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Anvisning hantering av tilläggsanslag 

Bakgrund 
Divisionerna har en ram för personalkostnaderna i sin budget. För verksam-

heter som finansieras med intäkter räknas personalbudget upp med index. 

För övriga läggs budgetreserv för löneavtal under Finansieringen. 

Syfte 

Att respektive verksamhet har personalkostnadsbudget i rätt prisnivå. 

Omfattning 

Verksamheter inom regionen som i stor utsträckning finansieras av intäkter 

får rätt nivå inför varje år för sin personalbudget i budgetarbetet. År 2021 

avser det verksamhetsområdena Folktandvård, Primärvård, Laboratorieme-

dicin samt Regionstöd (verksamheterna som ingick i tidigare division Ser-

vice). Övriga verksamheter erhåller ett tilläggsanslag. 

Roller/Ansvarsfördelning 

Efter avslutad revisionsförhandling lämnar HR-stöd en fil med ny lön per 

Division, VO, BE, kostnadsställe och person. 

Budgetchef har enligt dokumentet Verkställighetsbeslut och avtalstecknande 

rätt att vidarefördela centralt budgeterade medel för löneökningar dels för 

innevarande år, dels för helårseffekt nästkommande år. 

Anvisning 
Tilläggsanslag för löneökningar enligt revisionsförhandlingarna respektive 

år läggs ut per kostnadsställe när förhandlingen är avslutad och avtal tecknat. 

Ekonomiavdelningen får en fil med samtliga berörda personer från HR-stöd. 

Filen innehåller division, basenhet, kostnadsställe, namn personnummer, 

gammal och ny lön, sysselsättningsgrad och uppehållsfaktor samt from vil-

ket datum den nya lönen gäller. 

De verksamheter som är resultatenheter eller finansieras på annat sätt än med 

regionbidrag får inte kompensation för löneökningar. Dessa är för år 2021 

följande: 

Division Basenhet Basenhets nummer 

10 Nära, VO Folktandvård Alla , får ersättning i samband med uppräkning av 

budget och taxa 

10 Nära, VO Primärvård Alla, får ersättning i samband med uppräkning av bud-

get och vårdpeng 

14 Funktion Laboratoriemedicin 2201 
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97 Regionstöd, exkl 09 

VO IT/MT 

Får ersättning i samband med uppräkning av budget 

 

Övriga kostnadsställen får ett tilläggsanslag. En fil läses in i budgetsystemet 

och regionbidraget för berörd division ökas före månadens inläsning av bud-

get i ekonomisystemet. Filen läses även in i Raindance Prognos. 

Underlaget för tilläggsanslagen lagras ner i gemensam arbetsgrupp 

N:\Ekonomgruppen\Tilläggsanslag.  

Tilläggsanslag ”klump” 

När alla avtal är klara görs en avstämning av personalkostnader i fastställd 

budget samt summan av löneunderlagen för årets förhandlingar. Överstiger 

personalkostnaderna enligt budget löneunderlagen erhåller divisionen en 

uppräkning av mellanskillnaden med landstingets medellönökning.   

 

 

 

 


