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Liberalerna 
Ett tydligt socialliberalt alternativ

Vi befinner oss i en svår tid och mitt i en rådande coronapandemi. Pandemin 
har påverkat och förändrat vardagen för oss alla och inte minst för personalen 
som arbetar inom sjukvården. Västerbotten har, precis som flera andra 
regioner, drabbats hårt. Sjukvårdens medarbetare har haft och har en 
mycket ansträngd arbetssituation när de på ett fantastiskt sätt, dygnet runt 
under årets alla dagar, vårdar sjuka västerbottningar. Detta kommer givetvis 
att ha en bestående effekt även framöver i tiden för sjukvården men även för 
regionens företag och övriga samhällsaktörer. 

Frihet, solidaritet och respekt för den enskilda människan ska prägla hälso- och 
sjukvården i Västerbotten. För oss socialliberaler är det en central politisk 
uppgift att alltid lyfta fram grupper som riskerar att glömmas bort när 
politiska beslut fattas. Det är viktigt för oss att vara en röst för den som bäst 
behöver den. 
Det är en grundläggande mänsklig rättighet att få vård på lika villkor, likaså 
rätten att slippa diskriminering i sjukvården. Detta oavsett kön, könsidentitet 
och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funk-
tionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Forskning och rapporter visar 
tyvärr att vården brister i att bemöta och behandla vårdtagare på lika villkor. 
En del patienter upplever att de får ett sämre bemötande och vissa har betyd-
ligt svårare att få tillgång till rätt vård. 

Sjukvården ska vara behovsstyrd och finansieras gemensamt med en mångfald 
av utförare och vara tillgänglig för alla – var än man befinner sig i länet, sam-
hället eller livet. Det är en självklarhet att de sista åren av livet ska vara lika 
trygga och värdiga som de i början av livet. 

Liberalerna är det socialliberala partiet i Region Västerbotten. 
Hälso- och sjukvårdens utmaningar kräver liberala svar.



Vision och mål 

Liberalernas förslag på vision för Region Västerbotten: Västerbotten – för ett 
gott och hållbart liv, utgår från den vision som arbetats fram tillsammans med 
alliansen. Med den visionen skapas en bra målbild för Region Västerbottens 
långsiktiga arbete. 



Ekonomi
Liberalerna gör i sitt budgetförslag den bedömningen att omställningsplanen 
inte kommer att få full effekt för 2022.  Utöver det har Liberalerna med 
övriga alliansen påtalat vikten av en extern genomlysning och analys av hälso- 
och sjukvårdsnämndens verksamhet för att identifiera möjligheter till besparin-
gar. Inget hindrar att en sådan analys kan göras för hela region Västerbottens 
organisation.



Personal 
+30 miljoner kronor
+25 miljoner kronor lönesatsning 
(utöver de tidigare beslutade 18 mkr)
Den största utmaningen regionen står inför är personalförsörjningen och att 
rekrytera kompetent personal. 

Personalen är regionens viktigaste resurs. Dess kunskap är patienternas vård-
kvalitet. Därför ser vi satsning på utbildning, fortbildning, forskning och att 
vara en god arbetsgivare som viktiga förutsättningar för att säkerställa en god 
hälso- och sjukvård i Västerbotten.  
Det behövs också ett idogt arbete för att möjliggöra att fler med utländska 
utbildningar ska kunna börja arbeta i vår region.

Pensionsavgångarna och övrig anledning till personalomsättning är stora un-
der de kommande åren. Många seniorer är vid 65 års ålder fortfarande friska 
och bär med sig en enorm kompetens. Liberalerna har länge drivit frågan om 
vikten av att behålla seniora medarbetare. 

Vi prioriterar karriärtjänster och allmän specialisttjänstgöring (AST) för sjuk-
sköterskor, fler platser för allmän- och specialisttjänstgöring för läkare (AT- och 
ST- tjänster) och specialistutbildning för undersköterskor.

Regionen ska erbjuda en god arbetsmiljö och ett gott ledarskap. Personal- och 
lönepolitiken måste vara långsiktig, uthållig och prioriteras. Regionen måste 
uppfattas som en attraktiv arbetsgivare för redan anställda, för nyutbildade 
och för seniorer. 

