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Dagordning 

 
1 Inledning och upprop av mötesdeltagare 

2 Justeringspersoner 

Margaretha Åkerberg, Annika Hässler 

3 Föregående mötesanteckningar godkändes. 

4 Aktuella frågor från organisationerna  

Fråga:  

När fattas beslut om de intressepolitiska bidragen?  

Hur ser ditt parti på faktumet att man ansöker om bidrag i juni men får besked i januari, året 
därpå, när verksamheter redan startat i hopp om att bidragen beviljas? 

Svar:  

Beslutet tas på fullmäktige i december och i Regionstyrelsen i januari. Det har diskuterats 
tidigare men går inte att åtgärda här.  

Besvärligt att det blir så, har diskuterats om berörd organisation skulle kunna meddelas i 
förväg. De flesta ligger på liknande summor år från år. Skulle kunna driva på för längre 
bidragsperioder än ett år, kanske två-tre år för att skapa trygghet för organisationerna. 

Politiken får lyfta det vidare. Kan också göras en plan, under förutsättning att verksamheten 
inte ändras. 

Fråga: 

Varför först fullmäktige och sen Regionstyrelsen? Ovanlig tågordning, varför är det så? Kan 
Regionstyrelsen ta beslutet innan fullmäktige?  

Svar: 

Har blivit mer och mer förskjutet under senare år. Inte bra för patientföreningarna som 
behöver möjlighet att planera utan att riskera att beslut kommer som ställer allt på spel. 
Problemet med längre perioder är att verksamheter kan förändras. Vore bättre om beslutet 
togs tidigare. 

Bidragen ska räknas upp varje år och det ska räknas ut hur det blir med nytillkomna 
föreningar. Tidigare togs budgeten i juni men nu sker det senare på året vilket påverkar med 
senare besked. Preliminära besked borde kunna ges tidigare som sedan vidimeras när budget 
fastslagits. Borde inte var omöjligt att lösa detta. 

Budgetprocessen ska inte ställa till det och skapa osäkerhet för föreningarna. Bör ses över så 
föreningarna kan få svar tidigare.  

Regionstyrelsen bär ansvaret och kan ändra på detta. 



Frågan tas tillbaka till respektive partiorganisation. Borde inte vara särskilt kontroversiellt 
utan rimligt att skapa enklare planeringshorisont.  

Handlar också om när utbetalningen kommer så det inte blir kassabrist. 

Margaretha och Agneta Marmerstrand Ruud ska diskutera upplägget för bidragen nästa 
vecka. 

 

Fråga:  

I andra regioner kan man få sin vårdfaktura som e-faktura. Varför är detta inte infört i 
Stockholmsregionen som ska ligga i framkant? 

Svar:  

Flera som påtalat detta. Oklart varför det inte går i Stockholm.  

Fråga:  

Appars tillgänglighet och otillgänglighet? 

Borde finnas någon som är digitaliseringsansvarig inom Region Stockholm. Det som hänt nu 
är att syncentralen tagit fram en app som inte är tillgänglig för synskadade. När detta påtalats 
menar de att det är bättre att börja någonstans vilket vi inte håller med om. Bättre att göra 
rätt från början när samhället digitaliseras mer och mer. 

Svar: 

Eventuellt samverkansråd kring digitalisering har tagits upp. Daniel Forslund skulle ta frågan 
vidare.  

Blir betydligt kostsammare om saker måste rättas till i efterhand.  

På nästa möte kommer Susanne Bayard och pratar om digitalisering. Kan lyfta frågan då 
igen. 

Inlägg: 

Upphandling har inte haft med dessa krav sedan tidigare men lagen är tydlig och det går att 
göra rätt om kraven ställs från början. Lätt att glömma bort men bra att lyfta i möten så fler 
tänker på det och det blir rätt. 

Borde vara en självklarhet att rådande EU-standard ska gälla vid upphandling och vid 
framtagande av digitala verktyg. 

Utvecklingen av 1177 ligger några år bakåt i tiden. Argument att börja i liten skala och sedan 
skala upp men detta har aldrig åtgärdats vilket utestängt flera personer. Gör rätt från början 
istället. 

