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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 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. 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.
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 genom 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
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Förslag till beslut
Hälso och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med Regionstyrelsens beslut om fördelning av
statliga bidrag år 2022.
26,316 miljoner kronor till Regionstyrelsen
60,745 miljoner kronor till Hälso- och sjukvårdsnämnden
Bedömda resultat och konsekvenser
Delvis kvinnors hälsa
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Ej aktuellt
Resurser och finansiering
Respektive nämnd och dess förvaltning hanterar detaljerna
Bilagor
Bilaga: Överenskommelser och riktade bidrag år 2022
Beslutet expedieras till
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Regiondirektör
Ekonomidirektör
Beställarenheten

