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Angående hur har statsbidraget för
förlossningsvård och kvinnors hälsa
förvaltats
Malin Gabrielsson (KD) ställer fem frågor om hur statsbidraget för förlossningsvård
och kvinnors hälsa förvaltats:
1. Hur mycket har Region Västmanland fått utbetalat i statsbidrag för kvinnors
hälsa mellan 2015 och 2019?
2. Hur stor del av detta belopp har verkligen gått till att utveckla
förlossningsvården och kvinnors hälsa, det vill säga det totalbelopp för 2015–
19 som motsvarar återrapporterade aktiviteter till SKR.
3. Vad har resterande belopp använts till?
4. Vem äger beslut och kontroll över hur regeringens riktade satsningar ska
förverkligas i Region Västmanland?
5. Hur kommer Västmanlands kvinnor kompenseras för de uteblivna
ekonomiska satsningarna?
De nationella överenskommelserna inom vård och omsorg (de riktade
statsbidragen) har de senaste åren blivit en allt större del av regionens budget.
Överenskommelserna görs ofta för ett år i taget och regionen har historiskt klarat av
sin del av överenskommelserna. Överenskommelserna är riktade mot ett specifikt
område, medlen är tillfälliga och besked om innehåll och omfattning kommer många
gånger sent. Ofta efter att regionens budget antagits och planeringen för kommande
år gjorts. Gällande bokföringsregler medger inte att medlen förs över mellan åren.
Det finns också en osäkerhet kring när överenskommelserna ska upphöra och vad
som då ska hända med finansieringen. Regionens verksamhet är långsiktig och
därför eftersträvas en långsiktighet och uthållighet i verksamheternas
förutsättningar.
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Under perioden 2015–2019 har Region Västmanland totalt fått utbetalat 130,8
miljoner kronor (mkr) i statsbidrag för förlossningsvård och kvinnors hälsa. Av
dessa har totalt 70,3 mkr betalats ut till vårdverksamheterna under 2015 - 2019.
Skillnaden i beloppen (60,4 mkr) förklaras i huvudsak av följande:
En årlig bedömning att regionen klarar överenskommelsen utan att lägga ut
alla pengar i verksamheten, dvs. en bedömning om att verksamheten i
regionen i utgångsläget har en bra kvalitet.
Överenskommelsen kring förlossningsvård och kvinnors hälsa utökades
temporärt under 2018–2019, där regionen fick inbetalt 48,2 respektive 42,6
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mkr. I stället för en kortsiktig satsning som skulle upphöra under 2020 har
10,3 mkr fördelats i ram till Kvinnokliniken i en långsiktig och permanent
satsning. Medlen uppräknas årligen och satsningen innebär att
finansieringen kommer att fortsätta även när överenskommelsen upphör år
2023. Det betyder att över tid kommer de 60,4 mkr och mer därtill att
fördelas ut till verksamheten. Det skapar goda förutsättningar för
verksamheten långsiktigt.
Delar av de 60,4 mkr har hjälpt till att säkra att regionen når God ekonomisk
hushållning, dvs. ett resultat på 2% av skatter och statsbidrag. Det är i sin tur
en förutsättning för att säkra även kommande generationers välfärd.
Resterande delar av de 60,4 mkr har använts till att upprätthålla de
ordinarie, generella ramuppräkningarna till förvaltningarna.
Det är ytterst politiken som äger beslut och kontroll över hur de riktade
satsningarna förverkligas i Region Västmanland och statsbidragen ingår som en del i
regionplan och budget. Praktisk hantering av statsbidragen inom området vård och
hälsa sköts från i år av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (tidigare låg uppdraget
hos hälso- och sjukvårdsdirektören inom regionkontoret). Uppdraget är
regionövergripande, det vill säga inte avgränsat till hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Planering och fördelningen av statsbidrag för
förlossningsvård och kvinnors hälsa har skett i samverkan med kvinnokliniken,
barnkliniken och mödrahälsovården.
Genom Regionstyrelsens beslut att via ram förstärka förlossningsvården och
kvinnosjukvården har regionen säkerställt det långsiktiga arbetet för god och säker
vård.
Med det så anser jag Interpellationen besvarad.

Denise Norström (S)
Regionstyrelsens ordförande

2 (2)