5 Sammanträdestider för 2022  

Sista mötet 2021 är bokat fysiskt, 10/12, klockan 14–16 i Landstingshuset, med reservation 
för smittläget. 



Mötesdatum 2022: 

14/1 

18/2 

18/3 

22/4 

20/5 

17/6 

Tveksamhet till fredagseftermiddagar av olika skäl. Samtliga politiska partier behöver 
representeras. Går det att lägga på förmiddagar istället?  

Vi börjar med att tidigarelägga fredagseftermiddagstiderna för digitala möten 2022 till 13-
14.30. Fysiska möten kl. 13-15. 

 

6 Magnus Thyberg, avdelningschef – aktuellt kring vaccinationer 

Vaccinationerna mot Covid19 pågår för fullt. Rekommendationen om förkortat tidsintervall 
för personer över 65 år har inneburit en kraftig ökning av vaccinationer.  

I de äldre åldersgrupperna har vaccinationerna kommit långt, skulle vilja ha fler av de yngre. 
Gör allt för att erbjuda enkel och lättillgänglig vaccination. 

Förbereder för viss ökning med tanke på covidpassen som snart kommer. 

Andelen ovaccinerade fortsätter minska och andelen vuxna som är vaccinerade fortsätter 
öka. Många insatser görs i områden med låg vaccinationstäckning.  

De områden som har störst ökning av vaccinerade just nu är Fittja och Tensta. 

Under förra veckan fick många erbjudande om vaccination vilket nu betas av för att kunna 
hantera den puckel som kom under förra veckan. 

 

Säsongsinfluensan 

Det är fortfarande låg aktivitet globalt och långsamt ökande. Ett fåtal fall i Sverige så svårt att 
förutspå hur det kommer utveckla sig. Finns en oro för att årets variant är en som slår hårt 
mot äldre och att säsongen kan dra igång tidigare eftersom RS-viruset gjorde det. 

Fråga: 

Går det att ta vaccinerna mot Covid 19 och säsongsinfluensan samtidigt?  

Svar: 

Finns inga medicinska hinder för att kombinera vaccinerna. Om man erbjuds det ena ska 
man passa på att ta det andra.  



Gratis vaccin erbjuds personer över 65, personer med vissa kroniska sjukdomar samt 
gravida. Anställda i vård och omsorg erbjuds, från 22/11 och på rekommendation av 
Folkhälsomyndigheten, vaccination från arbetsgivare.  

Husläkarmottagningarna har väldigt mycket att göra kring detta just nu. 

Efter 6/12 kommer vaccin för icke riskgrupper bli tillgängligt. Detta bekostas av patienterna 
själva. 

Fråga: 

LSS-gruppen var prioriterad i våras men inte nu. Det gör att det blir ett ganska långt 
mellanrum mellan dos 2 och påfyllnadsdosen. Hur ser du på det? 

Svar:  

Folkhälsomyndigheten är väldigt tydliga med att det är personer över 65 som är prioriterade 
nu och vi har inget utrymme att erbjuda vaccin till andra grupper. I våras var det lite otydligt. 

Man har tidigare sett en avtagande effekt av vaccinet, framförallt hos äldre 

 därav prioriteringen. 

Fråga: Gäller tredje dosen till vårdpersonal även personliga assistenter? 

Folkhälsomyndigheten är tydliga med att det ska vara personer som arbetar under lång tid 
med äldre och riskgrupper. Magnus återkommer med utförligare svar på detta.  

Fråga:  

Hur kommer det sig att Botkyrka har lägst vaccinationsgrad när ett av de områden som har 
störst ökning av vaccinationer är Fittja (som ligger i Botkyrka kommun)?  

Svar:  

Sker en mängd insatser för att öka vaccinationerna men ökningarna är fortfarande från låga 
nivåer.  

Fråga:  

Hur går det med vaccination på skolor och uppföljningen där? 

Svar:  

Länsstyrelsen hjälper till att samordna oss och skolorna. Om man har bråttom går det fint att 
vaccinera på mottagning men för att nå ut brett görs mycket på plats. En första dos ges till att 
börja med. Har börjat i de områden där den generella vaccinationsgraden är låg.  

 

7 Övriga frågor  

Inga övriga frågor. 

Anteckningar: Annika Olsson 


