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§ 61    

Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner mötets föredragningslista.  
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§ 62  Ärendenummer RS 2022/405 

Möjlighet för privata tandläkare att bedriva tandvård till 
asylsökande patienter 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen beslutar att utöver Folktandvården ge länets privata 
tandläkare möjlighet att behandla asylsökande barn och vuxna. Ersättning 
utgår enligt gällande tandvårdstaxa. 

Bakgrund 
På grund av det pågående kriget i Ukraina förväntas många asylsökande till 
Sverige och därmed också till vårt län. Dessa flyktingar kommer att få 
uppehållstillstånd på grunden ”tillfälligt skydd” motsvarande asylsökande 
och har då rätt till tandvård i enlighet med förordning (1996:1357). 
Förordningen fastställer i 2 § att personer som fyllt arton år ska kunna ges 
sådan tandvård som kräver omedelbart omhändertagande och/eller vård som 
inte kan anstå. Barn under 18 år ska erbjudas tandvård i samma omfattning 
och på samma villkor som barn som bor i Sverige. Folktandvården har idag 
genom sin Uppdragsbeskrivning och överenskommelse ett särskilt uppdrag 
att bedriva tandvård för asylsökande barn. Med tanke på den förväntade 
mängden asylsökande vuxna och barn som kommer att behöva tandvård 
föreslås länets privata tandläkare ges möjlighet att behandla asylsökande 
patienter. 
Det innebär att tandläkare som utför tandvård enligt ovan kan ges ersättning 
för utförd tandvård i enlighet med den tandvårdstaxa som vid varje tidpunkt 
gäller för Folktandvården. 
--- 
Inför mötet har följande förslag redovisats: 
”Regionstyrelsen beslutar att utöver Folktandvården ge länets privata 
tandläkare möjlighet att behandla asylsökande barn och vuxna. Ersättning 
utgår enligt gällande tandvårdstaxa.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsens arbetsutskott enligt 
det redovisade förslaget. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 18 mars 2022 
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§ 63  Ärendenummer RS 2022/386 

Friskvårdsbonus 2022 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige beslutar att utöka friskvårdsbidraget med en 
friskvårdsbonus om 3 000 kr för 2022 till sammanlagt 5 000 kr. Bonusen går 
inte att överföra till 2023. 
De ekonomiska konsekvenserna hanteras genom ianspråktagande av 
regionens egna kapital. 

Bakgrund 
Under 2021 har regionens medarbetare på olika sätt bidragit till fortsatt god 
vård, service och omvårdnad, ett arbete som under pandemin ställt höga krav 
och varit speciellt utmanande. Det har varit extraordinära insatser från 
medarbetarna under en lång tidsperiod. För att visa uppskattning för det 
arbete som gjorts under pandemin föreslås en friskvårdsbonus inför 
sommaren. Friskvårdsbonusen är också tänkt att främja återhämtning, hälsa 
och samhörighet. 
Friskvårdsbonusen föreslås ges som ett utökat friskvårdsbidrag för 2022, i 
enlighet med gällande riktlinje och skatteregler. Friskvårdbidraget ökar med 
ett engångsbelopp om 3000 kronor och för 2022 blir därmed det totala 
friskvårdsbidraget 5000 kronor. 
Friskvårdsbonusen börjar gälla den 1 maj 2022 och finns tillgänglig fram till 
31 december 2022. Bonusen går inte att överföra till 2023. 
Kostnaderna bedöms som högst uppgå till 24,5 miljoner kronor. De 
ekonomiska konsekvenserna hanteras genom ianspråktagande av regionens 
egna kapital. 
--- 
Inför mötet har följande förslag redovisats: 
”Regionfullmäktige beslutar att utöka friskvårdsbidraget med en 
friskvårdsbonus om 3 000 kr för 2022 till sammanlagt 5 000 kr. Bonusen går 
inte att överföra till 2023. 
De ekonomiska konsekvenserna hanteras genom ianspråktagande av 
regionens egna kapital.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsens arbetsutskott enligt 
det redovisade förslaget. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022. 
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§ 64  Ärendenummer RS 2022/405 

Patientavgifter samt rätt till vård och tandvård för 
personer som flytt kriget i Ukraina 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionfullmäktige: 
Regionfullmäktige beslutar att personer som lämnat Ukraina på grund av 
kriget där och inte har handlingar från Migrationsverket ges samma rätt till 
vård, tandvård och läkemedel samt omfattas av samma avgifter som 
asylsökande. 