Vi vill:
 - Fortsatt utveckla allmän specialisttjänstgöring (AST) för sjuksköterskor inom  
fler specialistområden
 - Fler platser för allmän- och specialisttjänstgöring för läkare (AT- och ST)
 - Karriärtjänster för sjuksköterskor
 - Specialistutbildning för undersköterskor
 - Underlätta för seniora medarbetare att stanna kvar i arbetslivet
 - Satsa på klinisk forskning 
 - Tillskapa fler ST-tjänster i tandvården 
 - Lönesatsning



Hälsocentraler och 
tandvård för framtiden
+20 miljoner kronor
Primärvården ska vara det naturliga förstahandsvalet när västerbottningen blir 
sjuk. Västerbotten är på tillväxt med flera nya företagsetableringar, många nya 
arbetstillfällen och ökad inflyttning till regionen. Det är av största vikt att Re-
gion Västerbotten har en långsiktig plan för primärvården. 

För oss liberaler är det viktigt att man själv kan välja sin läkare och hälsocen-
tral. Läkarbristen är stor i primärvården vilket innebär att regionen tvingas till 
dyra lösningar i form av hyrläkare och dålig kontinuitet. Det är viktigt att kun-
na locka till sig fler ST-läkare med intresse för allmänmedicin. 

Vi vill utveckla konceptet akademiska hälsocentraler (AHC). AHC knyter sam-
man utbildningar, utveckling och forskning för primärvården, med vardagen 
på hälsocentralerna. Med de arbetsuppgifter som tillförs primärvården måste 
resurser för att klara uppdraget ”God och nära vård” tillskjutas. Med god och 
nära vård fördjupas samarbetet och tar bort de gränsdragningar som inte be-
hövs mellan offentlig, privat och mellan kommun och region. Ett gott exempel 
på detta är ”Norrtäljemodellen”.
 
Vi vill skapa fler möjligheter för primärvården att skräddarsy och profilera sin 
verksamhet genom att tillföra bredare kompetens, till exempel barnläkare, 
psykiatriker, ortopeder och psykologer. Vi vill etablera fler familjecentraler i 
regionen som ger ett tidigt och brett stöd till barnfamiljer.
En ny utmaning för primärvården är den stora ökningen av psykisk ohälsa 
bland barn, unga och äldre. Vi vill se depressionssjuksköterskor på hälsocen-
tralerna. De psykosociala teamen måste utvecklas. 

Tidigt och sent i livet är vi i störst behov av vård och stöd. Mödra- och barn-
hälsovården har lång tradition i Sverige och därför blir en logisk följd av det-
ta framgångsrika arbete, att på liknande sätt möta de äldres behov. Med en 
äldremottagning på hälsocentralerna skapas en struktur och vård som är sär-
skilt anpassad till den seniora västerbottningen. Där finns geriatrisk kompe-
tens och andra kompetenser som äldre patienter efterfrågar, samt samarbete 
med kommunens äldreföreträdare. Förebyggande hembesök för 80-åringar i 
samarbete med kommunerna, hälsokontroller för 70-åringar och mobila läkare 
är också viktiga delar i detta arbete.



Hälsocentraler och 
tandvård för framtiden
+20 miljoner kronor

Vi vill:

 - Utveckla Äldremottagningar på hälsocentralerna 
 - Utveckla Akademiska hälsocentraler (AHC)
 - Införa depressionssjuksköterskor på hälsocentralerna och  
utveckla de psykosociala teamen
 - Utveckla tandläkarbuss
 - Införa mobil läkare/team
 - Förverkliga fast läkarkontakt på hälsocentralen
 - Utreda förutsättningar för Norrtäljemodellen
 - Utöka tandvårdsstödet



Inlandssjukvård och 
glesbygdsmedicin 
+ 3 miljoner kronor
I en region med långa avstånd innebär den nya tekniken nya möjligheter för 
att skapa en trygg, jämlik och rättvis sjukvård i hela regionen. 
Inlandssjukvården kräver en särskild organisation och insats för att kännas 
trygg och rättvis. 
Glesbygdsmedicinskt centrum i Storuman har utvecklat distanslösningar vilket 
underlättar för patienter som slipper åka långt för undersökningar. En satsning 
på distansöverbryggande teknik vid sjukstugorna bidrar till en trygg och nära 
vård för invånarna i inlandet. Distriktssköterskefilialerna har också en viktig 
uppgift liksom samhällsrummen/hälsorummen.
   
