Moderaternas förslag till Finansplan 2018-2020

Inledning
Regionfullmäktige fastställde i juni 2017 en strategisk plan med budget för
åren 2018-2020. Moderaterna föreslog en alternativ strategisk plan som inte
vann bifall i regionfullmäktige. I den treårsplan som Socialdemokraterna,
Vänsterpartiet och Miljöpartiet föreslog och som vann bifall anges deras
vision och strategiska mål för planeringsperioden. Budgeten innehåller även
beslut om skattesats och ekonomiska ramar för områdena hälso- och sjukvård, kultur och regional utveckling samt politisk verksamhet.
Finansplanen är en uppdatering av de övergripande ekonomiska förhållandena samt en redovisning av nu aktuella ramar under perioden 2018-2020.
Trots höjd skattesats under 2016 och genomförda kostnadsreduktioner på
250 mkr nås inte fullmäktiges mål 2019 på ett resultat på 224 mkr.
Moderaterna anser att planeringsförutsättningarna radikalt har förändrats där
bland annat tidigare beslutade effektiviseringar ännu inte har fått ekonomiskt
genomslag och krav på regionfullmäktige måste vara att man stramar åt budgeten för perioden 2018-2020.
Region Norrbotten ska enligt kommunallagen ha en ekonomi i balans, d v s
intäkterna ska överstiga kostnaderna. Uppkommet underskott ska regleras
senast tredje året efter det att underskottet uppkommit. Om det finns synnerliga skäl kan fullmäktige besluta att sådan reglering inte ska göras.
Mot den bakgrunden föreslår Moderaterna att regionbidraget till Hälso- och
sjukvården minskar med 95 mkr, regionbidraget till Kultur och regionalutveckling minskas med 100 mkr och att slutligen regionbidraget till Politisk
verksamhet minskas med 5 mkr. Denna totala minskning av regionbidraget
på 200 mkr behövs för att ställa om Regionens ekonomi under planperioden.

10-punktsprogram
I Norrbotten finns ett flertal utmaningar inom hälso- och sjukvården som vi
måste bli bättre på att möta upp om vi ska kunna ha en sjukvård som medborgarna ska kunna känna sig trygga med. Vi moderater tror på våra medborgares kraft och utvecklingspotential och av den anledningen så grundar
sig vår politik på att människor bland annat ska ha möjlighet att kunna välja
fritt vilken hälsocentral eller vård man själv vill ha. Men det innebär även att
våra anställda ska ges möjlighet att kunna välja bland fler arbetsgivare inom
sin profession och att de även ges möjlighet att kunna påverka sitt arbete och
sin vardag. Vården blir bättre av en ökad mångfald där vi klarar av att lyfta
fram människors olika kvaliteter för att skapa en verksamhet som utgår från
en allt mer personcentrerad vård. Vi har en tydlig idé och vision som vi vill
ska prägla Regionens verksamhet och vår politik. Därför presenterar vi här
ett 10-punktsprogram som utgår från våra viktigaste förslag för en trygg,
rättvis och jämlik sjukvård i hela vårt län.

1. Sjukvård nära dig
I ett geografiskt stort län som Norrbotten så är det extra viktigt att ha en väl
fungerande sjukvård som finns där då vi blir sjuka. De resurser som tillförs
hälso- och sjukvården ska användas rättvist och leda till att vi får en likvärdig vård i hela länet. Arbete påbörjas med syfte att se till att den vård som
ges verkligen ges på rättvisa villkor, oavsett var i Norrbotten man bor. De
äldre med åldrandets sjukdomar ska så långt det är möjligt få sin vård på
hälsocentralen eller i det egna hemmet. Nuvarande fem sjukhus behålls med
stärkt profilering, och längre öppettider på länets hälsocentraler. Det måste
bli enklare för nya aktörer att kunna erbjuda vård i länets alla delar.
2. En starkare primärvård
Sjukvården i Norrbotten är alltför sjukhusbaserad och det krävs ett omfattande resurstillskott till våra hälsocentraler. Hälsocentralerna är billigare och
bättre i omhändertagandet av enklare sjukfall. En väl fungerande primärvård
genom våra hälsocentraler lättar trycket på sjukhusen. Primärvården ska vara
så bra så att den blir det naturliga förstahandsvalet för patienten.
3. Utveckla den nära vården i människors hem
De flesta patienter tillbringar huvuddelen av sin tid utanför sjukvårdens lokaler och framtidens vård kommer i allt större utsträckning att finnas i människors hem. Alla ska kunna åldras i trygg förvissning om att vården finns när
du behöver den och att vård och omsorg samarbetar kring just dina behov för
att din ålderdom ska bli så bra som möjligt. Avancerad hemsjukvård, läkarstöd och mobila läkarteam för akuta insatser i människors hem är också en
viktig förutsättning för att kommunerna ska kunna ge en bra omsorg och
hemsjukvård.
4. Aktivt arbete med förebyggande hälsovård och rehabilitering
För att uppnå en god hälsa i länet ska Region Norrbotten arbeta på ett sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande sätt. Våra stora folksjukdomar går
till stor del att förebygga. Region Norrbotten ska arbeta aktivt med att identifiera och stärka förändringsviljan i livsstilsfrågor hos befolkningen. Friska
medborgare är en vinst både för den enskilde och Region Norrbottens ekonomi. Bättre samordning mellan regionen och kommunerna ökar förutsättningarna för rehabilitering och återgång till en fungerande vardag.
5. Möjliggör tidigare upptäckt
Med hälsokontroller, screening och fast vårdkontakt kan våra stora folksjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, diabetes och benskörhet behandlas tidigare och allvarliga följdverkningar minskas. Tidig upptäckt av
sjukdomar samt snabb och effektiv vård är avgörande.
6. Korta köerna
De senaste årens verksamhetsnedläggningar på bland annat sjukhusen i Kalix och Kiruna har gett längre köer, vilket kostar både lidande och försämrar
ekonomin genom bland annat ökade sjuktransporter. Den utvecklingen måste
brytas genom att Sunderby sjukhus avlastas på så sätt att övriga sjukhus får
mer verksamhet.
7. Säker vård
Allt för många patienter skadas inom sjukvården varje år på grund av felbehandlingar och infektioner. Arbetet med att minska läkemedelsskador, infektioner, tryck- och fallskador måste prioriteras. Målsättningen är att halvera antalet vårdskador under nästa mandatperiod.