Bakgrund 
På grund av kriget i Ukraina kommer Region Kalmar län ta emot patienter 
som flytt från Ukraina. Dessa personer kan befinna sig i Sverige under tre 
olika spår; som ukrainska medborgare har de rätt att vara här i 3 månader 
utan visum, de kan söka asyl och de kan ansöka om uppehållstillstånd enligt 
Utlänningslagen (2005:716) 21:a kap som en följd av masskyddsdirektivets 
aktivering. 
De personer som söker asyl och de som får uppehållstillstånd genom 
masskyddsdirektivet omfattas av samma lagstiftning som innebär rätt till 
vård som inte kan anstå och rätt till subventionerad vård enligt förordningen 
1994:362 (där till exempel ett läkarbesök inom primärvården inte ska kosta 
mer än 50 kr). De som befinner sig här viseringsfritt eller inte hunnit få sina 
handlingar från Migrationsverket skulle emellertid bli självbetalande. 

Rätt till vård 
Personer som söker asyl eller som får ett uppehållstillståndskort med 
tillfälligt skydd enligt massflyktsdirektivet (massflyktingar) har endast rätt 
till begränsad sjukvård. En region ska erbjuda personer som inte har fyllt 18 
år och som söker asyl eller får uppehållstillstånd genom 
masskyddsdirektivet, vård i samma omfattning som erbjuds den som är 
bosatt inom regionen. För de som har fyllt 18 år ska regionen erbjuda vård 
som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort, preventivmedels-
rådgivning, tandvård som kräver omedelbart omhändertagande och/eller 
tandvård som inte kan anstå. 
Med tanke på situationen föreslås samtliga som flytt Ukraina innefattas av 
samma rätt till vård, tandvård och läkemedel och samma avgifter. Det skulle 
innebära att de som är här viseringsfritt skulle få rätt till vård som inte kan 
anstå samt subventionerad vård enligt förordningen 1994:362. 
En prövning av barnets bästa har gjorts. 
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Ett arbete med att återsöka kostnader för vård, tandvård och läkemedel 
kommer att påbörjas. 
--- 
Inför mötet har följande förslag redovisats: 
”Regionfullmäktige beslutar att personer som lämnat Ukraina på grund av 
kriget där och inte har handlingar från Migrationsverket ges samma rätt till 
vård, tandvård och läkemedel samt omfattas av samma avgifter som 
asylsökande.” 
--- 
Efter avslutade överläggningar beslutar regionstyrelsens arbetsutskott enligt 
det redovisade förslaget. 

Handling 
Tjänsteskrivelse daterad den 21 mars 2022. 
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§ 65    

Anmälningsärenden 

Beslut 
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen: 
Regionstyrelsen noterar informationen till protokollet.  

Bakgrund 
Följande ärenden anmäls till regionstyrelsen för kännedom:  

• Förfrågningar eller uppdrag från regeringen eller annan myndighet 
till regionen/regionerna avseende särskild händelse i Europa 2022, 
RS 2022/388 

o Gemensam inriktning angående förfrågningar om stöd till 
Ukraina avseende generellt stöd, vårdkapacitet, läkemedel, 
utrustning och förbrukningsmateriel, Socialstyrelsen i samråd 
med regiondirektörerna i landet 

• Översyn av verksamheten i IT-Plattform Småland & Öland AB, RS 
2020/917 

• Skrivelse om pandemin, civilsamhället och idéburna verksamheter, 
Famna och Fremia, RS 2022/389 

 

7Comfact Signature Referensnummer: 1317509



UNDERSKRIFTSSIDA

Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Johan Jarl
ORGANISATION: Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722231672)
IDENTIFIKATIONS-ID: 2fd91f9204bd4e2eaf9ded70c09be3dc
DATUM & TID: 2022-03-28 16:24:40 +02:00

NAMN: Malin Sjölander
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46704828220)
IDENTIFIKATIONS-ID: 566db522619a4cb8849a47fcc236028d
DATUM & TID: 2022-03-29 07:32:39 +02:00

NAMN: Angelica Katsanidou
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46706688412)
IDENTIFIKATIONS-ID: 422c74f350cd4cff981bf44ac62a4285
DATUM & TID: 2022-03-30 15:03:49 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-03-30 15:03:54 +02:00
Ref: 1317509
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 1317509

https://www.comfact.com/signingwebsite/validate?language=sv-SE
https://www.comfact.com/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE

	Protokoll förstasida
	Beslut RSAU 2022-03-22
Godkännande av föredragningslistan
	Beslut RSAU 2022-03-22
Möjlighet för privata tandläkare att bedriva tandvård till asylsökande patienter 
	Beslut RSAU 2022-03-22
Friskvårdsbonus 2022
	Beslut RSAU 2022-03-22
Patientavgifter samt rätt till vård och tandvård för personer som flytt kriget i Ukraina
	Sida 1
	Sida 2

	Beslut RSAU 2022-03-22
Anmälningsärenden
	Underskriftssida

		2022-03-30T13:03:57+0000
	Comfact AB




