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§ 108 Temporär ersättning vid vaccinering covid-19
Ärendenummer: 2020-POL000563
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer separat temporär ersättning om
181 kronor per given dos vaccin mot covid-19 för leverantörer med avtal
i enlighet med Lag (2008:962) om valfrihetssystem för vårdcentral för
perioden 2021-10-01 – 2021-12-31.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer separat temporär ersättning om
181 kronor per given dos vaccin mot covid-19 för leverantörer med avtal
i enlighet med Lag (2016:1145) om offentlig upphandling, vilka
upphandlats särskilt för vaccinering i fas 4, från
2021-10-01 – 2021-12-31.
Protokollsanteckning
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna deltar inte beslutet och
gör bifogad anteckning till protokollet.
Agneta Lenander (V) deltar inte i beslutet och samtliga närvarande ledamöter
för Vänsterpartiet gör bifogad anteckning till protokollet.
Sammanfattning
Hälso- och sjukvårdsnämnden har genom tidigare beslut, 2021-08-25, fastställt
temporär ersättning för utförda vaccinationer. I detta ärende fastställs temporär
ersättning för perioden 2021-10-01 – 2021-12-31.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-09-21
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.

Besöksadress: Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12
Postadress: Region Skåne 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
E-post: region@skane.se
Internet: www.skane.se

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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Vid protokollet
Fredrik Johansson
Sekreterare
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Region Skåne

Marianne Eriksson
Ledamot

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna i Region Skåne
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-29
Ärende 10. Temporär ersättning vid vaccinering covid-19
Det är viktigt att så stor del av befolkningen som möjligt vaccinerar sig mot covid-19, framför
allt för att det ger dem ett gott skydd mot att bli allvarligt sjuka, men också för att en hög
vaccinationsgrad förhindrar smittspridning i samhället. Vi ser därför positivt på att vaccination
nu ska kunna erbjudas också ungdomar från 12 till 15 år och är även öppna för att höja den
temporära ersättningen för vaccinationen. I samband med att vaccinationen av 16-18-åringar
började lämnade vi också in ett initiativärende med förslaget att Region Skåne skulle samarbeta
med Skånes kommuner för att erbjuda vaccination på alla skolor. Det har tyvärr inte tagits upp
för beslut än, men ett sådant samarbete vore förstås relevant också för yngre åldersgrupper.
Vi har dock begärt en utförligare beskrivning av hur vaccinationen av 12-15-åringarna ska
organiseras och då i synnerhet ansvarsfördelningen mellan vårdcentralerna och de privata
leverantörerna. Mot bakgrund av de problem som uppstått till följd av det borgerliga styrets
beslut att förlita sig helt på privata utförare hittills under fas 4 menar vi att nämnden måste
försäkra sig om att liknande misstag inte kommer att begås till följd av beslutet. Någon sådan
beskrivning har vi inte fått och därmed menar vi oss inte ha tillräckligt beslutsunderlag för att
säga varken ja eller nej till förslaget. Det är dock angeläget att vaccinationen av 12-15-åringarna
kommer igång så fort som möjligt och det vill vi inte riskera att försena. Därför väljer vi att
avstå från att delta i beslutet.
För Socialdemokraterna i hälso- och sjukvårdsnämnden,

Anna-Lena Hogerud
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Vänsterpartiet
Region Skåne
Protokollsanteckning
Hälso och sjukvårdsnämnden 20210930
Ärende 10. Temporär ersättning vid vaccinering covid-19

Vi väljer att inte delta i beslutet då det inte går att utläsa hur organiseringen kring
vaccinationsinsatsen ska gå till, med risk för att det kan bli otydligt och rörigt. Då vi samtidigt
ser vikten av att vaccinationerna kommer igång och inte fördröjer beslutet är detta den väg
framåt vi ser, att inte delta.
Instämmer för övrigt i Socialdemokraternas protokollsanteckning, då de försökt få klarhet i
hanteringen under HSN beredningsutskott.

För Vänsterpartiet

Agneta Lenander

