättas för lönsamma
energieffektiviserande åtgärder. Det är en viktig förutsättning för långsiktig hushållning under
planperioden.
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2016

1. Samhällsekonomi, landstingssektorn och Västerbottens läns landsting
Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra. Ett skäl är att tillväxten i
omvärlden får allt bättre fart. För åren 2017 och 2018 förväntas en väsentligt svagare utveckling i
ekonomin jämfört med 2015 och 2016. Utöver en allt äldre befolkning i kombination med höjda
ambitioner i vården finns ytterligare utmaningar för landstingen. Detta gäller till exempel, ökade
behov av investeringar kopplat till fastighet och IT-infrastruktur samt ökade kostnader för nya och
dyra läkemedel och andra behandlingsformer. Utan ökade statsbidrag behöver landstingen höja
skatten avsevärt fram till 2017 om man ska kunna utveckla hälso- och sjukvården i samma takt som
hittills och samtidigt klara uppsatta resultatmål. SKL räknar med att många inte kommer att klara av
att ha balans i sin ekonomi 2015.

Öppna jämförelser, ÖJ 2014, visar landstingets kostnader i nationell jämförelse. Där redovisas
strukturjusterad kostnad för hälso- och sjukvård, exklusive primärvårdsansluten hemsjukvård och
tandvård – det vill säga faktisk nettokostnad. Denna är 670 kronor högre per invånare i
Västerbottens läns landsting än i riket (22 956 kronor jämfört med rikets 22 286). Skillnaden har
minskat med 137 kronor på ett år men Västerbotten har fortfarande näst högst kostnad i landet för
hälso- och sjukvård.

Kostnaden per producerad vårdtjänst är ändå jämförelsevis låg. Det tyder på god produktivitet i
hälso- och sjukvårdens olika verksamhetsgrenar. Det gäller primärvården men även de tre sjukhusen
i länet, vars kostnad per producerad DRG-poäng är lägre än genomsnittet för övriga motsvarande
sjukhus i landet. Trots att produktiviteten fortfarande är god, visar utfallet under 2014 på en något
försämrad produktivitet vilket kommer vara en fortsatt utmaning in i kommande budgetår.
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2. Planeringsförutsättningar 2016 samt riktade uppdrag

Bättre och jämlik hälsa

Västerbottens läns landsting har en vision som siktar högt: År 2020 har Västerbotten världens bästa
hälsa och världens friskaste befolkning. Utvecklingen mot visionen följs med hjälp av 21 olika
indikatorer. De speglar sjuklighet och dödlighet, människors hälsovanor och hur hälso- och
sjukvården fungerar.

Västerbotten är inte längre med bland de län som har högst medellivslängd. Jämfört med perioden
2006–2010 har den till och med sjunkit. Ökad dödlighet i cancer, främst i tjocktarm och magsäck,
nämns som förklaring. För män i Västerbotten ökar medellivslängden däremot medan den minskar i
riket. Fortsatta insatser för att minska hjärt-kärlsjukdom ska ha god effekt på sikt. Västerbotten
fortsätter att ligga mycket bra till kopplat till dödligheten i förebyggbara sjukdomar samtidigt som
dödligheten i behandlingsbara sjukdomar har minskat bland kvinnor men ökat för män.

Andelen kroppsligt och psykiskt friska dagar är hög både inom länet och jämfört med landet i övrigt.
Den självskattade hälsan är sämre i länet än i riket, framförallt bland kvinnor. Inom länet har dock
den självskattade hälsan bland kvinnor blivit bättre medan männens värde blivit sämre.

Västerbotten ligger mycket bra till när det gäller rökning bland gravida kvinnor, amning upp till fyra
månaders ålder och vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund. Detsamma gäller de
indikatorer som mäter förebyggande insatser kring tobak, alkohol, mat och fysisk aktivitet. Däremot
är riskkonsumtionen av alkohol ett problem, särskilt bland kvinnor. Den har ökat sedan mätningen
2010, framför allt i Umeå och Skellefteå.