Dagens teknik gör det möjligt med s k digifysiska läkarbesök, t e x besök på 
sjukstugan hos distriktssköterska för uppföljning och med konsultation av spe-
cialistläkare som medverkar digitalt. Det minskar behovet av resor för patient-
en och kan förbättra tillgängligheten till specialistvård. För att möjliggöra digi-
tala besök med hög kvalitet bör Västerbotten bli en försöksregion för bredare 
utbyggnad av 5G-nätet.
   
Arbetssättet God och nära vård kan innebära höjd kvalitet i vården. Vi liberal-
er vill göra försök med gemensam vård och omsorgsorganisation mellan kom-
mun och region i en gemensam organisation. Vi kallar det bygdesjukvårdshu-
vudman. Det ger mindre kostnad för förvaltning och mer resurser till vården. 
Försöket bör genomföras under minst fem års tid i två kommuner som är in-
tresserade.
Inlandssjukvården har stora utmaningar att rekrytera personal. Vi vill inleda ett 
samarbete med kommuner och näringslivet med gemensam rekrytering, famil-
jerekrytering. Det nya sättet att rekrytera bör kombineras med satsning på 
försök med bygdesjukvårdshuvudman.
Lycksele lasarett byggs nu ut vilket Liberalerna är mycket glada för. Men ytter-
ligare satsning behövs, bland annat vill vi återinrätta öron-näsa-hals i Lycksele.
   
Vi vill:
- Inrätta en gemensam bygdesjukvårdshuvudman på två orter
- Samrekrytering med kommun och näringsliv
- Återinför öron-näsa-hals i Lycksele

- Fler försök med digifysiska vårdbesök



Sjukhusvård
+ 20 miljoner kronor
Norrlands universitetssjukhus (NUS) tillsammans med länsdelssjukhusen i Lyck-
sele och Skellefteå, ska garantera tillgången till sjukvård i Västerbotten. Vi vill 
säkra Skellefteå och Lycksele lasarett som fullvärdiga akutsjukhus och tillsätta 
en platschef på vart och ett av sjukhusen. För oss är det viktigt att garantera 
hög kompetens vid regionens akutmottagningar och förlossningsvård. 
Universitetssjukhuset har ansvar för högspecialiserad sjukvård i hela norra 
Sverige och är navet för läkarutbildningen i norra regionen. För att garantera 
regionsjukvård i toppklass och vidareutveckla spetsfunktioner är satsning på 
profilområden viktigt. 

Liberalerna vill att Region Västerbotten planerar för allmän screening av 
kolorektal cancer för både män och kvinnor. Kolorektal cancer är den tredje 
vanligaste cancerformen i Sverige och chansen till överlevnad är starkt 
kopplad till hur pass tidigt i sjukdomsförloppet som diagnosen görs. 

Vi vill också tillsätta en hjärnskadekoordinator i Västerbotten. Varje år får ca 
70 000 människor i Sverige förvärvade skador i hjärnan. Hjärnskadekoordina-
torer ska främja god rehabilitering och förebygga att människor ”faller mellan 
stolarna”. 

Neurorehab Sävar är viktig för regionen och även nationellt. Det är en mycket 
professionell verksamhet som är uppskattad av både gästerna och deras an-
höriga. Vi vill därför behålla och utveckla Neurorehab Sävar.

Den stora belastningen i sjukvården innebär att tiden för klinisk forskning blir 
allt mindre. Forskning är grunden för kvalitetsutveckling och kunskapssprid-
ning i sjukvården. Den kliniska forskningen vid regionens tre sjukhus är en 
grundförutsättning för att kunna garantera en god och högkvalitativ hälso- och 
sjukvård. För att stärka utbildning och forskning vill vi satsa på 
spjutspetsforskning/karriärtjänster.

