SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2022-06-15
Regionstyrelsens arbetsutskott
Tid och plats
Beslutande

09:30-09.40, Vandrare i regionhuset, Kalmar
Angelica Katsanidou (S), ordförande
Karin Helmersson (C), vice ordförande
Mattias Adolfson (S)
Johanna Wyckman (L)
Linda Fleetwood (V)
Martin Kirchberg (SD)

Tjänstepersoner

Ingeborg Eriksson, regiondirektör
Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör
Moa Rosholm, regionsekreterare

Justering

Sker digitalt.

Paragrafer

138-140

Ordförande

Angelica Katsanidou (S)

Justerare

Linda Fleetwood (V)

Sekreterare

Moa Rosholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-15
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 138
Godkännande av föredragningslistan
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott godkänner föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-15
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 139

Ärendenummer RS 2022/603

Sammanträdesplan 2023
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen fastställer sammanträdesplan 2023 för regionstyrelsen samt
regionstyrelsens arbetsutskott, personalutskott samt budgetberedning enligt
redovisat förslag.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige fastställer sammanträdesdagar
för regionfullmäktige 2023 enligt följande: 2 mars, 27 april, 2 juni, 28
september och 22–23 november.
Regionfullmäktige rekommenderar i övrigt att vardera nämnd och beredning
att besluta om sin sammanträdesplan enligt redovisat förslag.
Bakgrund
Enligt regionstyrelsens reglemente ska regionstyrelsen upprätta en plan över
sina sammanträden samt arbetsutskottets, personalutskottets och
budgetberedningens sammanträden. Regionstyrelsen upprättar därutöver ett
förslag till plan för regionfullmäktiges, nämndernas och beredningarnas
sammanträden. Respektive instans beslutar därefter om slutliga
sammanträdesdatum utifrån förslaget.
En utgångspunkt för sammanträdesplanen är Sveriges Kommuner och
Regioners (SKR) årsplanering. SKR:s styrelse beslutade om årsplanering för
2023 vid sitt möte den 20 maj 2022.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 24 maj 2022
2. Sammanträdesplan för den politiska organisationen 2023
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Sallad från ke
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2022-06-15
Regionstyrelsens arbetsutskott

§ 140

Ärendenummer RS 2022/784

Meddelande 9/2022 – Rekommendation om
kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling,
röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta,
Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
Beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott lämnar följande förslag till regionstyrelsen:
Regionstyrelsen beslutar att godkänna och omgående tillämpa
rekommendationen från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) om
kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha
otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och
kikhosta.
Som en följd av detta får regiondirektören i uppdrag att inarbeta
rekommendationen i de aktuella styrande dokumenten som rör avgifter.
Bakgrund
Situationen i Ukraina

Som en konsekvens av Rysslands invasion flyr delar av civilbefolkningen i
Ukraina för att söka skydd i andra länder, däribland Sverige.
Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det skulle kunna finnas luckor i
vaccinationstäckningen för skyddet av mässling.
Därför rekommenderar Folkhälsomyndigheten regionerna att erbjuda
vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta
och att detta bör prioriteras oavsett ålder.
Smittskyddslagen

Utgångspunkten i smittskyddslagen är att kommuner och regioner är
skyldiga att erbjuda människor vaccinationer mot smittsamma sjukdomar
enligt nationella vaccinationsprogram i syfte att förhindra spridning av dessa
sjukdomar i befolkningen. Programmen utgörs dels av allmänna
vaccinationsprogram, dels av särskilda vaccinationsprogram för personer
som ingår i riskgrupper. Det finns idag ett allmänt vaccinationsprogram – det
allmänna vaccinationsprogrammet för barn.
Vissa har tolkat detta som att det nationella vaccinationsprogrammet endast
är till för barn och att det därför skulle vara möjligt att ta betalt av vuxna som
vaccineras med vaccin som ingår i det nationella vaccinationsprogrammet.
SKR gör dock tolkningen att inte kostnadsfriheten styrs av underrubriken
”Allmänt vaccinationsprogram för barn” utan av syftet enligt
smittskyddslagen med de nationella programmen som är att förhindra
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Datum

2022-06-15

Region Kalmar län

spridning av aktuella sjukdomar i befolkningen och att detta åstadkoms
genom vaccinationsprogrammet som börjar med barnen. En tolkning av
smittskyddslagen är således att alla vaccin i nationella vaccinationsprogram
skulle kunna vara kostnadsfria för vuxna om regionen inte beslutat att de ska
ta ut en avgift för dem.
Vaccination utan avgift för den enskilde

Enligt SKR ska inte någon enskild oavsett ålder av ekonomiska skäl avstå
från erbjudandet om vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp,
polio och kikhosta.
Därför rekommenderar SKR regioner att erbjuda vaccination kostnadsfritt
för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt
skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.
Beslutet omfattar därmed också asylsökande och de som erbjuds vård på
samma sätt som asylsökande.
Ett ytterligare motiv till att införa generell avgiftsfrihet i hela landet är att det
minskar den administrativa bördan för regionerna. Ytterligare ett skäl för
kostnadsfrihet är att det inte går att utesluta att vaccinationstäckningen skulle
riskera att bli lägre om ett kostnadskrav infördes.
Handlingar
1. Tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2022
2. Meddelande från styrelsen för SKR- Rekommendation om kostnadsfrihet
för alla oavsett ålder som vid medicinsk bedömning anses ha otillräckligt
skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta
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