Inom länet är hälsoläget bättre i kommunerna längs kusten än i inlandet, vilket förklaras av
ålderssammansättning hos befolkningen samt socioekonomiska skillnader.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landstingsfullmäktiges strategier ska utgöra grunden för styrelser och nämnders arbete på området
under året och mandatperioden. Därtill riktas följande särskilda uppdrag för bättre och jämlik hälsa
till styrelser och nämnder för året 2016:

Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för funktionshinder och habiliterig
Nämnderna för folkhälsa och primärvård och Samverkansnämnden
- Arbeta aktivt för att motverka våld i nära relationer
- Arbeta aktivt för att motverka ökat riskbruk av alkohol
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God och jämlik vård

Öppna jämförelser visar att sjukvården i Västerbotten håller god medicinsk kvalitet jämfört med
övriga landsting. Vi har även en tandvård av god kvalitet. Norrlands universitetssjukhus utmärker sig
med landets bästa resultat bland universitetssjukhusen när det gäller medicinsk kvalitet. Till stor del
är de goda resultaten ett resultat av långsiktigt och strukturerat arbete med kvalitetsutveckling inom
våra verksamheter.

Regeringen och SKL har slutit en överenskommelse kring utvecklingsinsatser för att förbättra vården
för personer med kroniska sjukdomar, vilka utgör den stora volymen inom vården idag. Fokus ligger
på insatser i primärvård och närvård. Kontinuitet är nödvändig för ett gott omhändertagande och en
god vård för kroniskt sjuka, något som i dagens primärvård är en utmaning.

Den nationella cancerstrategin kommer att ge förutsättningar för att vi i verksamheten måste hitta
än mer fungerande arbetsformer för att säkerställa rimliga väntetider från remiss till start av
behandling. Det kommer förutsätta än mer samverkan i hela vårdkedjan från egenvård via
primärvård till specialiserad sjukhusvård.

Inom verksamheten sker en mängd åtgärder för att säkerställa det medicinska resultatet med en allt
mer accelererande kompetensförsörjningsutmaning. Inte sällan kräver omställningarna investeringar
även i medicinteknik och systemstöd för förändrade arbetsformer.

Inom området e-hälsa utvecklas tjänster som både erbjuds invånarna och hälso- och sjukvårdens
medarbetare. Intresset för att med hjälp av teknik erbjuda vård på distans är stort. E-hälsa är nu
etablerat som samlat begrepp för det som förr kallades it i vården. E-hälsostöd, i form av vårdens alla
system, är idag så integrerade att verksamheten inte skulle fungera utan dem vilket förutsätter att
resurser för området säkerställs.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landstingsfullmäktiges strategier ska utgöra grunden för styrelser och nämnders arbete på området
under året och mandatperioden. Därtill riktas följande särskilda uppdrag för god och jämlik vård till
styrelser och nämnder för året 2016:

Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden, Nämnden för funktionshinder och habiliterig
- Förbättra behandlingsriktlinjer för att vårdkedjan ska vara enkel, logisk och tydlig för patienten

Landstingsstyrelsen
- Uppdatera  fastighetsplanen inklusive plan för rivning och avyttring samt göra översyn av
fastigheter inom landstingets regi för ett hållbart resursutnyttjande

- Utveckla äldrehälsovård i primärvården
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Aktiv och innovativ samarbetspartner

Landstinget och länets kommuner har stora möjligheter att tillsammans möta vår befolknings behov
och förväntningar. Samverkan är en avgörande fråga för att vi i länet ska klara utvecklingen av våra
verksamheter. Det är avgörande för vårt län att vi kan skapa långsiktigt stabila samverkansmodeller
mellan landsting och kommun som säkerställer en god vård och attraktiva livsmiljöer i hela länet.

Genom samverkan mellan landstinget och Umeå universitet har nya tjänstekonstruktioner skapats
som visat sig attraktiva för yngre medarbetare, både internt och externt. Dessa kommer att på kort
och lång sikt gynna kompetensförsörjningen inom sjukvården. Landstinget behöver tillsammans med
universitetet arbeta med att ge de bästa möjligheterna för att använda befintliga medel och hitta nya
vägar till finansiering av forskning och innovation. Det kommer bland annat vara en viktig
förutsättning för att klara det nya nationella och regionala Alf-avtalen som förutsätter god
samverkan mellan företrädare för stat och landsting.

