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§ 129 Upphandling av sjukvårdstjänst vaccinering mot covid-19
Ärendenummer: 2021-POL000497
Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
1. Region Skåne upphandlar sjukvårdstjänst vaccinationer mot covid 19
för vaccinering med påfyllnadsdos i åldern 16-64 år samt som
komplement för första, andra eller tredje dosen i andra grupper som
ännu inte på annat sätt fått vaccin enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendation.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för Socialdemokraterna reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till bifogad reservation.
Agneta Lenander (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Sammanfattning
Alla som är 16 år eller äldre som grundvaccinerats mot Covid-19 kommer
att rekommenderas en tredje dos. Region Skånes verksamheter har påbörjat
dessa vaccinationer i prioriterade grupper, men upphandlad kapacitet
kommer att behövas som komplement för att på ett snabbt och effektivt sätt
vaccinera alla som berörs av rekommendationen. Den upphandlade
kapaciteten kan också användas som komplement till andra grupper som
ännu inte fått första, andra eller tredje dosen. Vaccineringen ska utgå från
Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Yrkanden
Anna-Lena Hogerud (S) yrkar, med instämmande av Agneta Lenander (V)
följande:
att ärendets första beslutssats justeras enligt följande (tillägg kursiverat):
Region Skåne upphandlar sjukvårdstjänst vaccinationer mot covid-19
för vaccinering med påfyllnadsdos i åldern 16-64 år som komplement
till vårdcentralernas vaccinationsarbete i denna åldersgrupp, samt som
komplement för första, andra eller tredje dosen i andra grupper som
ännu inte på annat sätt fått vaccin enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendation.
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att ärendets andra beslutssats avslås, med konsekvens att hälso- och
sjukvårdsnämndens beredningsutskott i enlighet med delegationsordningen
får i uppdrag att fastställa upphandlingsdokumentation.
Tjänstgörande ordförande Anna Mannfalk (M) yrkar avslag på Anna-Lena
Hogeruds (S) första att-sats och bifall till Anna-Lena Hogeruds (S) andra
att-sats. Ordföranden yrkar bifall till ordförandens reviderade förslag.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att hälso- och
sjukvårdsnämnden har bifallit hennes yrkande.
Omröstning begärs och hälso- och sjukvårdsnämnden fastställer följande
voteringsproposition:
Den som vill bifalla ordförandens yrkande röstar ja.
Den som vill bifalla Anna-Lena Hogeruds (S) yrkande röstar nej.
Omröstningen utfaller med 10 ja-röster och 5 nej-röster.
Ja-röster ges av:
Gunilla Andersson (M), Farishta Sulaiman (M), Birte Sandberg (C), Per
Einarsson (KD), Åsa Ekblad (M), Marlen Ottesen (SD), Jacqueline Maly
(SD), Mattias Kristiansson (SD) och tjänstgörande ordförande Anna
Mannfalk (M)
Nej-röster ges av:
Cecilia Magnusson-Svärd (S), Carina Svensson (S), Marianne Eriksson (S),
Agneta Lenander (V), Mätta Ivarsson (MP) och Anna-Lena Hogerud (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden har därmed beslutat i enlighet med
ordförandens yrkande.
I ärendet finns följande dokument
1. Beslutsförslag 2021-11-19
Protokollet förklaras i denna del omedelbart justerat.
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