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Skrivelse till regionstyrelsen  

 

Ta fram en tydlig och enhetlig struktur för 

internbudget och verksamhetsplan 

Region Kronoberg en politiskt styrd organisation som arbetar på uppdrag av 

invånarna. Vart fjärde år väljer dem som bor i Kronoberg vilka politiska partier som 

ska besluta om regionens inriktning och utveckling i viktiga frågor inom bl.a. hälso- 

och sjukvård, kollektivtrafik, kultur, tillväxt och utveckling. De politiska partierna 

representerar således Kronobergarnas röster och behöver ges tid och möjlighet att 

utifrån de uppdrag de fått från sina väljare att årligen kunna lägga fram förslag till 

budget, internbudget och verksamhetsplan. 

 

Inför arbetet med den övergripande budgeten för Region Kronoberg 2020 kom de 

politiska partierna överens om att ta ytterligare steg mot rambudget, dvs. inte gå ner 

på samma detaljnivå som tidigare i den övergripande budgeten utan lämna mer 

utrymme till nämnderna att själva styra ekonomi och verksamhet genom sina beslut 

om internbudget och verksamhetsplan. I samband med detta lyftes vikten av att 

processen för internbudget och verksamhetsplan för de olika nämnderna ses över för 

att bli tydligare och mer likartade.  

 

Ännu har ingen översyn skett och mycket är oklart såsom om och i så fall vilken typ 

av underlag tas fram, när detta kommer partierna till känna samt när internbudget 

och verksamhetsplan ska beslutas om i de olika nämnderna. Detta gör det svårt för 

partierna att utforma egna förslag för nämndernas internbudget och verksamhetsplan 

2020.  

 

Socialdemokraterna föreslår att en ny och tydlig struktur för nämndernas processer 

för internbudget och verksamhetsplan tas fram till internbudget och verksamhetsplan 

2021 och att följande tre punkter ska vara utgångspunkt i arbetet: 

 

 Tydliga datum för processen för internbudget och verksamhet i respektive 

nämnd sätts på förhand, dvs. innan regionfullmäktige i juni beslutar om 

regionens övergripande budget. 

 Underlag för internbudget och verksamhetsplan i respektive nämnd ska tas 

fram och komma de politiska partierna till känna i god tid innan beslut, så 

att de politiska partierna hinner arbeta fram förslag till internbudget och 



 

   

verksamhetsplan. Vad som avses med i god tid kan diskuteras mellan 

partierna men bör uppfattas som innan arbetsutskott till beslutssammanträde. 

 Processen för verksamhetsplan och internbudget för nämnderna bör vara 

likartade och därtill efterlikna processen för den övergripande budgeten, där 

tydlig datumplan sätts och samtliga politiska partier i Region Kronoberg ges 

underlag om ekonomi och andra förutsättningar för att kunna arbeta fram 

egna förslag. 

 

Beslut om ny struktur för process för nämndernas internbudget och verksamhetsplan 

bör tas med enighet mellan de politiska partierna i Region Kronoberg. 
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