Aktiv forskning är en viktig del av hela vår verksamhet och regionuppdraget i synnerhet. Det är en
grundläggande förutsättning för att kunna hålla kvar en hälso- och sjukvård i toppklass.
Att ligga i topp vad gäller medicinska resultat, nöjda patienter och kostnadseffektivitet är
regionvårdens signum liksom att leda arbetet med utvecklingen av vård på distans. Vi är stolta över
vårt uppdrag och är angelägna om att ytterligare stärka vår samverkan med övriga landsting inom
regionen för att långsiktigt säkerställa den specialiserade slutenvården i Norrland. För att säkerställa
regionvården för alla fyra regionlandsting är även av stor vikt att vi fortsätter säkerställa volymer och
kvalitet, till vilket även ökat samarbete över landsgränser kan bidra.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landstingsfullmäktiges strategier ska utgöra grunden för styrelser och nämnders arbete på området
under året och mandatperioden. Därtill riktas följande särskilda uppdrag för aktiv och innovativ
samarbetspartner till styrelser och nämnder för året 2016:

Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för funktionshinder och
habiliterig
- Fördjupa samverkan med kommuner rörande sjukstugeplatser, prehospital vård och hjälpmedel
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Attraktiv arbetsgivare

Västerbottens läns landsting står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning på kort
och lång sikt. Det finns stora behov av att rekrytera inom flera yrkesgrupper. Samtidigt råder
nationell brist på vårdpersonal som påverkar alla landsting, regioner och kommuner och därmed
skapar konkurrens om arbetskraften. De yttersta konsekvenserna av en personalbrist är sämre
tillgänglighet, stängda vårdplatser och högre arbetsbelastning men också lägre intäkter och högre
kostnader för hälso- och sjukvården.

Rekrytering är en viktig del av kompetensförsörjningen även framöver men bedömningen är att det
parallellt krävs ett arbete på många olika fronter. När det råder brist på personal ökar belastningen
på alla medarbetare och det är därför viktigt att arbeta med psykosocial arbetsmiljö och arbetstider
men också att kunna anpassa produktionen efter kapacitet och förutsättningar. För att klara
kompetensförsörjningen långsiktigt krävs förändrade arbetssätt och yrkesroller, attraktiva
möjligheter till utveckling och en bra arbetsmiljö. Samtidigt måste vårdutbildningar på alla nivåer
utvecklas och anpassas efter verksamhetens behov. Försörjningen av specialistläkare bygger till stor
del på att landstinget har utrymme för och kan finansiera tillräckligt många AT- och ST-läkare. De
utgör erfarenhetsmässigt basen i läkarrekryteringen. Dagens brist på bland annat
specialistsjuksköterskor ställer krav på att fortsätta stimulera sjuksköterskor att vidareutbilda sig.
Landstinget kommer även behöva fortsätta satsa på att få medarbetare med nyckelkompetenser att
förlänga sitt arbetsliv.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Landstingsfullmäktiges strategier ska utgöra grunden för styrelser och nämnders arbete på området
under året och mandatperioden. Därtill riktas följande särskilda uppdrag för attraktiv arbetsgivare till
styrelser och nämnder för året 2016:

Landstingsstyrelsen, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Nämnden för funktionshinder och
habiliterig
- Ta tillvara alla medarbetares kompetens och ta fram tydliga kompetensstegar för de stora
personalgrupperna.
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3.     Landstingets ekonomiska planering 2016

3.1 Skattesats

Landstinget och länets kommuner har enats om att höja skatteväxlingen som gjordes i samband med
kommunernas övertagande av hemsjukvården från landstinget 2012. Höjningen sker med 5 öre från
20 öre till 25 öre från och med 1 januari 2016 vilket innebär en ökad finansiering av kommunernas
hemsjukvård i länet.

För att säkerställa oförändrade förutsättningar för landstingets verksamheter med anledning av
skatteväxlingen då 5 öre överförs till kommunerna justeras landstingets skattesats uppåt med
motsvarande belopp. Skattesatsen för 2016 fastställs till 10,80 kronor per skattkrona vilket därmed
blir en oförändrad skattesats i förhållande till 2015. Under perioden med minskat utjämningsbidrag
fram till och med 2019 planerar fullmäktige för en ytterligare höjning av utdebiteringen med 50 öre
2017.