8. Värdig vård i livets slutskede
God tillgång till palliativ vård ska finnas i hela länet. Vi vill att man i länet
skapar ett Hospice med specialiserad vård för de allra svårast sjuka som
befinner sig i livets slutskede.
9. Tandvård
Tandhälsan bland barn är god och den fortsätter att förbättras. Bland vuxna
har framförallt de äldstas tandhälsa förbättrats påtagligt under senare år.
Bland äldre som har flera olika sjukdomar finns ett tandvårdsbehov som inte
är tillräckligt tillgodosett. Detta medför att det inom vård och omsorg måste
finnas både kunskap och resurser för att den goda munhälsan ska kunna behållas livet ut. Det är därför viktigt med ett nära samarbete mellan tandvården, äldreomsorgen och primärvården när det gäller de mest sköra äldre men
även kring de friskare som ännu inte har behov av stora insatser från vård
och omsorg.
10. Attraktiv arbetsgivare
Vårdens medarbetare har världens viktigaste jobb. Den viktigaste reformen
för att bli Sveriges bästa vårdgivare är att förbättra Region Norrbotten som
arbetsgivare. Vi vill att varje anställd ska kunna påverka, utvecklas och
känna arbetsglädje

Hälsovård nära medborgarna
Det naturliga första valet som en patient skall göra vid sjukdom är att vända
sig till primärvården. Detta är den vardagliga vården som bedrivs vid hälsocentraler eller andra vårdenheter som inte kräver sjukhusets speciella resurser.
Eftersom primärvården är första linjens sjukvård så ska den vara lätt att nå
och finnas nära patienten. Mer än 75 procent av alla patientmöten sker i primärvården och därför är det viktigt att primärvården ges förutsättningar att
göra rätt bedömningar. Dessa bedömningar kan vara helt avgörande för hur
den fortsatta vården skall lyckas.
Det är viktigt att primärvården får de rätta förutsättningarna att fungera på ett
patientorienterat och effektivt sätt. Bara på detta sätt kan vi undvika onödiga
besök på akutmottagningarna. En väl fungerande primärvård ger positiva
effekter på hela sjukvårdssystemet.
Det är en väldigt viktig utveckling att överföra patienter från sjukhusvården
till primärvården. Mer resurser måste tillföras primärvården för att klara alla
de åtaganden som de har och kommer att få.
En bra politik handlar om att bygga en primärvård som är nära, trygg och
säker för medborgarna. I varje kommun skall det finnas en hälsocentral.
Patientens behov skall stå i centrum genom en aktiv vårdplanering där anhöriga medverkar om patienten så önskar.
För att skapa en trygg och likvärdig vård i hela länet och framförallt i de
glest bebodda delarna av vårt län är ambulansen ett absolut krav. Långa avstånd till sjukhusen vid akuta sjukdomsfall, olyckor och förlossningar kräver
att det finns en väl utbyggd ambulansverksamhet i alla Norrbottens kommuner.

Resultatbudget
Mkr

2018

2019

2020

Verksamhetens intäkter

1 165

1 163

1 163

-8 815

-8 936

-9 153

-256

-266

-264

-7 906

-8 039

-8 254

Skatteintäkter

6 402

6 547

6 721

Generella statsbidrag och utjämning

1 828

1 882

1 923

Resultat före finansiella poster

324

390

390

Finansiella intäkter

147

117

128

Finansiella kostnader

-79

-82

-117

Resultat

392

425

401

2018

2019

2020

Anläggningstillgångar

2 656

2 943

3 193

Omsättningstillgångar

5 066

5 239

5 518

Summa tillgångar

7 722

8 182

8 711

2 565

2 757

2 981

Årets resultat

392

425

401

Avsättningar

3 050

3 290

3 619

Långfristiga skulder

34

30

30

Kortfristiga skulder

1 681

1 680

1 680

Summa skulder och eget kapital

7 722

8 182

8 711

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnad

Balansbudget
Mkr
Tillgångar

Skulder och eget kapital
Eget kapital

Investeringar
Mkr

2018

2019

2020

Beslutsram
Överfört från 2017

258

Investeringar inkl externa hyresgäster

818

258

270

1

1

1

1 077

259

271

669

555

516

Investeringar finansiella
Summa beslutsram
Likviditetsram

Regionbidrag
Mkr

Hälso- och sjukvård
Regionalutveckling inkl kultur och trafik
Politisk verksamhet
Summa

2018

Budget
2019

2020

7 614,8
250,2
40,8
7 905,8

7 738,6
259,0
41,8
8 039,4

7 918,6
291,9
43,0
8 253,5

Specifikation politisk verksamhet 2018
Tkr

Budget 2018

Regionfullmäktige

6 168,5

Revision

5 918,0

Hälsoberedningen

1 179,1

Sjukvårdsberedningen

1 179,1

Demokratiberedningen

1 179,1

Framtidsberedningen

1 179,1

Allmänna beredningen

1 179,1

Samverkansberedning vård, omsorg och skola
Regionstyrelse
Patientnämnd

155,0
11 878,2
495,7

Partistöd

10 267,1

Summa

40 778,0

