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Tidsbegränsa avgiftsfriheten för resor till vaccinationscenter för covid-19
till 30 september 2021 (RS 2020/2644)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
Att tidsbegränsa avgiftsfriheten för resor till vaccinationscenter för covid-19 till den 30
september.

Reservation
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkande.

Sammanfattning
I syfte att minska smittspridningsrisken under pandemin och underlätta en smittsäker
vaccinering av länets mest utsatta invånare i den pågående länsomfattande
vaccinationsinsatsen mot covid-19 fattade Regionfullmäktige den 29 januari 2021 beslut om
avgiftsfria sjukresor till vården för länsbor över 70 år och de tillhörande riskgrupper (RS
2020/2851). Detta besluts gäller till 30 juni, men föreslås förlängas till den 30 september. I
linje med detta fattades även beslut om avgiftsfria resor till vaccinationsenheter för de som
inte själva kan ta sig till dessa enheter på ett smittsäkert sätt. Detta beslut har inget slutdatum.
Arbetet med vaccinationerna framskrider enligt plan och t o m v 18 hade 94,3% av länets
befolkning över 65 år fått minst en dos vaccin och 40,5% har fått två doser. I takt med att fler
grupper vaccineras har skyddseffekten i befolkningen ökat kontinuerligt och behoven av
sjukhusvård för allvarlig sjukdom har minskat i de vaccinerade grupperna. Denna utveckling
förväntas fortsätta i takt med att fler grupper erbjuds vaccin. Antalet sjukresor enligt ovan
inom gruppen har minskat sista veckorna. Regionen erbjuder sedan ett par veckor vaccinering
för samtliga länsbor tillhörande riskgrupper och har även påbörjat vaccineringen av friska
individer i den sk fas 4. Enligt det nationella målet ska samtliga invånare i landet ha erbjudits
en dos vaccin senast den 5 september 2021. Region Gävleborg ser idag inga hinder mot att
uppnå detta mål.
Bedömningen är att vi innan sommaren kommer att ha erbjudit vaccin och vaccinerat samtliga
länsinvånare över 65 års ålder och de med riskfaktorer, samt en stor del av den övriga
befolkningen. Risken för smittspridning i länet förväntas minska påtagligt i takt med att
vaccineringen fortskrider. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att regionfullmäktige
tidsbegränsar avgiftsfriheten för resor till vaccinationsenheterna för covid-19 till den 30
september 2021.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 3 of 4

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-05-19

Yrkanden
Patrik Stenvard (M) hänvisar till tidigare tilläggsyrkande på så sätt; att resa smittsäkert med
egen bil.
Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och Richard Carlsson
(SD) stödjer Stenvards yrkande.
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på ordförandens förslag och finner att styrelsen beslutar
enligt ordförandens förslag. Därefter proposition på bifall eller avslag till Stenvards
tilläggsyrkande och finner att styrelsen beslutar att avslå Stenvards yrkande.

Förslag till beslut
Att tidsbegränsa avgiftsfriheten för resor till vaccinationscenter för covid-19 till den 30
september.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 Tidsbegränsa avgiftsfriheten för resor till vaccinationscenter för covid-19 till 30
september 2021
 §118 RF Kostnader för resor i samband med vaccination Covid-19
Paragrafen är justerad
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