3.2 Finansiella mål 2016

För verksamhetsåret 2016 ska landstinget uppnå följande finansiella mål:
 Landstinget ska ha ett positivt ekonomiskt resultat som uppgår till minst 1,4 procent av

skatteintäkter och generella statsbidrag.
 Landstinget totala pesionsåtagande ska vid utgången av 2016 vara finansierat till minst

33 procent.
 Landstinget investeringar ska finansieras utan extern upplåning.

3.3 Landstingets ekonomiska förutsättningar

Utifrån de fastlagda långsiktiga finansiella mål för landstinget som redovisas under avsnitt 5 i del ett
innebär landstingets målsättning att följande resultat ska uppnås under de kommande tre åren.

År 2016 + 100 mkr

År 2017 + 151 mkr

År 2018 + 153 mkr

Utmaningen för landstinget de närmaste åren blir att klara denna resultatnivå och därmed
säkerställa att landstinget såväl kort- som långsiktigt tål förändringar både inom och utanför
organisationen.

Trots att prognoserna visar på en successivt tilltagande skatteunderlagstillväxt som en effekt av den
samhällsekonomiska utvecklingen, konstaterar fullmäktige att de ekonomiska förutsättningarna för
landstinget är fortsatt tuffa de närmaste åren. Detta beror inte minst på de ökande ekonomiska
problemen i verksamheten, att de generella statsbidragen inte räknas upp samt att
utjämningsbidraget minskar successivt. För åren 2016-2018 kommer det att krävas mellan 400-500
miljoner kronor i kostnadsreducerande åtgärder för att uppnå målet om god ekonomisk hushållning.
Därutöver krävs varje år omfördelningar och omprioriteringar i verksamheten för att klara
demografiska förändringar, medicinsk utveckling, nya läkemedel samt det ökande behovet av hälso-
och sjukvård. Fullmäktige ser därför stora svårigheter att uppnå målet med god ekonomisk
hushållning under slutet av planeringsperioden varför fullmäktige anser att en ytterligare
intäktsförstärkning är nödvändig under perioden med minskat utjämningsbidrag.

Fullmäktiges ambition är att fortsätta de långsiktiga förbättringsåtgärder som pågått sedan 2012 och
som finns beskrivna i tidigare planer. Syftet är att sänka kostnader genom att minska konsumtionen
av vård, öka polikliniseringstakten, genomföra strukturella åtgärder, effektivisera vårdflöden och
förändra arbetsfördelning mellan yrkesgrupper.
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Fullmäktige anser vidare att det är viktigt att arbeta för att minska kvalitetsbrister i verksamheten.
Det rör sig i första hand om vårdrelaterade infektioner, förbättra följsamheten till
läkemedelsrekommendationer samt att minska fallskador och trycksår.

3.4 Resultatbudget 2016 och plan 2017-2018
De finansiella målen under planeringsperioden ska uppnås genom budgetomfördelningar,
effektiviseringar samt genom riktade reduceringsåtgärder och satsningar. För 2016 anser fullmäktige
att följande kostnadsreducerande åtgärder ska vidtas:

Reducering inom Landstingsstyrelsen - 20 miljoner kronor

 Översyn och reducering av tjänster inom service

 Förbättra inköps- och upphandlingsprocessen för medicinskt material

 Översyn och reducering av läkemedlesbudgeten

 Införa och höja p-avgift till förmån för enhetligt avgiftssystem i hela länet

 Reducera sjukresorna till förmån för behandling på hemorten via exempelvis distanslösningar

 Riktade statsbidrag för kollektivtrafik

Reducering inom Hälso- och sjukvårdsnämnden - 30,8 miljoner kronor

 Förbättra inköps- och upphandlingsprocessen ex. medicinskt material och minskad upphandling
av privata utförare

 Organisationsförändringar inom tandvården till förmån för färre basenheter

 Översyn och reducering av läkemedelsbudgeten

 Fortsatt arbeta med vårdnära service och standardiserade arbetssätt

 Reducera vårdplatser inom slutenvården till följd av förändrade behandlingsmetoder ,
exempelvis genom utökad dagkirurgi/dagsjukvård