Under åren har antalet vårdplatser reducerats kraftigt, främst på enheter som 
vårdar äldre. Vi vill säkerställa vårdplatser för en värdig, tillgänglig och 
högkvalitativ vård. 



Sjukhusvård
+ 20 miljoner kronor
Vi liberaler vill tillskapa ett hospice i Skellefteå för värdig vård i livets 
slutskede. 

Utvecklingen går mot att fler behandlingar och operationer överförs till 
dagsjukvård. Vi ser detta som en mycket bra utveckling. Det gagnar både 
patienter och ekonomi. Vi ser behovet av att bygga ett nytt operationshus i 
Umeå anpassat för framtidens sjukvård, dagkirurgisk verksamhet och för att 
förbättra de kirurgiska flödena. 

Vi vill:
- Bygga ett nytt operationshus vid Norrlands universitetssjukhus
- Utveckla geriatrisk öppenvårdsrehabilitering (GÖT)
- Införa allmän screening för kolorektal cancer 
- Tillskapa hospice – vård vid livets slutskede i Skellefteå
- Behålla och utveckla Neurorehab Sävar 
- Satsa på spjutspetsforskning/karriärtjänster
- Fortsätta utveckla den dagkirurgiska verksamheten
- Inrätta hjärnskadekoordinatorer i regionen 
- Tillsätta en platschef vid Skellefteå och Lycksele lasarett
- Permanenta verksamheten med kulturdoulor



Barns och ungas ohälsa 
kan inte vänta 
+ 3 miljoner kronor

Barn- och ungdomskliniken i regionen är en välfungerande verksamhet av hög 
kvalité och med god tillgänglighet och lätt att rekrytera kompetent personal. 

Den psykiska ohälsan är den som ökar mest i samhället, inte minst hos barn 
och unga.
Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i regionen har en av landets sämsta 
tillgänglighet. Problematiken har funnits under mycket lång tid och det är 
oacceptabelt. Ohälsan riskerar att fortsätta i vuxenlivet om man inte får hjälp. 
Därför är en tidig insats och en sammanhållen vård mycket viktig. Vi vet att 
barnläkarkompetens på hälsocentralen är uppskattat av föräldrar och medar-
betare och vill därför att detta ska utökas i länet.

På flera håll i Sverige har det skapats beroendevård för ungdomar med sam-
verkan mellan kommun och region enligt konceptet Mini-Maria. Målet är att 
kunna erbjuda ungdomar och anhöriga ett omhändertagande med resurser 
som är samordnade för att uppnå en god effekt av den samlade kompetensen, 
samt i ett tidigt skede kunna nå ungdomar i riskzonen. Därför vill vi tillsam-
mans med de större kommunerna skapa Mini-Marior. 

Det är viktigt att det görs insatser för barn och ungas hälsa på bred 
front. Förebyggande och främjande och där flera aktörer samarbetar som 
primärvård, skola och socialtjänst.

Vi vill:
 - Tillskapa Mini-Maria i samarbete med kommunerna
 - Utveckla första linjens arbete med barn och ungas hälsa
 - Upphandla utredning/behandling barnpsykiatri för att jobba bort köerna 
inom BUP
 - Tillskapa barnläkarkompetens vid Hälsocentralerna
 - Säkra ungdomsmottagningarna/ungdomshälsan samt utveckla fler digitala 
lösningar 



Äldre 
+ 15 miljoner kronor

Med ökad ålder ökar behoven av sjukvård. Äldresjukvården ska vara lika 
välorganiserad och lika prioriterad som barnsjukvården som är ett föredöme. 
För oss liberaler är det viktigt att åldersdiskrimineringen upphör.

En äldremottagning kan jämföras med konceptet som hälsocentralerna idag 
har med barnavårdcentral, alltså en egen del i hälsocentralens regi fast för den 
äldre målgruppen 70 år och äldre. I 60- och 70-årsåldern försämras hälsoläget 
för många. Därför driver vi liberaler frågan om hälsoundersökningar för 
70-åringar, mammografi för kvinnor äldre än 75 år, utökade vaccinationspro-
gram för 65+ där lunginflammation, bältros och säsongsinfluensa ingår. 
Det har visat sig att förebyggande insatser bland äldre kan ge snabba resultat 
och därför är hälsoundersökningar ett viktigt inslag i ett förebyggande arbete. 
Viktigt är också regelbundna läkemedelsgenomgångar för äldre. Vi vill införa 
en mobil röntgen och mobilt ultraljud som syftar till att underlätta för boende 
i särskilda boendeformer vid enklare former av trauman och mindre allvarliga 
sjukdomstillstånd som inte kräver akut omhändertagande. Då kan den äldre 
slippa transporteras till akutmottagningen i onödan. 

