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Förlängning av tillfälligt slopade egenavgifter vid sjukresor (RS
2020/2851)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:

Att till och med 30 september 2021 ta bort egenavgifter vid sjukresor för personer från och
med det år det fyller 70 år samt för personer som ingår i riskgrupper enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Reservationer
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: ”Med den eskalerande smittspridningen som
vi nu ser i Gävleborg måste regionen göra allt för att minska denna. Att hänvisa patienter till
kollektivtrafiken för sjukresor, när myndigheter starkt avråder från kollektivtrafik, är inte
acceptabelt. För oss är det självklart att sjukresor just nu ska kunna ske med bil i största
möjliga mån och att ersättning ska utgå för detta. Allt för att minska smittspridningen och
säkerställa att patienter tar sig till vården smittsäkert”.
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkanden.

Sammanfattning
Patienter inom Region Gävleborg kan idag använda kallelse till sjukvården som biljett inom
kollektivtrafiken. I de fall egen bil används eller att taxi nyttjas för sjukresor tas en egenavgift
ut. Avgiften är beslutad av regionfullmäktige.
Den 25 februari 2021 beslutade regionfullmäktige att tillfälligt ta bort egenavgifterna vid
sjukresor för personer från och med det år de fyller 70 år samt för personer som ingår
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iriskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation. Detta beslut förlängdes till den
30 juni 2021.
Eftersom smittspridningen i Gävleborgs län alltjämt ligger på en hög nivå finns det skäl att
förlänga det gällande beslutet till den 30 september 2021.
Kostnaden för denna förlängning beräknas till 3 mnkr. Osäkerheten i beräkningarna är dock
stor varför den tillkommande kostnaden kan förväntas hamna i intervallet 6-12 mnkr för hela
perioden. Kostnaden för de uteblivna egenavgifterna finansieras med riktade statsbidrag.
Beroende på utvecklingen av pandemin kan ett nytt beslut med förlängning av perioden med
avgiftsfrihet bli aktuellt.

Yrkanden
Patrik Stenvard (M) hänvisar till sina tidigare yrkande på så sätt
- att till och med den 30 september 2021 ta bort egenavgifter vid sjukresor,
följande tillägg:
- att sjukresor ska ske så smittsäkert som möjligt och att avrådande av kollektivtrafik även ska
gälla vid dessa resor,
- att krav på särskilt intyg för att få ersättning för sjukresa med bil tillfälligt tas bort,
- att vid kallelser till vården ska patienter informeras om att undvika kollektivtrafiken och att
man råder patienter till annat mer smittsäkert färdmedel.
Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och Richard Carlsson
(SD) stödjer Stenvards yrkanden.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag mot Stenvards yrkande och finner att
styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
Att till och med 30 september 2021 ta bort egenavgifter vid sjukresor för personer från och
med det år det fyller 70 år samt för personer som ingår i riskgrupper enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Expedieras till
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 Förlängning av tillfälligt slopade egenavgifter vid sjukresor
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§167 RF Tillfälligt slopade egenavgifter vid sjukresor - förlängning
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