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Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-03-18

Plats och tid

Styrelserummet, Regionkontoret kl. 10:15-14:40

Beslutande ledamöter

Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Tommy Berger (S)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Marcus Gard (S) ersätter Karin Jansson (MP)
Daniel Persson (SD) ersätter Liz Zachariasson (SD)

Ej tjänstgörande ersättare

Marie Frestadius (S)
Kristina Sjöström (V)
Linda Elgestad (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Yvonne de Winter (SVG)

Övriga närvarande

Johan Färnstrand (Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Bo Svedberg (Ekonomidirektör, deltar på distansr)
Kenneth Nilshem (C) (ordförande regionfullmäktige)
Lars Langeborg (V) (vice ordförande regionfullmäktige)
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Ann Vestholm
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Justerande

................................................
Patrik Stenvard (M)
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§36

Tillskott för reformer samt förtydligande om statsbidrag 2020 (RS
2020/194)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden tilläggsanslag 2020 med 10,1 miljoner kronor för
koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvård.
2. Bevilja hälso- och sjukvårdnämnden tilläggsanslag 2020 med 2,9 miljoner kronor för
begränsning av psykiatrisk tvångsvård för barn.
3. Bevilja regionstyrelsen – Hälsoval tilläggsanslag 2020 med 1,1 miljoner kronor för
vaccination av pojkar mot HPV-virus inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn.
4. Tilläggsanslagen gäller under förutsättning av nödvändiga beslut nationellt och inom
Region Gävleborg och finansieras från de generella statsbidragen 2020.

Sammanfattning

Statsbudgeten för 2020 innehåller några nya eller förändrade reformer där finansiering har
tillskjutits till de generella statsbidragen. Finansieringen behöver fördelas till verksamheten i
form av tilläggsanslag. Det kan finnas behov av kompletterade beslut på nationell nivå eller
inom Region Gävleborg för att reformerna ska kunna verkställas. Tilläggsanslagen gäller
under förutsättning att nödvändiga beslut fattas.
I Region Gävleborgs budget 2020 ingår i de generella statsbidragen 84 miljoner kronor utifrån
att 3 miljarder kronor skulle tillföras till de generella statsbidragen från och med 2020 enligt
budgetpropositionen 2018. Enligt budget 2020 och ekonomisk plan 2021 – 2022 (sid 30)
ingår de i budgeten och är inkluderade i uppräkningen av ramarna oavsett utformning. De
förändringar i statsbidragen som skedde till 2020 gjordes inom de riktade statsbidragen. Enligt
senaste skatteunderlagsprognos från Sveriges Kommuner och Regioner från den 13 februari
avviker skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning sammantaget med -20 miljoner
kronor från budget 2020 för Region Gävleborg. Den negativa avvikelsen kan täckas av
budgetreserven 2020, som uppgår till totalt 60,8 miljoner kronor, och de riktade statsbidragen
kan fullt ut tillföras verksamheten.
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Från Patrik Stenvard (M) lämnas ett särskilt yttrande med följande lydelse: "Riksdagen har
beslutat om mer pengar till välfärden. Beslutet innebär drygt 62 miljoner extra till Region
Gävleborg under 2020 i form av generella statsbidrag. Vi måste säkerställa att dessa pengar
går oavkortat till vården. Hälso- och sjukvårdsnämnden har under en lång tid dragits med
stora ekonomiska underskott och ingenting tyder på att det kommer se annorlunda ut i år,
2020. Vi kräver därför en extra budget för att säkerställa att dessa miljoner snarast kommer
sjukvården till gagn".

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden tilläggsanslag 2020 med 10,1 miljoner kronor för
koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvård.
2. Bevilja hälso- och sjukvårdnämnden tilläggsanslag 2020 med 2,9 miljoner kronor för
begränsning av psykiatrisk tvångsvård för barn.
3. Bevilja regionstyrelsen – Hälsoval tilläggsanslag 2020 med 1,1 miljoner kronor för
vaccination av pojkar mot HPV-virus inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn.
4. Tilläggsanslagen gäller under förutsättning av nödvändiga beslut nationellt och inom
Region Gävleborg och finansieras från de generella statsbidragen 2020.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag
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