För oss är det en självklarhet att de sista åren av livet ska vara lika trygga och 
värdiga som de i början av livet. 

Vi vill:
 - Tillskapa Äldremottagningar vid hälsocentraler 
 - Införa hälsoundersökningar för 70-åringar
 - Utöka mammografi för kvinnor 75+ år
 - Införa vaccinationsprogram för 65+ år
 - Införa en mobil röntgen
 - Erbjuda förebyggande hembesök för 80-åringar, i samarbete med 
   kommunerna 



Digitalisering 
+ 2 miljoner kronor

Digitalisering är ett utmärkt verktyg för att ge förutsättningar för en likvärdig 
vård i hela regionen. Regionen har mer än 20 års erfarenhet av att använda 
distansöverbryggande teknik. De stora avstånden i Västerbotten har varit en 
viktig drivkraft i utvecklingen av lösningar och arbetssätt för en mer effektiv 
och jämlik vård. Vården kommer närmare patienten och specialistkompetens 
kan tillgängliggöras oberoende av var patienten finns i regionen.

När nya digitala kontaktvägar skapas, måste man beakta att det finns patient-
grupper som av olika anledningar saknar eller inte behärskar exempelvis dator, 
smartphones, Bank-ID så att de inte utestängs.

Hälso- och sjukvården har tagit enorma kliv framåt i digitala arbetssätt sedan 
coronapandemin. Detta arbete måste fortsatt utvecklas. Ny teknik ger 
möjlighet till ökad tillgänglighet. Att flytta sjukvården närmare patienterna 
är ett framgångskoncept som går att sprida även till tätt befolkade områden. 
Även för en Umeåbo eller en Skellefteåbo kan ett vårdbesök ta en hel dag för 
att ta sig till och från sin vårdinrättning. Den mobila ungdomsmottagningen 
som vi drivit och som nu finns på plats är ett exempel på hur nya arbetssätt 
utvecklas. 

Vi vill:

 - Fortsatt utveckla 1177 och dess e-tjänster
 - Utveckla fler digitaliserade vårdtjänster/vård på distans
 - Utveckla ett patientvänligt bokningssystem till sjukvården
 - Utveckla samhällsrummen/hälsorummen tillsammans med kommunen



Psykiatri 
+ 15 miljoner kronor

Psykisk ohälsa är den ohälsa som ökar mest i landet. Får inte patienten stöd 
och vård i tid så är risken större att problemen följer patienten långt upp i 
åren. Förutom den psykiska ohälsan finns människor med psykisk sjukdom som 
är mer eller mindre kronisk och som behöver livslångt stöd från sjukvård, kom-
mun, försäkringskassa och arbetsförmedling.

Vården som erbjuds personer med psykisk sjukdom ska enligt HSL (hälso- 
och sjukvårdslagen) vara lättillgänglig och likvärdig i hela landet. Ambitionen 
måste vara att vården och rehabiliteringen ska utgå från patientens eller 
brukarens behov och vara patientsäker, kunskapsbaserad och uppföljningsbar. 
Den neddragning av vårdplatser som skett inom psykiatrin är inte acceptabel, 
inte minst inom äldrepsykiatrin.
Detta innebär att det är svårt att erbjuda en patient som är i behov av sluten 
vård en sängplats och en tung arbetsbörda läggs på anhöriga. Därför behövs 
satsningar på både öppen- och slutenvården.

Att drabbas av akut psykisk sjukdom är inte kriminellt och det ger helt fel sig-
naler när det är polisen istället för vården som möter patienten när denne mår 
som sämst. Behovet av en psykiatrisk ambulans blir mer och mer aktuell 
eftersom den psykiska ohälsan ökar bland befolkningen. 

