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Sammanfattning
Under år 2021 har region Västerbotten erhållit ersättning från staten för det antal
Covid-19 relaterade PCR tester och tillkommande smittspårning, som genomförts när
medborgarna inom regionen testats positiva för covid-19. Verksamheterna inom och
utom regionen har löpande ersatts för de kostnader som uppstått i samband med PCR
tester och smittspårning.
Hanteringen av utbetalda och inkommande ersättningar, har skett inom
Regionstyrelsens verksamheter. Det överskott som det har genererat har följts upp,
prognostiserats och rapporterats till centrala ledningsgruppen och Regionstyrelsen.
Som effekt av beslutad riktlinje för fördelning av statsbidrag föreslås ersättningar och
kostnader samt budget för dessa flyttas över till Hälso- och sjukvårdsnämnden, vid
årets slut.
Fram till sista oktober uppgår skillnaden mellan ersättningar och kostnader för tester
och smittspårning från staten med ett överskott om 181 216 tkr. Omfördelningen
genomförs i december i samband med årsslut. Det kan komma att medföra en positiv
budgetavvikelse för år 2021 inom Hälso- och sjukvårdsnämnden och medför en
negativ budgetavvikelse för regionstyrelsens verksamheter. En negativ
budgetavvikelse inom regionstyrelsen beror på att regionens pensionskostnader
hanteras där och kostnaderna för pensionerna har ökat under året och gett en negativ
budgetavvikelse sedan april när en ny bedömning av Livslängdsantagandet gjordes
som resulterade i ökade kostnader.
Arbetsutskottets beredning under mötet
Arbetsutskottet enas om att till regionstyrelsens sammanträde ska underlaget
kompletteras med prognos för utfall för hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionstyrelsen.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar
Omfördela överskott av intäkter och kostnader för PCR tester och smittspårning vid
årets slut för hela år 2021 från regionstyrelsen till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslut
Arbetsutskottets beslut
Till regionstyrelsens sammanträde ska underlaget kompletteras med prognos för utfall
för hälso- och sjukvårdsnämnden och regionstyrelsen.
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