Kallelse

Regionstyrelsen
Datum: 2020-11-25
Tid: 08:45-09:00
Plats: Deltagande på distans via netpublicator/regionhuset

Ledamöter

Mikael Johansson (M), ordförande
Sven Sunesson (C), vice ordförande
Henrietta Serrate (S), 2:e vice ordförande
Thomas Ragnarsson (M)
Golnoush Lundén (C)
Eva Johnsson (KD)
Yngve Filipsson (L)
Robert Olesen (S)
Helen Bengtsson (S)
Magnus Carlberg (S)
Ragnar Lindberg (S)
Eva-Britt Svensson (V)
Melena Jönsson (SD)
Robert Fredriksson (SD)
Roland Gustbée (M)
Ersättare

Soili Lång Söderberg (M)
Maria Grans (L)
Peter Freij (S)
Göran Giselsson (M)
Gusten Mårtensson (C)
Cecilia Cato (C)
Joakim Pohlman (S)
Martina Gustafsson (S)
Emelie Öberg (S)
Matthias Sjöberg (V)
Jan Lorentzson (SD)
Anna Zelvin (KD)
Iréne Bladh (M)
Simon Bring (SD)
Carl-Olof Bengtsson (S)

Kallelse

Övriga kallade

Martin Myrskog, regiondirektör
Ulrika J Gustafsson, kanslidirektör
Kristin Löf, sekreterare

Kallelse

1

Godkännade av föredragningslistan
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner föredragningslistan.

2

Val av justerare
Förslag till beslut

Regionstyrelsen utser Henrietta Serrate (S) att jämte ordförande justera
protokollet. Justering sker digitalt senast 2020-11-25.

3

Beslut om avgiftsfrihet för invånare och
kostnader för vaccination mot covid-19
(20RGK60)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen lämnar följande förslag till beslut till regionfullmäktige:
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för invånarna i
Kronoberg för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten
rekommenderar under pågående pandemivaccinationsinsats 2021.
2. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i
andra regioner, men som tillfälligt arbetar eller studerar inom Kronoberg,
eller personer från andra länder som av liknande skäl eller asylskäl
uppehåller sig i Kronoberg.
Sammanfattning

Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram en
nationell operativ plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid19. Folkhälsomyndigheten kommer 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.
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Följande målgrupper är definierade; 70 år och äldre, riskgrupper, vårdoch omsorgspersonal samt resterande 18 år och äldre.
En första leverans av vaccin beräknas i nuläget att finnas tillgänglig från
och med mitten av januari 2021. De initiala leveranserna bedöms komma
att vara begränsade. Staten kommer att svara för kostnader och
distribution av vaccin till regionerna, därefter övertar regionerna det
totala ansvaret för genomförande av vaccinationerna.
Region Kronoberg föreslås erbjuda de av Folkhälsomyndigheten
definierade målgrupperna vaccination mot covid-19 utan avgift för att
uppnå hög grad av vaccinationstäckning.
Beslutsunderlag
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Regionfullmäktige

Beslut om avgiftsfrihet för invånare och kostnader för
vaccination mot covid-19
Ordförandes förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Vaccination mot covid-19 ska vara avgiftsfri för invånarna i Kronoberg
för de målgrupper som Folkhälsomyndigheten rekommenderar under
pågående pandemivaccinationsinsats 2021.
2. Beslutet om avgiftsfri vaccination omfattar även personer bosatta i andra
regioner, men som tillfälligt arbetar eller studerar inom Kronoberg, eller
personer från andra länder som av liknande skäl eller asylskäl uppehåller
sig i Kronoberg.
Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten har i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell operativ
plan för framtida vaccination mot sjukdomen covid-19. Folkhälsomyndigheten
kommer 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.
Följande målgrupper är definierade; 70 år och äldre, riskgrupper, vård- och
omsorgspersonal samt resterande 18 år och äldre.
En första leverans av vaccin beräknas i nuläget att finnas tillgänglig från och med
mitten av januari 2021. De initiala leveranserna bedöms komma att vara
begränsade. Staten kommer att svara för kostnader och distribution av vaccin till
regionerna, därefter övertar regionerna det totala ansvaret för genomförande av
vaccinationerna.
Region Kronoberg föreslås erbjuda de av Folkhälsomyndigheten definierade
målgrupperna vaccination mot covid-19 utan avgift för att uppnå hög grad av
vaccinationstäckning.
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