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Tid: 2022-06-03 
  
Plats: Teamsmöte 
  
NÄRVARANDE 
 
Ledamöter 
Glenn Nordlund (S) ordförande  
Per Wahlberg (-) 
Jonny Lundin (C) 
Mattias Rösberg (SJVP) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Sarah Karlsson (L) för Sara Nylund (S) 
 
Tjänstemän 
Therese Drewsen  
Anna Hoff 
Anna-Lena Lundberg 
Ann Christin Hamrén sekreterare 
 
 
Inför sammanträdet lämnas följande information:  
 
Särskild lönesatsning till hälso- och sjukvårdens enhetschefer (bilaga A) 
Therese Drewsen, Anna Hoff, Anna-Lena Lundberg 
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§ 148 Val av justerare 
 
Finansutskottet beslutar 
 
att utse Jonny Lundin att jämte ordföranden justera protokollet. 
 
 
§ 149 Fastställande av föredragningslista 
 
Då inga extra ärenden föreligger beslutar finansutskottet 
 
att fastställa upprättat förslag till föredragningslista. 
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§ 150 Rekommendation från SKR; Kostnadsfrihet för alla som anses ha 
otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta 

 
Diarienummer: 22RS6468 
Ärendeansvarig: Hans Boman 
Handläggare: Hans Boman 

 
Ärendebeskrivning 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har 2022-05-20 beslutat att 
rekommendera regionerna enligt följande:  

att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta  

att rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt 
massflyktsdirektivet och asylsökande, och  

att rekommendera regionerna att godkänna och omgående tillämpa denna 
rekommendation. 

De nämnda sjukdomarna omfattas av det allmänna vaccinationsprogrammet för 
barn enligt HSLF-FS 2016:51, vilket innebär att de aktuella vaccinationerna är 
kostnadsfria för barn och ungdomar < 18 år. Vid vaccination av vuxna tas däremot 
avgifter ut (vanligen s.k. stickavgift samt kostnad för givna vacciner). 
Vaccinationstäckningen i den svenska befolkningen är generellt mycket god, men 
”luckor” finns för vissa av sjukdomarna i vissa åldersgrupper. 

Som en konsekvens av Rysslands invasion flyr delar av civilbefolkningen i Ukraina 
för att söka skydd i andra länder, däribland Sverige. Folkhälsomyndigheten har 
publicerat en genomgång av de smittskyddsinsatser som myndigheten bedömer 
nödvändiga för personer från Ukraina som söker skydd i Sverige. I rapporten 
framgår att det 2018–2019 var ett utbrott av mässling i Ukraina, och 
Folkhälsomyndigheten gör bedömningen att det kan finnas luckor i 
vaccinationstäckningen avseende mässling och även andra sjukdomar bland 
personer från Ukraina.  

Med anledning därav rekommenderar Folkhälsomyndigheten regionerna att erbjuda 
vaccination mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta och att 
detta bör prioriteras oavsett ålder.  

För att få kunskap om vaccinationsstatus och kunna bedöma vaccinationsbehovet 
hos enskilda personer gör regionerna en individuell medicinsk bedömning, som 
vanligen sker i samband med de hälsoundersökningar som regionerna erbjuder 
asylsökande och personer som får uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet. 
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SKR för även ett resonemang kring den lagliga grunden för eventuell kostnadsfrihet 
bl.a. vid vaccination av vuxna mot sjukdomar, som ingår i det allmänna 
vaccinationsprogrammet för barn. 

Avslutningsvis uttrycker SKR uppfattningen att ingen enskild oavsett ålder av 
ekonomiska skäl skall tvingas avstå från vaccination mot mässling, röda hund, 
difteri, stelkramp, polio och kikhosta, varför man rekommenderar regionerna att 
erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder, som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot nämnda sjukdomar. Beslutet omfattar 
därmed också asylsökande och de som erbjuds vård på samma sätt som 
asylsökande.  

Ytterligare motiv till att införa generell avgiftsfrihet i hela landet är att det minskar 
den administrativa bördan för regionerna och sannolikt medför högre 
vaccinationstäckning. 

Ekonomiska konsekvenser  
Det är svårt att uppskatta kostnaderna för ett genomförande av SKR:s 
rekommendation, som är beroende dels av antalet personer, de enskildas behov av 
vaccinationer och vaccinationsviljan inom flyktinggruppen, dels av behovet av 
(kompletterande) vaccinationer bland övriga vuxna länsbor i olika åldersgrupper. 

Vaccinkostnaden för grundvaccination mot samtliga aktuella sjukdomar är ca 2 400 
kr, men många torde endast behöva mindre omfattande kompletterande 
vaccinationer. 
 
