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Tjänsteskrivelse - Tillskott för reformer samt förtydligande
om statsbidrag 2020
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.
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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Ärendet
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 gäller:
 koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
 begränsning av psykiatrisk tvångsvård för barn
 HPV-vaccination av pojkar inom det nationella vaccinationsprogrammet
för barn.
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.
Även för avgiftsfri screening för livmoderhalscancer sker en omfördelning i statsbudgeten 2020 från riktat till generellt statsbidrag. För detta tillfördes hälso- och
sjukvårdsnämndens budgetram 4,0 miljoner kronor redan från och med 2019.
Förändringen av finansieringen aviserades till statsbudgeten 2019, men genomförs
2020.
Koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

I samband med beslut om statsbudgeten för 2020 beslutade riksdagen att införa
skyldighet för regionerna att erbjuda koordineringsinsatser till sjukskrivna
patienter. Förslaget innebär att regionerna ska erbjuda koordineringsinsatser till
vissa patienter som har ett särskilt behov av stöd för att kunna återgå till arbetslivet. Detta har tidigare skett via en överenskommelse mellan regeringen och
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och finansierats med ett riktat statsbidrag.
För att kompensera regionerna för det utökade åtagande som förslaget innebär
ökas de generella statsbidragen med 361 miljoner kronor från och med 2020, vilket
innebär 10,1 miljoner kronor för Region Gävleborg. Det riktade statsbidraget för
kvalitetssäker och effektiv sjukskrivning blir motsvarande lägre för 2020 jämfört
med 2019 för detta ändamål.
Begränsning av psykiatrisk tvångsvård för barn

Regeringen har i en lagrådsremiss lämnat förslag till riksdagen om ändringar i
lagen (1991:1128) om tvångsvård samt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk
vård. Förändringarna förväntas bidra till en ökad kvalitetsutveckling, ett stärkt
barnrättsperspektiv och ökad rättssäkerhet inom den barn- och ungdomspsykiatriska heldygnsvården.
Finansiering av det utökade åtagandet sker genom att de generella statsbidragen
utökas med 100 miljoner kronor från och med 2020, vilket innebär 2,9 miljoner
kronor för Region Gävleborg.
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HPV-vaccination av pojkar

Regeringen har beslutat att utöka det allmänna vaccinationsprogrammet för barn
med HPV-vaccination för pojkar. För att ersätta regioner och kommuner för ökade
kostnader tillförs de generella statsbidragen 56 miljoner kronor 2020, varav 46
miljoner kronor till regionerna. Region Gävleborgs andel är 1,1 miljoner kronor.
Beslutad nivå totalt generella statsbidrag

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. Därutöver gjordes en förändring av kostnadsutjämningen, som netto
innebär ett tillskott med 34 miljoner kronor 2020 för Region Gävleborg, när hänsyn tagits till finansiering av införandebidrag till regioner som får en försämring.
Enligt den senaste skatteunderlagsprognosen från SKR 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.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Chef Hälsoval
Ekonomistab
Underskrifter

Johan Färnstrand
Regiondirektör
Bo Svedberg
Ekonomidirektör
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