Bilaga till Tjänsteskrivelse
Överenskommelser och riktade bidrag år 2022
Sammanfattning

Inför varje nytt år beslutar Regeringen och SKR överenskommelser och riktade bidrag inom olika
områden i den kommunala och regionala verksamheten. Inför år 2022 blev en del av dessa
överenskommelser beslutade och presenterade i senare delen av december 2021 och i slutet av
januari 2022. Bidrag för kulturverksamhet om ca 95 miljoner kronor inom regional utveckling är
beslutade inom Regional utvecklingsnämnd i enlighet med de framtagna riktlinjerna.
Totalt prognostiseras att Region Västerbotten erhåller ca 321 miljoner kronor i överenskommelser
och riktade bidrag år 2022, som riktas till vårdområdet. Sedan tidigare är totalt 234,0 miljoner kronor
av de riktade bidragen medräknade i den permanenta och årligt återkommande budgeten inom
Regionen. De är fördelade till två nämnder Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsnämnden. Det
återstår ca 87,1 miljoner kronor att fördela. Nedan finns en lista över de överenskommelser och
riktade bidrag som föreslås fördelas. Vid beslutet om permanent budget beslutades även att en del
av bidragen skulle användas till gemensamma utmaningar i regionens budget såsom; sjukresor 12
mnkr, intäktsbudget generellt 10 mnkr och utomlänsvård 20 mnkr, totalt 42 miljoner kronor.
Inför varje nytt år förs en dialog mellan regering och Sveriges kommuner och regioner kring
utformning och detaljer i varje överenskommelse och riktat bidrag. Det resulterar i förändringar inom
överenskommelserna med innehåll och/eller belopp. Inför år 2022 har beloppen som avser God och
nära vård minskat med ca 15 mnkr från år 2021 och för Ökad tillgänglighet har det lagts in större krav
på den prestationsbaserade delen av bidraget. Det resulterar i att vår andel blir lägre än tidigare år.
Prestationsersättningen för block 1 i överenskommelsen ökad tillgänglighet har nästan fördubblats
och gav år 2021 endast 38% av de möjliga bidraget och regionens prognos för år 2022 är 50%, det är
ca 45 mnkr som vi kan räkna med om vi uppnår 50% av den prestationsbaserade delen. Om regionen
uppnår 100% av den prestationsbaserade delen kan vi erhålla ytterligare ca 33 mnkr, det blir möjliga
77 mnkr för år 2022.
Inför år 2022 har man även tilldelat ett riktat bidrag för uppdämda vårdbehov om 52 mnkr. Det får
regionerna använda bland annat för;
- mobila team som uppsöker patienter i hemmet,
- vårdlotsar som hjälper patienter att få vård där ledig kapacitet finns,
- samarbeten mellan regioner för att gemensamt planera kapacitet och utförande av vård för
ett mer effektivt utnyttjande av resurser,
- att utveckla direktkonsultation, vilket innebär att en specialistläkare kontaktas digitalt redan
när patienten träffar sin vårdcentralsläkare. Det kan vara ett effektivt sätt att snabbt hjälpa
patienter som behöver träffa specialistläkare.
Bidraget går direkt till Hälso- och sjukvårdsnämnden för hälso- och sjukvårdsförvaltningen att fördela
uppdrag och medel i samarbete med beställarenheten inom regionstyrelsen för primärvården och
tandvården.
För att minimera tidsförlust och verkställande av aktiviteter kopplade till överenskommelser och
riktade bidrag så snart som möjligt år 2022, föreslår berörda förvaltningar att Regionstyrelsen och
Hälso- och sjukvårdsnämnden, tar ett inriktningsbeslut kring fördelningen av merparten av de bidrag
som återstår. Fördelningen registreras som ett bidrag år 2022 i enlighet med riktlinjer som

beslutades. Berörda förvaltningsdirektörer och regiondirektören är överens och har godkänt
förslagen.
I permanent budget,
Överenskommelser och riktade
I permanent budget andel gemensamma
statliga bidrag
Belopp till RV sedan tidigare
kostnader
Medel som tilldelas kommuner och regioner 17
för746
gemensamma insatser
- inom Psykisk hälsa Psykisk hälsa
19 493
8 700
2 924
Kvinnors hälsa (mödrahälsovård, förlossningsvård
36 382och neonatalvård)
31 800
5 500
God och Nära vård
136 762
139 000
22 600
Ökad tillgänglighet (Kömiljarden)
44 740
9 276
Cancervård
10 925
9 500
1 700
LSS
2 501
3 000
Total för ovanstående
268 550
192 000
42 000
Uppdämda vårdbehov
52 511
Total för ovanstående
321 061
192 000
42 000

Kvar att fördela
17 746
7 869
918
24 838
35 464
275
499
34 550
52 511
87 061

Tabell: Sammanställning av överenskommelser och riktade bidrag år 2022 till Region Västerbotten

Fördelning till Regionstyrelsen totalt 26,316 miljoner kronor
Från överenskommelse Psykisk hälsa 24,816 mnkr
-

17,746 mnkr till länsgemensamma F&U välfärd
7,069 mnkr till Primärvård

Från överenskommelsen Ökad tillgänglighet 1,500 mnkr
-

1,500 mnkr till kvinnors hälsa inom primärvården

Fördelning till Hälso- och Sjukvårdsnämnden totalt 60,745 miljoner kronor
Från överenskommelse Psykisk hälsa 0,800 mnkr

-

0,800 mnkr till psykisk hälsa barn- och ungdomspsykiatrin

Från överenskommelsen Ökad tillgänglighet 7,434 mnkr
-

7,434 mnkr Ökad tillgänglighet

Från riktat bidrag Uppdämda vårdbehov
-

52,511 mnkr Uppdämda vårdbehov att samverka med primärvården/RS beställarenhet

Förslag 2022
Gemensamma medel psykisk hälsa till FoU/RS
Psykisk hälsa till PV/RS
Ökad tillgänglighet (kvinnors hälsa primärvård)/RS
Psykisk hälsa till Barn och ungdomspsykiatrin/HSN
Ökad tillgänglighet till HSN
Uppdämda vårdbehov/HSN
Totalt

Belopp
17 746
7 069
1 500
800
7 434
52 511
87 061

Styrelse/Nämnd
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med Regionstyrelsens beslut om förslag till
fördelning av statliga bidrag år 2022.
26,316 miljoner kronor till Regionstyrelsen
60,745 miljoner kronor till Hälso- och sjukvårdsnämnden

