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Komplettering - Kostnader för resor i samband med vaccination Covid-19
(RS 2020/2644)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande

- Region Gävleborg bekostar resor till de som inte själv kan ta sig till upprättade
vaccinationscentra för att vaccinera sig mot covid-19 i enlighet med gällande
prioriteringslista.
- Kostnaden finansieras genom att ta dedikerade statsbidrag i anspråk.
'
Reservationer

Patrik Stenvard (M) Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse: "Alla som vill ska ha möjlighet att
vaccinera sig mot covid-19, det får aldrig bli en kostnadsfråga. Vi är därför positiva till att
kostnader ersätts för de som behöver hjälp att ta sig till vaccineringsplatsen. Dock är det av
yttersta vikt att detta sker på ett så smittsäkert sätt som möjligt, ingen ska behöva utsättas för
smittrisk på väg till vaccineringen. Resor till vaccinering bör därför inte ske via kollektivtrafik
utan så smittsäkert som möjligt, helst med egen bil och då ska Region Gävleborg täcka även
dessa kostnader".
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkande.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2020-12-09 att Region Gävleborg bekostar resor till de som inte
själv kan ta sig till upprättade vaccinationscentra för att vaccinera sig mot covid-19 i enlighet
med gällande prioriteringslista.
Regionstyrelsen tidigare beslut kompletteras med beslutsförslaget att kostnaden finansieras
genom att ta dedikerade statsbidrag i anspråk.
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Omfattningen är svår att överblicka och därmed också den totala kostnaden. Parametrar som
hur många som behöver transport, vart vaccinationerna kommer att utföras och hur långt folk
väljer att åka för att få vaccination är osäkra. Initialt uppskattas kostnaden att landa inom
intervallet 20-35 miljoner kronor. Kostnaden kommer att kodas som merkostnad som beror på
covid-19 för vilket förvaltningen kommer att använda dedikerade statsbidrag.

Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya
coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19, den sjukdom som viruset orsaker. I Sverige arbetas
det för fullt med förberedelserna inför vaccination under ledning av Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram rekommendationer för vilka personer som
ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst
behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Det mest troliga är att
vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer någon gång tidigt på nyåret.
Preliminära resultat visar mycket goda resultat av de vacciner som tagits fram. Målsättningen
är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta, och med erfarenheter från
vaccination mot vanlig säsonginfluensa, vill vi erbjuda de som inte själv kan ta sig till våra
vaccinationscentra gratis resor.

Efter diskussion informerar ordförande att styrelsen beslutade 2020-12-09 om att Region
Gävleborg bekostar resor till de som inte själv kan ta sig till upprättade vaccinationscentra för
att vaccinera sig mot covid-19 i enlighet med gällande prioriteringslista och på dagens
sammanträde gäller beslutet att kostnaden finansieras genom att ta dedikerade statsbidrag i
anspråk.

Omfattningen är svår att överblicka och därmed också den totala kostnaden. Parametrar som
hur många som behöver transport, vart vaccinationerna kommer att utföras och hur långt folk
väljer att åka för att få vaccination är osäkra. Initialt uppskattas kostnaden att landa inom
intervallet 20-35 miljoner kronor. Kostnaden kommer att kodas som merkostnad som beror på
covid-19 för vilket förvaltningen kommer att använda dedikerade statsbidrag.
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Yrkanden

Patrik Stenvard (M) hänvisar till sitt yrkande från 2020-12-09 på så att dessa att dessa resor
ska ske på ett smittsäkert sätt, om möjligt med egen bil.
Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Richard Carlsson
(SD) stödjer Stenvards yrkande.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
- Region Gävleborg bekostar resor till de som inte själv kan ta sig till upprättade
vaccinationscentra för att vaccinera sig mot covid-19 i enlighet med gällande
prioriteringslista.
- Kostnaden finansieras genom att ta dedikerade statsbidrag i anspråk.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag
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