Beslutsunderlag 
Rekommendation om kostnadsfrihet för alla oavsett ålder som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta, bilaga 116 

Vaccination av människor på flykt från Ukraina, Folkhälsomyndigheten 
 

Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar föreslå att regionfullmäktige 
beslutar  
 
att godkänna och tillämpa SKR:s rekommendation; 
 
att erbjuda vaccination kostnadsfritt för alla oavsett ålder som vid medicinsk 
bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, 
polio och kikhosta; samt 
 
att rekommendationen även avser både de som söker skydd enligt 
massflyktsdirektivet och asylsökande.  
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§ 151 Särskild lönesatsning till hälso- och sjukvårdens enhetschefer 
 
Diarienummer: 22RS2300 
Ärendeansvarig: Åsa Bellander 
Handläggare: Therese Drewsen, Anna Hoff 
 
Ärendebeskrivning 
Under våren har förslag beretts och beslutats i två omgångar angående särskilda 
lönepåslag för hälso- och sjukvårdspersonal. I hälso- och sjukvårdsnämndens 
uppdrag till hälso- och sjukvårdsdirektören ingår också att förbereda och genomföra 
en separat satsning på enhetschefer, som både inkluderar lönepåslag, insatser för 
kompetenshöjning och en förbättrad arbetsmiljö. En viktig utgångspunkt för 
framtagandet av samtliga förslag har varit att arbetet ska genomföras i nära 
samverkan med chefer och fackliga organisationer. 
 
Fördelningen av avsatta medel bygger på en planering i tre steg och ska även 
beskriva det långsiktiga arbetet gällande lönebildning och hur arbetet för att återgå 
till ordinarie löneöversynsprocess ska ske. De tre stegen i arbetet med framtagande 
av förslag är:  
 
Steg 1: Riktad lönesatsning inom hälso- och sjukvården.  
Steg 2: Riktad satsning till enhetschefer inom hälso- och sjukvården  
Steg 3: Långsiktigt arbetet gällande lönebildning och en hållbar arbetsmiljö 
 
Arbetsgruppen har tagit fram en strukturerad modell för lönesättning av nya chefer 
utifrån perspektiven om vad som utgör komplexitet/försvårande faktorer i ett 
chefsuppdrag, samt vilken kompetens som bör värderas.  
 
Lönesatsningen på befintliga chefer föreslås enligt följande: 
 Den lägsta lön som alla enhetschefer, oavsett verksamhet och område, ska 

erhålla uppgår till 42 000 kronor i månadslön.  
 
 Vidare föreslås en så kallade insamlingsmodell uppgående till 3 000 kronor per 

månad och enhetschef för att korrigera befintlig lönestruktur och premiera 
individuell prestation. Det innebär att respektive område tilldelas en summa 
motsvarande detta belopp gånger antalet förekommande enhetschefer. Den 
exakta fördelningen per individ svarar därefter varje verksamhetschef för.  

 
Ett kommande lönepåslag kommer dock att utbetalas retroaktivt enligt samma 
modell som för övriga delar under steg 1. 
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Helårseffekten av förslaget uppgår till 9,5 miljoner kronor vilket ger en effekt under 
2022 som beräknas till 7,1 miljoner kronor. När den inledande satsningen på 30 
miljoner kronor i ett första skede inkluderade vissa enhetschefer, men drogs tillbaka 
efter hänvisning till att denna större satsning skulle genomföras finns sedan tidigare 
redan avsatt 4,5 miljoner kronor för finansiering, vilket ger kvarstående 
finansieringsbehov om 2,6 miljoner kronor under 2022. 
 
Del av detta kommer att avse konkurrensutsatt verksamhet, beloppet för denna del 
går inte att förutspå till följd av fördelningsmodellen som bygger på individuell 
prestation. Därmed har beloppet räknats ned motsvarande 0,6 mnkr. Beloppet skall 
ses som ett estimat baserat på insamlingsmodellen. Beloppet har hållits låg enligt 
försiktighetsprincip för att säkerställa att finansiering finns. 
 
Yrkanden 
Mattias Rösberg (SJVP) yrkar på följande tilläggs att-satser: 
 
”att innan faställande av de slutgiltiga lönerna sker skall de granskas och godkännas 
av de berörda fackliga organisationerna.  
 
att en uppföljning av resultatet efter lönesatsningen görs efter sex månader, dvs 
innan nästa lönerevision”. 
 
Glenn Nordlund (S) yrkar bifall till beredningens förslag och avslag på Mattias 
Rösbergs (SJVP) tilläggsyrkande. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer beredningens förslag och Mattias Rösbergs (SJVP) 
tilläggsyrkande under proposition, vilket godkänns, och finner att beredningens 
förslag bifalles. 

 
Beslutsunderlag 
Särskild lönesatsning till hälso- och sjukvårdens enhetschefer, slutrapport, bilaga 
 
Beslut: 
 
Finansutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar 

 
att för finansiering av satsningen avsätta medel till hälso- och sjukvårdsnämnden 
motsvarande 2 000 000 kronor; 
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att finansiering sker genom ianspråktagande av motsvarande medel ur egentligt 
oförutsedda medel i 2022 års budget; samt 
 
att uppdra till Hälso- och sjukvårdsnämnden att fördela medlen till berörda 
områden i enlighet med förslag. 
 
 
 
 
 
 
Reservation 
Mattias Rösberg (SJVP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 
tilläggsyrkande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dokumentnamn   

PROTOKOLL 
REGIONSTYRELSENS 
FINANSUTSKOTT 

Datum Dnr Sida 

2022-06-03 22RS1 8 
 

Ordförandens sign Justerandens sign Exp den Utdragsbestyrkande 

   

   

 

 

 

 
 
Vid protokollet 
 
 
 
Ann Christin Hamrén 
 
 
Justeras 
 
 
 
Glenn Nordlund 
 
 
 
Jonny Lundin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


