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Plats och tid

Skype kl. 10:15-15:00

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Karin Jansson (MP)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Annika Huber (S) ersätter Tommy Berger (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Marcus Gard (S)
Marie Frestadius (S)
Shida Kinuka (S)
Kristina Sjöström (V)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Göran Angergård (Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)

Underskrifter
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.................................................
Ann Vestholm

Ordförande

................................................
Eva Lindberg (S)
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Richard Carlsson (SD) §§ 193201, §§ 203-220
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Hans Backman (L) § 202
Omedelbart justerad
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Kostnader för sjukresor 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.
Paragrafen justeras omedelbart.

Reservationer

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards tilläggsyrkande.
Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för tilläggsyrkande och inkommer med en skriftlig
reservation med följande lydelse: "Alla som vill ska ha möjlighet att vaccinera sig mot
covid19, 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 smittorisk 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".

Sammanfattning

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
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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.
Hälso-och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 2020-12-08. Hälsooch sjukvårdsnämnden ordförande Jan Lahenkorva (S) föredrar ärendet.

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar tillägget att dessa sjukresor ska ske på ett smittsäkert sätt, om
möjligt med egen bil. Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD)
stödjer Stenvards yrkande.

Richard Carlsson (SD) begär ajournering som verkställs mellan kl 11-40-11.45. Efter
ajournering stödjer Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) Stenvards
tilläggsyrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på bifall till ordförandens förslag och finner att styrelsen
beslutar att bifalla förslaget. Därefter ställer ordförande bifall eller avslag till Stenvards
tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår tilläggsyrkande.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
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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.

Paragrafen justeras omedelbart.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag


Kostnader för sjukresor i samband med vaccination Covid-19
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