Reducering inom Nämnden för funktionshinder och habilitering - 3 miljoner kronor

 Till förmån för minskade transport-, lokal- och administrationskostnader flyttas hjälpmedel till
gemensamma lokaler i länet

Satsningar inom styrelser och nämnder -  11,5 miljoner kronor

 Utöka andelen AT/ST platser för att klara framtida rekryteringsbehov

 Utökade möjligheter till vidareutbildning med studielön

 Försök till arbetstidsförkortning vid två arbetsplatser som ett led i förbättrad arbetsmiljön

 Förlängd försöksverksamhet med folkhögskolefilial i Åsele

Total kostnadsreducering 42,3 miljoner kronor

I nedanstående resultatbudget för 2016 och resultatprognos för åren 2017-2018 har landstinget
räknat med senast kända planeringsförutsättningarna vad gäller utvecklingen av skatteintäkter och
statsbidrag, förändrat utjämningssystem samt förväntad index och pensionskostnader.
Nettoförändringen för 2016 på 42,3 miljoner kronor ingår och för 2017 och 2018 uppgår
kostnadsreducerande åtgärder till 365 miljoner kronor.
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Resultatbudget i mkr
Budget 

2015

Budget 

2016

Budget 

2017

Budget 

2018

Verksamhetens nettoram - mkr 6 909 7 125 7 159 7 239

 - budgeterad nettokostnadsutveckling i % 1,5% 3,1% 0,5% 1,1%

 - varav avskrivningar netto 313 319 326 332

 - varav kostnadsreducering -54 -150 -215

 - varav budgetförstärkning 12

Skatteintäkter i mkr -5 496 -5 761 -5 971 -6 183

 - skatteutveckling i % 4,6% 4,8% 3,6% 3,6%

Summa statsbidrag i mkr -1 608 -1 501 -1 433 -1 365

 - utveckling statsbidrag i % -6,3% -6,7% -4,5% -4,7%

Finansnetto i mkr 75 37 94 156

Summa finansen i mkr -7 029 -7 225 -7 310 -7 392

2,8% 1,2% 1,1%

ÅRETS RESULTAT i mkr 120 100 151 153

 - procent av skatter & statsbidrag 1,7% 1,4% 2,0% 2,0%

Tabell 1 – Resultatbudget för 2016 i miljoner kronor

Balansräkning och finansiell analys redovisas i bilaga.

3.5 Ekonomiska ramar per nämnd 2016, inklusive ram för primärvård

Vid framräkningen av ramarna för 2016 har ramarna för 2015 utgjort utgångsläget. Därefter har bl.a.
beaktats de budgetförändringar som redovisas i avsnittet ovan och slutligen har ramarna indexerats
för pris- och löneökningar.

Styrelsen och nämnderna får i uppdrag att med beaktande av fullmäktiges principiella
ställningstaganden i denna landstingsplan besluta om vilka åtgärder som bedöms nödvändiga att
genomföra under 2016 och därmed också fördela anvisade ramar till de olika verksamhetsområdena.

Fullmäktige fastställer följande ramar i budgeten för 2016:
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Budget 2016 per anslagsnivå i mkr