Vi vill: 
 - Återupprätta ASTA-mottagningen 
 - Satsa på öppenvården inom psykiatrin
 - Fortsatt utveckla självinskrivning inom psykiatrin
 - Utveckla och satsa på äldrepsykiatrin, inklusive fler vårdplatser 
 - Införa psykiatrisk ambulans



Jämställdhet

Fortfarande tjänar en kvinna nästan 4 miljoner kronor mindre än en man under 
sitt yrkesliv. Traditionellt kvinnodominerade yrken ger fortfarande lägre löner 
och erbjuder sämre karriärmöjligheter än de mansdominerade. Karriärvägar 
och lönespridning i regionen ska motiveras av kompetens, inte av kön. Det ska 
vara möjligt att försörja sig på sin lön.
Mäns våld mot kvinnor är en akut jämställdhetsfråga. Kvinnofridsmottagnin-
gen och Barnahus är ett utmärkt stöd för våldsutsatta kvinnor och barn. Kun-
skap om att se våldet mot kvinnor och barn ska finnas inom alla verksamheter 
i sjukvården.  

Målet för hälso- och sjukvården är god hälsa och en vård på lika villkor för hela 
befolkningen. Idag utgör det manliga könet på flera sätt normen inom både 
sjukvården och den medicinska forskningen. Det är dags att genusfrågan tas 
på allvar inom dessa områden. För att få kunskap anser vi det nödvändigt att 
få statistik uppdelat på kön.

Vi vill:
 - Fortsatt utbildning av personal att se våldet mot kvinnor 
 - Att lön ska motiveras av kompetens och inte av kön
 - Att statistik ska vara uppdelat på kön



Regional utveckling 
+ 1 miljon kronor
Regional utveckling är en del av Region Västerbottens uppdrag. Målet är att 
öka regionens attraktivitet och skapa en hållbar tillväxt. Här krävs samarbete 
med regionens kommuner och ett stabilt och långsiktigt arbete över parti-
gränserna.

Liberalerna värnar folkbildning och rörelsedrivna och regiondrivna folkhög-
skolor ska ha likvärdiga ekonomiska förutsättningar.

Västerbotten är en stor region med långa avstånd och det ska gå att bo och 
leva i hela regionen. Region Västerbotten måste därför möjliggöra 
arbetspendling och kollektivtrafiken måste ha en hög tillgänglighet. Det är 
både praktiskt för regionens medborgare och miljövänligt. Norra Sverige ska 
ha ett sammanhållet kollektivtrafiknät. 

Digitaliseringen i regionen har ökat kraftigt sedan coronapandemin och 
möjliggjort helt nya arbetssätt. Avstånden i regionen minskas och 
medborgarnas deltagande ökar. Den digitala utvecklingen och de nya 
mötesformerna gör att Stockholmskontoret som Region Västerbotten 
delfinansierar spelat ut sin roll.

Det digitala arbetet måste fortsätta att utvecklas och uppkopplingen i 
regionen måste fortsätta att arbetas med. Uppkoppling och bredband är idag 
en lika viktig del i infrastrukturen som exempelvis el- och vägnäten. En väl 
fungerande uppkoppling är viktig för såväl privatpersoner som för företag och 
är en förutsättning för regional tillväxt. Vi ser gärna Västerbotten som försök-
slän för kommande 5G-satsningar.

Vi vill:
 - Påskynda processen med Norrbotniabanans sträckning till Luleå
 - Avsluta delfinansieringen av Stockholmskontoret när projekttiden löper ut
 - Avsluta deltagandet på Grand-dagarna när projekttiden löper ut
 - Permanenta digital medverkan på Almedalen för deltagare från Region Väs-
terbotten 
 - Öka takten i arbetet med elektrifieringen av tvärbanan
 - Driva på i arbetet för upprustning av inlandsbanan och anslutande linjer



Liberalerna vill att investeringarna gällande folkhögskolan i Vindeln ska utgå 
och istället läggas på verksamheten neurorehab Sävar, 40 miljoner kronor (20 
miljoner konor 2022, 20 miljoner 2023). 
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Efter ramtillskott/budgetförändringar majoritens förslag med justeraingar L
Resultatbudget  - Prognos SKR april
LPIK 1,9% 2,5% 1,7% 3,3% 2,5%

