Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2020-07-01

Plats och tid

På framsidan av regionkontoret, Rektorsgatan 1, Gävle kl. 11:00-11:40

Beslutande ledamöter

Kenneth Nilshem (C) (ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (vice ordförande)
Eva Lindberg (S)
Tommy Berger (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Linnéa Wickman (S)
Daniel Johansson (S)
Shida Kinuka (S)
Barry Gustafsson (S)
Bente Sandström (S)
Marie Frestadius (S)
Marcus Gard (S)
Kristina Michelson (S)
Anders Bergsten (S)
Richard Carlsson (SD)
Daniel Persson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Sandra Bjelkelöv (SD)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Patrik Stenvard (M)
Håkan Rönström (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Alexander Hägg (M)
Pia Jansson (M)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Fredrik Jonsson

Ordförande

................................................
Kenneth Nilshem

……………………………………….

Justerande

................................................
Marie-Louise Dangardt

……………………………………….
Richard Carlsson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige
2020-07-01

Datum för anslags
uppsättande

2020-07-01

Förvaringsplats för
protokollet

Region Gävleborgs Centraldiarium

Underskrift

.................................................

Datum för anslags
nedtagande

2020-07-24

Fredrik Jonsson
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Magnus Svensson (C)
Ingeborg Wigzell (C)
Ann-Helen Persson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Kristina Sjöström (V)
Isabel Hildén (V)
Henrik Olofsson (SVG)
Yvonne de Winter (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Lili André (KD)
Hans Backman (L)
Helena Englund (L)
Kristoffer Hansson (MP)
Eva Marja Andersson (M) ersätter Tommy Ljung (M) (2:e vice
ordförande)
Bernt Larsson (SVG)

Utses att justera

Marie-Louise Dangardt
Richard Carlsson

Justeringens plats och tid

Regionkontoret, Gävle , 2020-07-01 00:00

Protokollet omfattar

§§189-190
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ÄRENDELISTA
§189
§190

Val av protokolljusterare
Egenavgift - Antikroppsprovtagning vid covid-19
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§189

Val av protokolljusterare
Beslut
1. Till protokollsjusterare utses Marie-Louise Dangardt och Richard Carlsson.
2. Justeringen äger rum på regionkontoret 1 juli 2020.
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§190

Egenavgift - Antikroppsprovtagning vid covid-19 (RS 2020/1399)
Beslut
1. att införa en egenavgift om 200 kronor för serologisk testning avseende covid-19
för personer som inte omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som framkommer av
överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner
2. att egenavgiften inte ingår i högkostnadsskyddet
3. att Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt uppföljningen.

Reservationer
Patrik Stenvard, Hans Backman och Jennie Forsblom reserverar sig mot beslutet till förmån
för egna yrkanden.
Hans Backman och Helena Englund lämnar även nedan skriftliga reservation:
Vi reserverar oss mot förslaget om att införa en egenavgift om 200 kr för serologisk testning
avseende covd-19 för personer som inte omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som framkommer
av överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner.
Motivering:
I Socialdepartementets överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommun och regioner
kan vi läsa följande:
"En avsikt med den serologiska testningen är att kartlägga smittspridningen i landet.
Serologisk testning kan också nyttjas i särskild känsliga verksamheter för testning av
personal. Sådan testning ska därför vara avgiftsfri för hälso- och sjukvårdspersonal, personal
inom omsorg, brukar i särskilt boende och hemtjänst. Serologisk testning erbjuds övrig
befolkning mot erläggande av en egenavgift. SKR kommer att utfärda en rekommendation till
regionerna att sätta denna egenavgift till 200 kronor mot bakgrund av den statliga
subventionen av testningen."
Vi kan också i överenskommelse lösa följande: "Storskalig serologisk testning för covid-19,
för stora delar av Sveriges befolkning, möjliggör förnyade bedömningar kring åtgärder mot
smittspridning och ger en viktig överblick över utbrottets utveckling över tid."
Med anledning av detta anser vi i Liberalerna att det i Gävleborg ska vara avgiftsfritt att
göra antikroppsprovtagning vid covid-19 (serologisk testning). För att kunna sätta in
relevanta åtgärder mot smittspridning så är det viktigt att så många som möjligt faktiskt gör
testet. Ekonomi ska inte få vara ett hinder för en familj med exempelvis två vuxna och tre
tonårsbarn för att göra testet.
Med en avgift på 200 kronor per test hamnar räkningen för denna familj på 1 000 kronor.
Avgiften kan visa sig vara problematisk för många i detta läge när en av Coronapandemins
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effekter är negativ påverkan på mångas ekonomi genom arbetslöshet. Dessutom är det många
som är osäkra på sin framtid med tanke på varsel och risk för att framledes förlora jobbet.
Privatekonomin ska inte få stoppat viktiga tester som kan möjliggöra förnyade bedömningar
kring åtgärder mot smittspridning och ger en viktig överblick över utbrottets utveckling över
tid."

Sammanfattning
Att införa egenavgift om 200 kronor för serologisk testning avseende covid-19 för personer
som inte omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som framkommer av överenskommelsen mellan
regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Egenavgiften ingår inte i
högkostnadsskyddet. Serologisk testning som är en del av en patients pågående utredning
skall dock vara avgiftsfri.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. att införa en egenavgift om 200 kronor för serologisk testning avseende covid-19
för personer som inte omfattas av avgiftsfrihet enligt vad som framkommer av
överenskommelsen mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner
2. att egenavgiften inte ingår i högkostnadsskyddet
3. att Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt uppföljningen.

Yrkanden
Eva Lindberg yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. Henrik Olofsson och Magnus Svensson
instämmer i yrkandet.
Patrik Stenvard yrkar på att-sats 1 - att egenavgiften ska vara 0 kr, bifall till att-sats 2 och 3
och lämnar ett tilläggsyrkande att utförandet av provtagningarna ska upphandlas. Hans
Backman instämmer i Patrik Stenvards yrkanden.
Jennie Forsblom yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och bifall till Patrik Stenvards
tilläggsyrkande.
Tommy Berger yrkar bifall till regionstyrelsens förslag och avslag på Patrik Stenvards
tilläggsyrkande. Liz Zachariasson instämmer i Tommy Bergers yrkanden.

Propositionsordning
Ordföranden ställer under proposition på att-sats 1 - regionstyrelsens förslag mot Patrik
Stenvards yrkande att egenavgiften ska vara 0 kr och finner att regionfullmäktige beslutat
enligt regionstyrelsens förslag.
Att-sats 2 och 3 bifalls.
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Ordförande ställer proposition på Patrik Stenvards tilläggsyrkande och finner att
regionfullmäktige avslår yrkandet.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Centralkassan

Beslutsunderlag



Egenavgift - Antikroppsprovtagning vid covid-19
SKR - Överenskommelse om ökad testning avseende covid 19
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