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Tid och plats 09:00-, Ekerum Resort Öland, Gårdsvägen 22, Borgholm 
Beslutande 
 

Leif Larsson (C), ordförande 
Henrik Yngvesson (M), vice ordförande 
Mattias Adolfson (S) 
Malin Anell (S) 
Saad Benatallah (S) 
Jonny Bengtsson (S) 
Kristina Sjöström (S), ersättare för Ilko Corkovic (S) 
Pia Edin (S) 
Jonas Erlandsson (S) 
Erik Fors (S) 
Marie Fransson (S) 
Yvonne Hagberg (S) 
Ing-Marie Karlsson (S), ersättare för Jonas Hellberg (S) 
Anders Henriksson (S) 
Christina Lund (S), ersättare för Martina Hessel (S) 
Olle Hjertqvist (S) 
Helen Nilsson (S), ersättare för Peter Högberg (S) 
Gunilla Johansson (S) 
Angelica Katsanidou (S) 
Zeljka Krajinovic (S) 
Margaretha Lööf-Johanson (S) 
Henrik Nilsson Bokor (S) 
Lejla Radovic (S) 
Lena Segerberg (S) 
Katrin Stagnell (S) 
Peter Vretlund (S) 
Mattias Wärnsberg (S) 
Fredrik Lindwall (C), ersättare för Christel Alvarsson (C) 
Karin Helmersson (C) 
Christer Jonsson (C) 
Ulrika Lindh (C) 
Ingegerd Petersson (C) 
Bengt Thörnblad (C) 
Roland Åkesson (C) 
Sebastian Hallén (L) 
Sören Svensson (L), ersättare för Göran Nilsson (L) 
Åke Bergh (M) 
Åsa Ottosson (M), ersättare för Suzanne Gustafson (M) 
Lennart Hellström (M) 
Kaj Holst (M) 
Pär-Gustav Johansson (M) 
Monica Ljungdahl (M) 
Jonas Lövgren (M) 
Carl Dahlin (M), ersättare för Marie Nicholson (M) 
Malin Sjölander (M) 
Anders Andersson (KD) 
Ola Gustafsson (KD), ersättare för Gudrun Brunegård (KD) 
Jimmy Loord (KD) 
Per-Eric Ohlsson (KD), ersättare för Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) 
Margreth Johansson (KD), ersättare för Arne Sjöberg (KD) 
Madeleine Rosenqvist (KD), ersättare för Nina Åkesson Nylander (KD) 
Maud Ärlebrant (KD) 
Jonny Andersson (V) 
Linda Fleetwood (V) 
Lena Granath (V) 
Leif Svensson (V) 
Leif Axelsson (SD) 
Michael Erlandsson (SD) 
Petra Gustafsson (SD) 
Sune Olsson (SD), ersättare för Leif Gustavsson (SD) 
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 Bo Karlsson (SD) 
Martin Kirchberg (SD) 
Tomas Trossing (SD), ersättare för Linda Kotanen Hallbeck (SD) 
Erik Arvidsson (SD), ersättare för Anne Oskarsson (SD) 
Claus Zaar (SD) 
Thoralf Alfsson (-) 
 

Övriga närvarande Emmy Ahlstedt (C), regionråd med yttranderätt 
Ingeborg Eriksson, regiondirektör 
Ann-Sofie Hedenstein, kanslidirektör 
Johan Jarl, regionsekreterare 
 

 Johanna Wyckman (L) är frånvarande utan 
att ersättas. 

 

Justering Sker digitalt. 
 
 
Paragrafer 48  

 
  

Ordförande Leif Larsson (C)  

 
  

Justerare Sebastian Hallén (L) Tomas Trossing (SD)  
  
Sekreterare Johan Jarl 
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§ 48  Ärendenummer RS 2022/386 

Friskvårdsbonus 2022 

Beslut 
Regionfullmäktige beslutar att utöka friskvårdsbidraget med en 
friskvårdsbonus om 3 000 kr för 2022 till sammanlagt 5 000 kr. Bonusen går 
inte att överföra till 2023. 
De ekonomiska konsekvenserna hanteras genom ianspråktagande av 
regionens egna kapital. 
Beslutet förklaras som omedelbart justerat. 

Bakgrund 
Under 2021 har regionens medarbetare på olika sätt bidragit till fortsatt god 
vård, service och omvårdnad, ett arbete som under pandemin ställt höga krav 
och varit speciellt utmanande. Det har varit extraordinära insatser från 
medarbetarna under en lång tidsperiod. För att visa uppskattning för det 
arbete som gjorts under pandemin föreslås en friskvårdsbonus inför 
sommaren. Friskvårdsbonusen är också tänkt att främja återhämtning, hälsa 
och samhörighet. 
Friskvårdsbonusen föreslås ges som ett utökat friskvårdsbidrag för 2022, i 
enlighet med gällande riktlinje och skatteregler. Friskvårdbidraget ökar med 
ett engångsbelopp om 3000 kronor och för 2022 blir därmed det totala 
friskvårdsbidraget 5000 kronor. 
Friskvårdsbonusen börjar gälla den 1 maj 2022 och finns tillgänglig fram till 
31 december 2022. Bonusen går inte att överföra till 2023. 
Kostnaderna bedöms som högst uppgå till 24,5 miljoner kronor. De 
ekonomiska konsekvenserna hanteras genom ianspråktagande av regionens 
egna kapital. 
--- 
Regionstyrelsen lämnade § 65 den 22 mars 2022 följande förslag till 
regionfullmäktige: 
”Regionfullmäktige beslutar att utöka friskvårdsbidraget med en 
friskvårdsbonus om 3 000 kr för 2022 till sammanlagt 5 000 kr. Bonusen går 
inte att överföra till 2023. 
De ekonomiska konsekvenserna hanteras genom ianspråktagande av 
regionens egna kapital.” 
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Överläggningar 
Ordförande Leif Larsson (C) föreslår att ärendet ska förklaras som 
omedelbart justerat. 
Mattias Adolfson (S) föreslår att regionfullmäktige ska besluta enligt 
regionstyrelsens förslag. 
--- 
Ordförande frågar om regionfullmäktige beslutar enligt Mattias Adolfsons 
(S) förslag, och finner att så är fallet. 
--- 
Ordförande frågar därefter om regionfullmäktige beslutar att ärendet 
förklaras som omedelbart justerat, och finner att så är fallet. 