Utgångsläge budget 2015

Nämnd/ Styrelse
Budget 2015 

inkl justering

Redu-

cering
Satsning

Omför-

delning

Index 

mm
Budget 

2016 mkr

Landstingsstyrelse 2 930 -20 11,5 -9,6 146 3 058

 - varav primärvård kapitering mm 1 105 -7 -9 22 1 111

 - varav pensionskostnader -netto 294 88 383

Hälso- och sjukvårdsnämnd 3 863 -31 9 109 3 950

Nämnd för funktionshinder o habilitering 90 -3 2,0 89,0

Vindelns folkhögskola 3,1 0,1 3,21

Storumans folkhögskola 3,4 0,1 3,44

Styrelse folkhögskolor 0,4 0,0 0,42

Patientnämnd 4,2 0,6 0,1 4,88

Revision 6,3 0,1 6,43

Nämnd folkhälsa o primärvård Umeå 2,6 0,1 2,64

Nämnd folkhälsa o primärvård Skellefteå 2,5 0,1 2,59

Nämnd folkhälsa o primärvård Södra Lappland 2,5 0,1 2,57

Samverkansnämnd 1,5 0,0 1,57

Summa verksamhetens nettokostnad 6 909 -54 12 0 258 7 125

Tabell 2 – Budget per anslagsnivå i miljoner kronor

Ram för landstingstyrelsen

Landstingsfullmäktige beslutar att ställa 3 058 miljoner kronor till landstingsstyrelsens förfogande i
2016 års budget. I förhållande till 2015 exklusive pensionskostnader har budgeten utökats med totalt
40 miljoner kronor, motsvarande 1,5 procent.

Av den totala ram som enligt ovan ställs till styrelsens förfogande anvisar fullmäktige
1 111 miljoner kronor till primärvården vilket är 6 miljoner kronor högre än 2015 eller 0,6 procent.  
Reducering för patentutgångar av läkemedel och upphandling av medicinsk material uppgår till
7 miljoner kronor, teknisk justering för enhetstaxa är gjord med 9 miljoner kronor och index uppgår
till 22 miljoner kronor. Primärvårdsramen fördelas i enlighet med ersättningsmodellen för hälsoval
samt godkända tilläggsuppdrag.

För övrig verksamhet inom styrelsens ansvarsområde (exklusive primärvård och pensionskostnader -
netto) anvisar fullmäktige 1 565 miljoner kronor i budgeten för 2016. I förhållande till 2015 har
budgeten utökats med totalt 34 miljoner kronor (2,2 procent). Förändringen består av 11,5 miljoner
kronor i riktade satsningar samt ett riktat besparingskrav på 13 miljoner kronor enligt redovisning
avsnitt 3.4 samt indexuppräkning.

Ram för hälso- och sjukvårdnämnden

Landstingsfullmäktige beslutar att ställa totalt 3 941 miljoner kronor till Hälso- och
sjukvårdnämndens förfogande i budgeten för 2016. I förhållande till 2015 har budgeten utökats med
totalt 87 miljoner kronor vilket motsvarar 2,3 procent. Utökningen består av 109 miljoner kronor för
pris- och löneökningar, teknisk justering för enhetstaxa på 9 miljoner kronor samt reducering med
30,8 miljoner kronor enligt redovisning i avsnitt 3.4.
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Ram för nämnden för funktionshinder och habilitering

Landstingsfullmäktige beslutar att anvisa 89 miljoner kronor till nämnden för funktionshinder och
habilitering i budgeten för 2016. I förhållande till 2015 har budgeten utökats med totalt 2 miljoner
kronor för pris- och löneökning samt reducering med 3 miljoner kronor.

Ram till folkhögskolorna

Landstingsfullmäktige beslutar att anvisa 3,21 miljoner kronor till Vindelns folkhögskola och 3,44
miljoner kronor till Storumans folkhögskola i budgeten samt till den gemensamma Styrelsen för
folkhögskolorna 0,42 miljoner kronor för 2016. Uppräkningen av budgeten uppgår till 2 procent för
pris- och löneökningar.

Ram till revisionen

Landstingsfullmäktige beslutar att anvisa 6,43 miljoner kronor till Revisionen i budgeten för 2016.
Landstingsfullmäktiges presidium har hanterat ärendet i särskild ordning.

Ram till patientnämnden

Landstingsfullmäktige beslutar att anvisa 4,88 miljoner kronor till patientnämnden i budgeten för
2016. Budgeten är utökad med en handläggartjänst samt uppräknad med 2 procent.

Ramar till nämnderna för folkhälsa och primärvård

Landstingsfullmäktige beslutar att anvisa 2,64, 2,59 respektive 2,57 miljoner kronor i budgeten för
2016 till nämnderna för folkhälsa och primärvård i Umeå-regionen, Skellefteå-Norsjö-området och i
Södra Lappland. Budgeten är uppräknad med 2 procent.

Ram till samverkansnämnden

Landstingsfullmäktige beslutar att anvisa 1,57 miljoner kronor till Samverkansnämnden för 2016.
Budgeten är uppräknad med 2 procent.

