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Plats och tid

ELITE HOTEL, Kyrkogatan 28, Gävle kl. 10:15-13:00

Beslutande ledamöter

Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Karin Jansson (MP)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Marcus Gard (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie Frestadius (S) ersätter Tommy Berger (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Göran Angergård (Regiondirektör)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Kenneth Nilshem (C) (RF ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (RF vice ordförande)
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Avgiftshandbok 2021 (RS 2020/976)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
1. Avgiftshandbok 2021 för Region Gävleborg fastställs
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2021
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

Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG), Richard Carlsson (SD) och
Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras respektive yrkande.

Sammanfattning

All information om patientavgifter i Region Gävleborg är samlad i en avgiftshandbok.
Avgiftshandboken revideras årligen.
I avgiftshandboken beskrivs typer av avgifter för sjukvårdstjänster samt sjukreseersättning för
tillämpning inom Region Gävleborg och privata vårdgivare med vårdavtal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat ärendet 2020-04-27 som föreslår att
regionfullmäktige beslutar följande:
1. Avgiftshandbok 2021 för Region Gävleborg fastställs
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2021
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om berörda avgifter
4. Avgifter föranledda av ny lagstiftning, beslut i samverkansnämnd eller direktiv från
Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 3 of 5

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-11-04

myndighet ska ändras löpande under verksamhetsåret.
5. Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt uppföljningen.

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar följande ändring: att sista meningen under -Tillståndslösa och
gömda Vuxna (sid 33), -Asylsökande - vuxna (sid 9)
-Flyktingar – anknytningsflykting (sid 15), -Gömda och tillståndslösa – Vuxna (Sid 18)
”Patientavgiften följer avgiften som för folkbokförda i Sverige” ersätts med "Patienterna
debiteras alltid patientavgift enligt utomlänsprislista".
Hans Backman (L) och Henrik Olofsson (SVG) stödjer Stenvards yrkande.

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) yrkar med hänvisning till sitt yrkande i
Hälso-och sjukvårdsnämndens följande ändring: Strykning av stycke 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 hälso- och
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 dessa skyldigheter ska respektive landsting erbjuda alla asylsökande och papperslösa:
-vård och tandvård som inte kan anstå o mödravård o vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård o
hälsoundersökning (om det inte är uppenbart obehövligt).
Magnus Svensson (C) yrkar bifall till majoritetens liggande förslag och avslag till Stenvard
(M) och Carlssons (S) yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Stenvards (M) mot Carlssons (SD) yrkande och finner att
Stenvards yrkande blir motförslag till majoritetens förslag. Därefter ställer ordförande
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proposition på bifall till majoritetens förslag mot Stenvards yrkande och finner att
regionstyrelsens beslutar enligt majoritetens förslag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
1. Avgiftshandbok 2021 för Region Gävleborg fastställs
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2021
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

Expedieras till

Regioinfullmäktige

Beslutsunderlag
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