Resultatbudget 
Budget 

2021
Budget    

2022
Plan    
2023

Plan    
2024

Plan    
2025

Verksamhetens nettoram -9 011 -9 264 -9 437 -9 773 -10 066
 - varav budgetreducering/omställlning -55 0
 - varav budgetreducering/omställlning 50 50
 - varav budgetökning för löner och priser (LPIK) -137 -186 -131 -259 -202
 - varav budgetförändring exkl LPIK -42 -90 6 -76 -61
 - varav budgetförändring exkl LPIK tilläggsbudget -80 40
 - varav budgetförändring exkl LPIK tilläggsbudget covid-19 -105
 - varav budgetförändring exkl LPIK tilläggsbudget -167 4
 - varav budgetförändring exkl LPIK läkemedelsbidrag -55
 budgeterad nettokostnadsutveckling 4,8% 2,7% 1,7% 3,3% 2,5%
Skatteintäkter 6 750 7 127 7 364 7 573 7 835
Generella statsbidrag 2 337 2 335 2 283 2 303 2 323
Riktade bidrag covid-19 105
Summa skatter och statsbidrag 9 192 9 462 9 647 9 876 10 158
 - utveckling skatter o statsbidrag 4,6% 2,9% 2,0% 2,4% 2,9%
Verksamhetens resultat 181 198 210 103 92
Procent av skatter & statsbidrag 2,0% 2,1% 2,2% 1,0% 0,9%
Finansiella kostnader -143 -133 -168 -218 -242
Finansiella intäkter 120 120 120 120 120
Summa finansnetto -23 -13 -48 -98 -122
Resultat inklusive finansnetto 158 185 161 5 -30
Procent av skatter & statsbidrag 1,7% 2,0% 1,7% 0,1% -0,3%

Prognos Resultatbudget 2022 - 2025 1,025 1,017 1,033 1,025

Budgetramar Nämnd/Styrelse
Budget 

2020
Bokslut 

2020
Budget 

2021
Budget 

2022
Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025

Regionfullmäktige 17 18 18 19 19

Regionstyrelse 2 909 2 611 3 426 3 541 3 606 3 725 3 818
Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 328 5 536 5 147 5 278 5 378 5 555 5 694
Regional utvecklingsnämnd 337 361 398 404 411 424 435
Folkhögskolestyrelse 10 10 10 10 10 21 41
Patientnämnd 6 5 6 6 6 13 25
Revision 8 8 8 8 8 17 33
Summa verksamhetens nettokostnad 8 599 8 531 9 011 9 264 9 437 9 773 10 066

LPIK exkl läkemedel 2,5% 1,7% 3,3% 2,5%

Skatteintäkter 6 736 6 605 6 750 7 127 7 364 7 573 7 835
Generella statsbidrag 2 048 2317 2 442 2 335 2 283 2 303 2 323
Summa skatter och statsbidrag 8 784 8 922 9 192 9 462 9 647 9 876 10 158
 - utveckling skatter o statsbidrag 6,0% 4,6% 2,9% 2,0% 2,4% 2,9%
Verksamhetens resultat 186 391 181 198 210 103 92

Procent av skatter & statsbidrag 2,1% 4,4% 2,0% 2,1% 2,2% 1,0% 0,9%

Finansiella kostnader -162 -500 -143 -133 -168 -218 -242
Finansiella intäkter 120 207 120 120 120 120 120
Summa finansnetto -42 -293 -23 -13 -48 -98 -122
Resultat inklusive finansnetto 144 98 158 185 162 5 -30

Procent av skatter & statsbidrag 1,6% 1,1% 1,7% 2,0% 1,7% 0,1% -0,3%
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Nämnd / Styrelse
Budget 2021

