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Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i juni 2020 om regionplan
och budget för 2021. Beslutet av Regionplan och budget innefattar även
beslut om omställning till hållbar ekonomi. Under hösten har ett arbete
genomförts med att ta fram förslag inom regionförvaltningen för att minska
de centrala anslagen inom regionstyrelsen, för år 2021 och 2022 med 2,5 mkr
per år dvs totalt 5 miljoner kronor.
Fördelningen år 2021 förslås vara att minska personalanslag med 2 miljoner
kronor och folkhälsoanslaget med 0,5 miljoner kronor.
I regionplan 2021 beslutades omställning för hållbar ekonomi 2021 för
regionstyrelsens verksamheter. Under hösten år 2020 har en dialog
genomförts inom regionstyrelsens förvaltningsledning som har resulterat i ett
förslag till minskade regiongemensamma anslag inom HR stab och
ledningsstab. Anslagen som föreslås minskas har vid uppföljning de senaste
åren visat på ej fullt nyttjade anslag.
Personalanslagen reduceras om totalt 2 mkr och omfattar följande anslag;
Uppvaktningar, Utlandsrekrytering/språkutbildning, Marknadsföring,
Jämställdhet, Medarbetarutveckling, Lönepolitiskt utvecklingsarbete,
Folkhälsoanslaget reduceras med 0,5 mkr.
Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Fördela den tidigare minskade budget 2021 om 2,5 mkr inom
regionförvaltningen genom en
- reducering av personalanslag med 2 mkr
- reducering av folkhälsoanslaget med 0,5 mkr
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Fördela den tidigare minskade budget 2021 om 2,5 miljoner kronor inom
regionförvaltningen genom en
- reducering av personalanslag med 2 miljoner kronor
- reducering av folkhälsoanslaget med 0,5 miljoner kronor
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Protokollsanteckning
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M) och Ewa-May Karlsson (C)
lämnar följande anteckning till protokollet:
Vi ser positivt på att det sker en minskning av de centrala anslagen under
Regionstyrelsen. Vi har under en mycket lång tid sett ett behov av att
prioritera vård framför annat. Utöver det som föreslås har vi i vårt förslag på
tilläggsbudget för år 2021 valt att minska ned anslag för målområde samt
regiondirektörens ej fördelade budget.
Beslutsunderlag

 Minskning av centrala anslag år 2021 RS
 Bilaga reducering centrala anslag
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