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Förvaltningsnamn  

Avsändare      

Revidering av utgiftsramar 
Vid kontroll och avstämning av utgiftsramar emot den kodifiering som följer av 

SKL:s verksamhetsindelning 2000 föreligger behov av att göra följande 

justeringar i föreliggande budgetförslag. Förändringarna avser kostnader som 

tidigare behandlats som landstingsgemensamma nu hänförs till bestämt 

utgiftsområde. Genom ändrad kodifiering ökar jämförbarheten med andra 

landsting. 

 

 
 

 

De förändringar i utgiftsramarna som här redovisas grundas på följande 

omkodifieringar.  

 

Hälso- och sjukvård Budget 2014

Majoritetens 

förslag

Diff

Primärvård -1 582 200 -1 561 600 -20 600

Specialiserad Somatisk vård -4 623 300 -4 619 800 -3 500

Specialiserad Psykiatrisk vård -730 700 -729 800 -900

Tandvård -228 100 -228 100 0

Övrig hälso- och sjukvård -407 800 -383 600 -24 200

Hälso- och sjukvårdens andel av gemensamma kostnader -130 742 -173 600 42 858

Politisk verksamhet avseende hälso- och sjukvård -35 511 -35 500 -11

Summa hälso- och sjukvård -7 738 352 -7 732 000 -6 352

Regional utveckling

Utbildning -37 100 -37 100 0

Kultur -128 900 -128 900 0

Trafik och infrastruktur -688 000 -688 000 0

Allmän regional utveckling -39 300 -39 300 0

Regional utvecklings andel av gemensamma kostnader -15 157 -20 600 5 443

Politisk verksamhet avseende regional utveckling -4 189 -4 200 11

Summa regional utveckling -912 647 -918 100 5 453

Summa verksamhetens nettokostnad -8 650 999 -8 651 000 1
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Landstingsgemensamt (-48,2 mnkr) 
Kostnaden för landstingsgemensamt (totalt för hälso- och sjukvård och regional 

utveckling) sänks med 48,2 mnkr och omfördelas (kodas) enligt följande 

 

Primärvård (20,6) 

 1177 Sjukvårdsrådgivning 17,6 mnkr ska kodas som primärvård 

 Rotavirus/Hepatit B 3 mnkr hänförs till primärvård   

 

Somatisk vård 

 Fördelning AT-block 3,5 mnkr 

 
Psykiatrisk vård 

 Fördelning av AT-block psykiatri 0,9 mnkr 

 
Övrig hälso- och sjukvård (24,2) 

 Landstingets utvecklingsenhet (Qulturum) har tidigare kodats som 

landstingsgemensam administration men kodas nu till 

utvecklingskostnader inom området Forskning och utveckling. Därmed 

flyttas 19,2  mnkr 

 Folkhälsoarbete 3,9 mnkr 

 Social verksamhet Råd o stöd 0,9 mnkr 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


