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Utses att justera

Richard Carlsson
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Bollnäs folkhögskola , 2019-06-04 00:00
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§105

Avgiftshandbok 2020 (RS 2019/471)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Avgiftshandbok 2020 för Region Gävleborg fastställs.
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020.
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om berörda avgifter.
4. Avgifter föranledda av ny lagstiftning, beslut i samverkansnämnd eller direktiv från
myndighet ska ändras löpande under verksamhetsåret.
5. Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt uppföljningen.

Reservationer

Richard Carlsson och Liz Zachariasson reserverar sig mot beslutet till förmån för Richard
Carlssons yrkande.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat om avgifthandbok 2020. Avgiftshandboken
beskriver typer av avgifter för sjukvårdstjänster samt sjukreseersättning för tillämpning inom
Region Gävleborg och privata vårdgivare med vårdavtal. I årets revidering ingår anpassning
av patientavgift på sjukvårdsbesök hos undersköterska, höjd egenavgift för ortopedtekniska
skor, receptavgift för beställda och utfärdade recept (t.ex via telefonkontakt, mina
vårdkontakter) samt undanta ungdomsmottagningen från möjlighet till att debitera sent
avbokade besök/uteblivna besök.
Ärendet återremitterades vid regionstyrelsens sammanträde 2019-05-22.
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Avgiftshandbok 2020 för Region Gävleborg fastställs.
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2020.
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om berörda avgifter.
4. Avgifter föranledda av ny lagstiftning, beslut i samverkansnämnd
eller direktiv från myndighet ska ändras löpande under verksamhetsåret.
5. Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt uppföljningen.

Yrkanden

Marie-Louise Dangardt yrkar med instämmande av Ann-Charlotte Granath bifall till
regionstyrelsens förslag.

Richard Carlsson yrkar att texten under Gömda och tillståndslösa/papperslösa på sid 17
ändras till: ”Vård av barn. Alla barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och
tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i
Sverige. Vård av vuxna. För att som vuxen få tillgång till fullständig, subventionerad
hälsooch
sjukvård samt tandvård i Sverige krävs att man är bosatt (folkbokförd) inom ett landsting
eller är EU/EES-medborgare. Landstingen är dock skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och
sjukvård, inklusive tandvård, till den som vistas i ett landsting utan att vara bosatt där. Utöver
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dessa skyldigheter ska respektive landsting erbjuda alla asylsökande och papperslösa: vård
och tandvård som inte kan anstå mödravård, vård vid abort, preventivmedelsrådgivning,
läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård samt hälsoundersökning (om det
inte är uppenbart obehövligt)”

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition om bifall eller avslag till Richard Carlssons yrkande och
finner att regionstyrelsen avslår detta.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till regionstyrelsens förslag
och finner att regionstyrelsen bifaller detta.

Beslutsunderlag





Avgiftshandbok 2020
Avgiftshandboken - Patientavgifter Region Gävleborg, uppdaterad 20190603
§67 HSN Avgiftshandbok 2020 - BESLUT(307465) (0)_TMP
§98 RS Beslut - Avgiftshandbok 2020

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 5 of 5