3.6 Investeringar

Investeringar är ett medel för att uppnå landstingets övergripande mål för såväl verksamheten som
ekonomin. Landstingets långsiktiga investeringsstrategi är att nivån på investeringar långsiktigt ska
styras utifrån en volym för återinvesteringar som motsvarar avskrivningskostnaderna. Denna strategi
tillåter en genomsnittlig årlig investeringsvolym på cirka 330 miljoner kronor under
planeringsperioden.

Därutöver ska investeringar endast tillåtas om de har en dokumenterad rationaliseringseffekt eller
om de görs i strategiskt syfte, exempelvis för att stärka universitetssjukhusets konkurrenskraft. Innan
rationaliseringsinvesteringar genomförs ska avkastningen i form av minskade drift- och
underhållskostnader vara dokumenterade.

Under slutet av planeringsperioden kan det bli nödvändigt att öka de årliga investeringsutgifterna då
investeringar i nya byggnader är nödvändiga.

Ett effektivt lokalutnyttjande innebär inte bara investeringar i om-, till- och nybyggnader utan också
ett väl fungerande underhåll av landstingets fastigheter. Ett effektivt lokalutnyttjande innebär också
att fastigheter som inte långsiktigt bedöms svara upp till landstingets behov kan avyttras eller rivas.
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Investeringar som överstiger 50 miljoner kronor ska godkännas av fullmäktige. Eventuell ökning av
kostnadsramen för avskrivningar till följd av investeringsobjekt ska prövas och godkännas av
fullmäktige
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Bilaga 1

KASSAFLÖDESSANALYS, miljoner kronor

LÖPANDE VERKSAMHET
Bokslut

2014
Prognos

 2015
Budget
 2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Periodens resultat 176 20 100 151 153 

Justering för ej kassapåverkande poster 498 532 567 662 790 
Medel från löpande verksamhet före 
förändring 674 552 667 813 943 

av rörelsekapital

Förändring kortfristiga fordringar 40 -51 -1 0 0 

Förändring förråd -1 0 0 0 0 

Förändring korta skulder 367 145 0 0 0 

Medel från den löpande verksamheten 1 080 646 666 813 943 

efter förändring av rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHET

Investeringar -362 -370 -370 -370 -370 

Försäljning av anläggningstillgångar 26 0 0 0 0 

Medel från investeringsverksamhet -336 -370 -370 -370 -370 

FINANSIERINGSVERKSAMHET

Förändring långfristiga skulder -172 -2 0 0 0 

Medel från finansieringsverksamhet -172 -2 0 0 0 

ÅRETS KASSAFLÖDE

Likvida medel vid årets början 2 893 3 465 3 739 4 035 4 478 

Kassaflöde under perioden 572 274 296 443 573 

Likvida medel vid periodens slut 3 465 3 739 4 035 4 478 5 051 

BALANSRÄKNING,miljoner kronor

Bokslut
2014

Prognos
 2015

Budget
 2016

Budget 
2017

Budget 
2018

Tillgångar
Anläggningstillgångar 2 563 2 668 2 720 2 764 2 802 

Omsättningstillgångar 4 126 4 401 4 697 5 140 5 713 

SUMMA TILLGÅNGAR 6 689 7 069 7 417 7 904 8 515 

Eget kapital

-  ingående eget kapital 1 547 1 723 1 743 1 843 1 994 

- periodens resultat 176 20 100 151 153 

Summa eget kapital 1 723 1 743 1 843 1 994 2 147

Avsättningar

Avsättningar för pensioner 3 016 3 233 3 481 3 817 4 275 

Summa avsättningar 3 016 3 233 3 481 3 817 4 275

Skulder
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Långfristiga skulder 95 93 93 93 93 

Kortfristiga skulder 1 855 2 000 2 000 2 000 2 000 

Summa skulder 1 950 2 093 2 093 2 093 2 093 

SUMMA  EGET KAPITAL

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 6 689 7 069 7 417 7 904 8 515

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Panter och jämförliga säkerheter 

Ansvarsförbindelser

- pensionsförpliktelser 5 869 5 744 5 633 5 604 5 616

- övriga ansvarsförbindelser 299 299 299 299 299