Jutering av 
tillfällig budget 

2021

Omställning
splan/Budg
etreducerin

g

Omfördelni
ng

Förändring 
av 

läkemdelsbi
drag

Budget 
förändringa

r

Löne- och 
prisindex

Budget 
2022 

Plan 2023
Plan 2024

Plan 2025

Fullmäktige
9

0,2
9,0

9
9

10

Beredning - Folkhälsa o demografi Södra Lappland
3

0,1
2,9

3
3

3

Beredning - Folkhälsa o demografi Skellefteå-Norsjö
3

0,1
2,9

3
3

3

Beredning - Folkhälsa o demografi Umeåregionen
3

0,1
2,9

3
3

3

Summa Regionfullmäktige
17

0,0
0,4

17,6
17,9

18,5
19,0

Beställare Primärvård
1 386

-14,5
34,4

1 405,7
1 430

1 477
1 514

Beställare Tandvård
182

-61,8
4,0

4,1
128,7

131
135

139

Digitalisering och medicinsk teknik
430

-0,7
4,2

10,6
444,0

452
466

478

Service
453

-4
-0,2

-0,1
2,0

11,3
462,3

470
486

498

Regiongemensamma stödfunktioner och anslag
-494

18
-4,1

4,1
15,0

0,6
-12,4

-473,1
-481

-497
-509

Omdisponering av projekt covid-19
-39,4

-39,4
-40

-41
-42

Avskrivningar
450

30,2
480,2

488
504

517

Externa pensionskostnader
1 019

57,2
1 075,9

1 094
1 130

1 159

L satsningar/reduceringar utöver majoritetens
76,5

76,5
78

80
82

-20,0
-20,0

-15
-16

-16

Summa Regionstyrelse
3 426

14
-5

-54
1

111
48

3 540,8
3 606,0

3 725,0
3 818,1

Primärvård verksamhet och Sjukhusvård
4 576

4
114,4

4 694,5
4 774

4 932
5 055

Tandvård Verksamhet
0

61,8
15,5

0,0
77,3

79
81

83

Förvaltningsgemensamma stödfunktioner och anslag
571

-18
-45,0

-4,1
-40,5

18,0
14,3

495,4
504

520
533

L satsningar/reduceringar utöver majoritetens
41,0

41,0
42

43
44

L satsningar/reduceringar utöver majoritetens
-30,0

-30,0
-21

-21
-22

Summa Hälso- och sjukvårdsnämnd
5 147

-14
-45

58
-41

45
128,7

5 278,1
5 377,9

5 555,3
5 694,2

Kollektivtrafik
227

5,1
231,7

236
243

250

Regionala anslag och funktioner
171

-4,1
4,3

171,1
174

180
184

L satsningar/reduceringar utöver majoritetens
1

1,0
1

1
1

Summa Regionala utvecklingsnämnd
398

-4
1

9,4
403,8

410,7
424,2

434,8

Folkhögskolestyrelse
10

0,2
10,0

10,3
20,5

41,1

Patientnämnd
6

0,1
6,1

6,3
12,6

25,2

Revision
8

0,2
8,2

8,4
16,7

33,5

Summa verksamhetens nettokostnad
9 011

0
-50

0
-40

157
186

9 264
9 437

9 773
10 066
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Från Omställingsplanens effektiviseringar om 115 mnkr år 
2022 (se nedan) har 15 mnkr lagt in som en ramminskning i 
budgetförändringar. De 15mnkr  tillsammans med de 50 
mnkr som sedan tidigare finns i budgetreduceringarna = 65 
mnkr och utgör 39% av totala omställningsplanen om165 
mnkr för år 2022.

Budget 
reducering

Ram-
minskning i 
budgetföränd
ringar 

Totalt 
omställnin
g år 2022 
inkl. 
effektiviser
ingar

Andel 
budgetre
ducering 
år 2022

Omställningsplan totalt enligt tabellen ovan -50 -15 -165 39%
varav regionstyrelsen -5 -5 -13
varav hälso och sjukvårdsnämnden -45 -10 -152

  

Omställningsplanen år 2020-2022 är uppdelad mellan 
budgetreducering 200 mnkr och effektivisering i 
verksamheten 365 mnkr (se nedan)
År 2020 2021 2022 Totalt alla år
Budgetreducering = Ramminskning -100 -50 -50 -200
Effektiviseringskrav = Verksamheten ska minska kostnaderna -125 -125 -115 -365
Totalt per år -225 -175 -165 -565




