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Avgiftshandbok 2020 - BESLUT (HSN 2019/26)
Beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att 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 (SD) och Latifa Löfvenberg (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Camilla Strömberg (M) och Kent Olsson (SVG) lämnar skriftlig reservation.
Frågan är mycket större än bara uteblivna besök hos ungdomsmottagningen för denna
målgrupp. Det är fler verksamheter där ungdomars integritet kan påverkas negativt av
fakturor som skickas till hemadressen. Därför vill vi att detta undantag ska gälla samtliga
verksamheter för åldersgruppen 13-18 år. Därför reserverar vi oss till förmån för eget
yrkande.

Sammanfattning
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.

Förslag till beslut
Hälso-och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att 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
Richard Carlsson (SD) yrkar att stycket under ”Gömda och tillståndslösa/papperslösa” som
inleds med ”De som stadigvarande uppehåller...” stryks. I andra hand yrkar SD på avslag.
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Camilla Strömberg (M) yrkar att ingen avgift för uteblivet eller sent avbokat besök tas ut för
ungdomar mellan 13-18 år. Kent Olsson (SVG) instämmer i yrkandet.
Ordförande yrkar bifall till beredningens förslag på Avgiftshandbok 2020.

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Richard Carlssons (SD) yrkande mot ordförandes
förslag och därefter proposition på Camilla Strömbergs (M) yrkande mot ordförandes förslag
och finner att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar i enlighet med ordförandes förslag.
Därefter ställs resterande delar av Avgiftshandboken och punkterna 2-5 mot Richard Carlsson
yrkande om avslag.

Expedieras till
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag




Avgiftshandbok 2020
Avgiftshandboken 2020 AK 190417- Patientavgifter Region Gävleborg(05-35663) (1)
§26 HSN Avgiftshandbok 2020 - INFORMATION

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 2 of 2

