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Sammanfattning

Under 2020 kunde regioner och kommuner hos Socialstyrelsen ansöka om
kompensation för merkostnader som uppstod med anledning av covid-19
pandemin. Ansökningarna gjordes i två omgångar dels per 31 augusti, dels per
sista november. För 2021 saknas den möjligheten. Riksdagen beslutade i
stället i november 2020 om att tillskjuta statsbidrag till regionerna med totalt
4 miljarder för två ändamål för vilka 2 miljarder avsattes för vartdera
ändamålet. Dessa ändamål är dels för att bekosta en bearbetning av den av
pandemin försämrade kösituationen (uppskjuten vård), dels för att
kompensera för uppkomna merkostnader för den under 2021 fortsatta
pandemin. För region Västerbotten innebar det ett tillskott vars fördelning
beslutades av regionfullmäktige i februari 2021 i beslut om tilläggsbudget där
108,3 mkr avsattes för dessa ändamål inom ramen för ett projekt under
regionstyrelsen.
Matematiskt innebär det att av dessa medel finns i princip 54 miljoner kronor
tillgängliga för kompensation för pandemins fortsatta merkostnader och 54
miljoner kronor för den uppskjutna vården.
Av de godkända ansökningarna på 260,5 mkr 2020 har 176,9 mkr bokförts
som intäkt under 2020 och resterande 83,6 mkr bokförs som intäkt under
2021. För 2021 är denna intäkt ej budgeterad och intäkten kan därför nyttjas
för att möta uppkomna pandemikostnader under 2021. Sammantaget finns
därför under 2021 maximalt 127 mkr (83 mkr plus 54 mkr) tillgängliga för att
möta pandemins merkostnader.
Merkostnader uppstår för närvarande överallt i regionens olika verksamheter.
Det har under 2020 arbetats fram en klar bild av vad som ska räknas som en
merkostnad och region Västerbotten har under 2021 löpande fortsatt märka
de merkostnader som uppstår utifrån samma principer gällde för ansökan till
Socialstyrelsen. För 2021 är förslaget att liksom för 2020 kompensera
regionens olika verksamheter för dessa merkostnader, denna gång löpande
varefter de uppkommer och att i första hand göra det ur den från 2020
överförda intäkten och i andra hand från projektanslaget i tilläggsbudgeten.
Detta bör gälla för hela 2021.
Det går inte idag att förutsäga hur stor den faktiska merkostnaden för
pandemin blir 2021. Förslaget innebär att kompensation till verksamheten
utgår oavsett om dessa anslag räcker till eller ej. Det innebär att om de för
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ändamålet avsatta pengarna (127 mkr) inte räcker till så samlas underskotten
centralt och sprids inte ut på olika verksamheter. Motivet till det är att inte
försämra för verksamheterna att kunna respektera sina budgetar.
Region Västerbotten har hanterat pandemin och dess effekter på ett bra sätt
men det har inneburit extra belastning framför allt inom den direkta eller
indirekta covid vården. För att premiera prestationen föreslås en förstärkning
av årets löneutrymme med 18 Miljoner kronor för dessa enheter/grupper.
Fördelning sker av hälso och sjukvårdens ledning utifrån fastlagda kriterier.
För att kunna finansiera det utökade löneutrymmet allokeras 18 Miljoner
kronor från avsatta medel och betraktar det som en merkostnad kopplad till
pandemin.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att kompensera regionens verksamheter för
uppkomna covid-19 merkostnader baserat på bokförda merkostnader under
2021 utifrån avsatta medel enligt ovan. Regionstyrelsen beslutar att tillskjuta
18 Miljoner från medel ovan till utökning av årets löneutrymme till
enheter/grupper som hanterat den direkta eller indirekta covid vården
Beslut

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar:
Regionens verksamheter kompenseras för uppkomna covid-19 merkostnader
baserat på bokförda merkostnader under 2021 utifrån avsatta medel enligt
ovan.
Regionstyrelsen beslutar att tillskjuta 18 Miljoner från medel ovan till
utökning av årets löneutrymme till enheter/grupper som hanterat den direkta
eller indirekta covid vården.
Deltar ej i beslut
Nicklas Sandström (M), Ewa-May Karlsson (C) och Maria Lundqvist Brömster
(L) deltar inte i handläggning och beslut.
Beslutsunderlag
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