
Kommentar för utfall 2020, budget 2021 och rambudget 
2022 gällande regionen EFS i Västsverige 
Allmänt 
Precis som föregående år medför övergången från distrikt till region att vi numera inte 
behöver ha ett riktigt bokslut med balans- och resultaträkning. Det gör att vi 
sammanfattar ekonomin för 2020 i det vi kallar ett utfall. Eftersom regionen är i princip en 
underavdelning under EFS så fastställer vi en budget för 2021 och rambudget för 2022 för 
vår region.


Kommentarer kring Utfall 2020-Budget 2021  
- Vi är i en process där vi allt tydligare samordnar vårt tidigare redovisningssätt med det 

som EFS använder på riksnivå. Den samordningen har stärkts under 2020.


- Utfallet för föregående år hamnade på ett plusresultat till skillnad från ett budgeterat 
minusresultat. Det beror på flera saker: 

- Ett högre landstingsbidrag och SST-bidrag än budgeterat.

- Lägre tjänstgöringsgrad på några av de regionala tjänsterna

- Färre arrangemang som kunnat ordnas på grund av pandemin= lägre kostnader.


- I budgeten utgår vi från ett landstings- och SST-bidrag som bygger på 2019 års 
aktiviteter utifrån de signaler som både landstinget och staten givit, vilket stärker den.


- Vi budgeterar för att verksamheten återgår till mer normal nivå från hösten 2021 samt 
att bidrag och inkomster blir något lägre 2022 som en följd av pandemin.


Åtgärdsförslag från Regionala Utskottet 

• Regionala Utskottet föreslår till Mötesplatsen följande:

• Den s k föreningsavgiften/löftesgåvan från varje förening ligger kvar på 500 kr/

medlem både i budget 2021 och rambudget 2022. Motiveringen är 2020 års 
positiva resultat och att utskottet behöver tid att undersöka möjliga 
ekonomiska lösningar för framtiden.


• Vi väljer att i nuläget hänvisa föreningarna att söka bidrag till lokala satsningar i de 
fonder distriktet förvaltar och hanterar.


• Vi inbjuder Mötesplatsen och föreningarna att aktivt fundera kring regionens 
framtida inriktning, satsningar och prioriteringar och framföra dessa synpunkter till 
regionen/utskottet.
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