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Sammanfattning
Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen har fastslagit att ett
bemanningsföretags uthyrning av vårdpersonal inte är undantagen från skatteplikt för
mervärdesskatt. Enligt Skatteverket betyder detta att både privata och allmänna
vårdmottagningar ska betala moms när de hyr in personal. Regioner har särskild rätt
till ersättning för faktiska momskostnader, men den möjligheten har inte privata
utförare.
Det nya rättsläget kan ha medfört oförutsedda kostnader för de privata utförarna och
regeringen har beslutat om ett statsbidrag som syftar till att kompensera för ökade
kostnader för bemanning.
Regeringen har beslutat att regionerna får rekvirera ett statsbidrag i syfte att
omförhandla befintliga avtal med privata utförare. Region Västerbotten är tilldelat
5 520 577 kr för 2022.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har meddelat att de i kontakter med
regeringen säkerställt att en höjning av schablon är en rimlig åtgärd som uppfyller
ändamålsenligheten av statsbidraget och är en godkänd medelsanvändning.
Nyttjandet av hyrpersonal bland de privata hälsocentralerna i Region Västerbotten ser
relativt lika ut och ungefär samma personalkategorier hyrs in. Förslaget är utifrån
detta, samt utifrån SKR:s rekommendationer, är att statsbidraget fördelas till de
privata hälsocentralerna utifrån antal listade patienter på hälsocentralen. För privata
vårdgivare inom LOU föreslås att fördelningen baseras på hur stora utbetalningar
Region Västerbotten gjorde till respektive under 2021. Av bilaga framgår fördelning
per utförare.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
De statliga medel för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökande
bemanningskostnader fördelas till privata hälsocentralerna inom Hälsoval
Västerbotten. Fördelningen baseras på antal listade patienter per hälsocentral samt till
privata utförare av hälso och sjukvård, som Region Västerbotten har avtal med enligt
LOU, utifrån utbetalningar regionen gjorde till dessa under 2021.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta
De statliga medel för att omförhandla avtal med privata utförare som fått ökande
bemanningskostnader fördelas till privata hälsocentralerna inom Hälsoval
Västerbotten. Fördelningen baseras på antal listade patienter per hälsocentral samt till
privata utförare av hälso och sjukvård, som Region Västerbotten har avtal med enligt
LOU, utifrån utbetalningar regionen gjorde till dessa under 2021.
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