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GÄLLER FÖR VERKSAMHET  DOKUMENT-ID VERSION 

Region Norrbotten lgekpl-4-654 1.0 

GODKÄNT DATUM  ANSVARIG UPPRÄTTAD AV 

2021-02-25 Tarja Lepola Carola Fransson 

Hantering av tilläggsanslag för löner 

Bakgrund 
Alla divisioner har en ram för personalkostnaderna i sin budget. Personal-

kostnaderna räknas upp med index för divisionerna Folktandvård och Ser-

vice samt laboratorieverksamheten inom division Länssjukvård då dessa 

verksamheter finansieras med intäkter. Så gäller även primärvården i egen 

regi då ersättningen i vårdvalet räknas upp med index. Övriga verksamheter 

får uppräkning av budget när revisionsförhandlingarna är klara. Avsättning 

för löneavtal finns under finansieringen.  

Syfte 

Verksamheterna ska ha en budget i rätt prisnivå. 

Omfattning 

Tilläggsansanlag lämnas till: 

 Division Länssjukvård, exklusive lab verksamhet 

 Divisionerna Närsjukvård, exklusive primärvård 

 Division Länsteknik 

 Regiongemensamt 

Roller/Ansvarsfördelning 

Administrativ service lämnar fil när revisionsförhandlingarna är klara den 

månad som nya löner ska utbetalas. 

Ekonomi- och planeringsavdelningen fördelar tilläggsanslag till respektive 

division/verksamhet. 

Anvisning 
Tilläggsanslag för löneökningar enligt revisionsförhandlingarna respektive 

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

Ekonomi- och planeringsavdelningen får en fil med samtliga berörda perso-

ner från HR-funktionen. Filen innehåller division, basenhet, kostnadsställe, 

namn personnummer, gammal och ny lön, sysselsättningsgrad och uppe-

hållsfaktor samt från och med vilket 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 

Länssjukvård Laboratoriemedicin 2201 

Folktandvård Alla  
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Service Alla  

Närsjukvård / Verksam-

het Primärvård 

Får ersättning i samband 

med uppräkning av 

vårdvalsersättning 

Verksamheterna; 

1300 Primärvård kapite-

ring och 1301 Primär-

vård anslag 

3101, 3201, 3301, 3401, 

3500-3508, 3600-3605, 

3700-3703, 3801,3901, 

4001, 4101, 4202-4205, 

4300-4313, 4400-4406, 

4503-4513 4515-4520 

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 tilläggsanlagen 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 regionens medellöneökning.   

 