Protokollsanteckningar 
Samtliga ledamöter från M och KD lämnar följande protokollsanteckning: 
”Kristdemokraterna och Moderaterna ställer sig bakom förslaget om en 
friskvårdsbonus för 2022 omfattande 3 000 kronor för perioden maj-
december. 
Förslaget kompletterar men ersätter inte det förslag som Kristdemokraterna 
och Moderaterna har lagt fram om en bonus på upp till 10 000 kronor per 
anställd under år 2022 kombinerad med fyra extra lediga dagar. 
Utifrån motivet att ”visa uppskattning för det arbete som gjorts under 
pandemin” betraktar vi det som rimligt att ge den personal som har utfört 
arbetet så stor frihet som möjligt att förfoga över sin bonus. 
Friskvårdsbidrag utmärks i egenskap av skattefri personalvårdsförmån av att 
rikta sig till hela personalen och går inte att byta mot kontanter. Det omfattas 
även av andra begränsningar. Det får inte användas för att hyra eller köpa 
utrustning. Friskvårdsbidrag får inte användas för medlemsavgifter, 
teorikurser, diplom, hälsovård, sjukvård eller skönhetsvård. 
Det ska också vara av ”mindre värde” vilket av Skatteverket definieras som 
den nivå Region Kalmar län hamnar på för år 2022 med den tillfälliga 
bonusen inräknad. Vi noterar också att Region Kalmar län under 2023 
kommer att återgå till en för regioner jämförelsevis låg nivå på 
friskvårdsbidrag. 
En ytterligare begränsning är att friskvårdsbidrag måste förbrukas under 
innevarande år. En betydande del av den föreslagna bonusen kommer 
därmed med viss sannolikhet inte att överhuvudtaget betalas ut. Vi saknar 
förslag på åtgärder för att se till att största möjliga andel av de anställda 
utnyttjar det extra friskvårdsbidraget. 
Mot bakgrund av ovanstående avser vi att stå fast vid tidigare presenterat 
förslag om en pandemibonus omfattande upp till 10 000 kronor och fyra 
extra lediga dagar per anställd i Region Kalmar län.” 
--- 
Samtliga ledamöter från V lämnar följande protokollsanteckning: 
”Vi i Vänsterpartiet stödjer förslaget för att utöka friskvårdsbidraget med 
3000 kr för 2022 till sammanlagt 5000 kr. 
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Medarbetarna är det viktigaste regionen har och de som ser till att hälso- och 
sjukvård, kulturinstitutioner, folkhögskolor, kollektivtrafik och 
sammanhållen regional utveckling fungerar. Medarbetarna har under lång tid 
haft hög arbetsbelastning och alla insatser för att få en bättre arbetsmiljö är 
välkommet. 
Med de förutsättningar som ökade statsbidrag och överskott gett regionen 
anser vi i Vänsterpartiet att även besparingen på 26 miljoner under 2022 
borde tas bort. Med den pågående höga belastningen som finns pga 
pandemin och uppskjuten vård som skall arbetas ifatt går det inte att fortsätta 
spara på regionens verksamheter. Medarbetarna behöver tid för 
återhämtning, sammanhållen ledighet och arbetstidsförkortning istället för att 
hela tiden springa fortare och dra ned på kostnader.” 

Handlingar 
1. Protokollsutdrag från regionstyrelsen § 65 den 22 mars 2022. 
2. Tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2022. 

 
Protokollsutdrag till: HR-direktör 
  Ekonomidirektör 
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Detta dokument har undertecknats med elektroniska underskrifter:

NAMN: Tomas Trossing
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46733464009)
IDENTIFIKATIONS-ID: e08c02523b264a1d9bfe9914f1869587
DATUM & TID: 2022-04-28 15:43:28 +02:00

NAMN: Leif Larsson
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46705251921)
IDENTIFIKATIONS-ID: 251db42343a44c6cbcd88b07cacb4fa5
DATUM & TID: 2022-04-28 15:44:18 +02:00

NAMN: Johan Jarl
ORGANISATION: Region Kalmar län
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46722231672)
IDENTIFIKATIONS-ID: 07285a3a208c487ca977879b948d8fef
DATUM & TID: 2022-04-28 15:50:34 +02:00
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NAMN: Sebastian Hallén
IDENTIFIKATIONSTYP: SMS (+46739097193)
IDENTIFIKATIONS-ID: 902ff1f2ee75450c9042e4f4f265dddd
DATUM & TID: 2022-04-28 16:15:47 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2022-04-28 16:15:53 +02:00
Ref: 1342159
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