Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-03-30

Plats och tid

@Teams/Brömssalen, ingång 11, Gävle sjukhus kl. 10:30-16:30

Beslutande ledamöter

Kenneth Nilshem (C) (ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (vice ordförande)
Tommy Ljung (M) (2:e vice ordförande)
Eva Lindberg (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Linnéa Wickman (S)
Daniel Johansson (S)
Shida Kinuka (S)
Barry Gustafsson (S)
Bente Sandström (S)
Marie Frestadius (S)
Marcus Gard (S)
Carina Holm (S)
Kristina Michelson (S)
Hans Hellström (S)
Anna Frestadius (S)
Sven-Åke Toresen (S)
Irene Bogren (S)
Anders Bergsten (S)
Jasmine Larsson (S)
Linda Pettersson Lind (S)
Richard Carlsson (SD)
Daniel Persson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Sandra Bjelkelöv (SD)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Mats Fransson

Ordförande

................................................
Kenneth Nilshem

……………………………………….

Justerande

................................................
Linnéa Wickman

……………………………………….
Mattias Eriksson Falk

ANSLAG/BEVIS
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Mattias Eriksson Falk (SD)
Eva-Mai Mineur-Tynong (SD)
Per Kihlgren (SD)
Therese Johansson (SD)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Hans Olsson (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Alexander Hägg (M)
William Elofsson (M)
Linda Elgestad (M)
Pia Jansson (M)
Alf Persson (M)
Magnus Svensson (C)
Caroline Smidt (C)
Per-Ewert Olsson Björk (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Kristina Sjöström (V)
Yvonne Oscarsson (V)
Gunbritt Wallström (V)
Henrik Olofsson (SVG)
Stig Mörtman (-)
Yvonne de Winter (SVG)
Stig Zettlin (-)
Jennie Forsblom (KD)
Peter Åkerström (KD)
Lili André (KD)
Lars Österberg (KD)
Hans Backman (L)
Karin Jansson (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Håkan Englund (S) ersätter Annika Huber (S)
Kent Karlsson (SD) ersätter Latifa Löfvenberg (SD)
Eva Marja Andersson (M) ersätter Håkan Rönström (M)
Carl-Ewert Olsson (C) ersätter Erik Holmestig (C)
Bernt Larsson (SVG)
Carmen Lundkvist (L) ersätter Peter Nordebo (L)
Margon Johansen (SD) ersätter Patrik Nilsson (SD)
Wanja Delén (SD) ersätter Fredrik Hellberg (SD)
Erika Engberg (S) ersätter Mats Kolarby (S)
Ola Wigg (S) ersätter Tommy Berger (S)
Anneli Hirsimäki (S) ersätter Markus Evensson (S)
Jim Svensk Larm (S) ersätter Einar Vängmark (S)
Fredric Bergstedt (S) ersätter Einar Vängmark (S)
Carina Ohlson (C) ersätter Joakim Westlund (C)
Jörgen Bengtson (C) ersätter Anette Olsson (C)
Gun-Marie Swessar (C) ersätter Ingeborg Wigzell (C)
Zaradesht Bekir (V) ersätter Isabel Hildén (V)
Alf Norberg (V) ersätter Samuel Gonzalez (V)

Utses att justera

Linnéa Wickman
Mattias Eriksson Falk

Justeringens plats och tid

Regionkontoret, Gävle , 2021-04-14 00:00
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§167

Tillfälligt slopade egenavgifter vid sjukresor - förlängning (RS 2020/2851)
Beslut
1. Att till och med 30 juni 2021 ta bort egenavgifter vid sjukresor för
personer från och med det år de fyller 70 år samt för personer som
ingår i riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.
2. Att kostnaden för de uteblivna egenavgifterna finansieras med
riktade statsbidrag.

Reservationer
Ledamöterna tillhörande Moderaterna, Sjukvårdspartiet Gävleborg, Kristdemokraterna
och Liberalerna lämnar följande skriftliga reservation:
"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."
Ledamöterna tillhörande Sverigedemokraterna lämnar följande skriftliga reservation:
"I den fortsatt pågående pandemin så är det viktigt att regionfullmäktige fattar rätt och tydliga
beslut för att underlätta att nödvändiga resor blir smittsäkra och trygga. Dagligen kommer
propåer om att man ska ta ansvar, hålla avstånd och se till att man undviker kontakter med
andra. Allt för att minska smittspridningen i samhället.
Till skillnad från tidigare så ser vi nu att mutationer av Covid-19 har tagit över, en mutation
som bedöms vara betydligt mer smittsam och nu utgör drygt 80 % av de bekräftade testerna.
En oerhört oroande utveckling.
Att i ett sådant läge, som majoriteten nu väljer, inte säkerställa absolut nödvändiga åtgärder
för att minska smittspridningen och förhindra ytterligare spridning av Covid-19, men kanske
viktigare, bromsa antalet som behöver vårdas på intensiven. Vi står alltså med en oerhört
oroande situation på många plan, och vår personal i Region Gävleborg gör en fortsatt stor
insats för att rädda liv. En stor eloge till dom.
Sverigedemokraterna är övertygade om att de yrkanden vi stödjer, de är yrkanden som ger det
välbehövliga stöd för att underlätta för människor att bidra till en minskad smittspridning, det
är därför tråkigt att majoriteten även här säger nej till bra förslag, enbart för att de kommer
från oppositionen. Viljan att ta ansvar är uppenbart liten hos majoriteten.
Överröstad i Regionfullmäktige väljer Sverigedemokraterna att reservera sig till förmån för de
yrkanden vi själva stödjer."
Ledamöterna Stig Zettlin (-) och Stig Mörtman (-) reserverar sig mot beslutet.
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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 i
riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.
Eftersom smittspridningen i Gävleborgs län fortsätter vara på en hög nivå finns det skäl att
förlänga det gällande beslutet till den 30 juni 2021.
Kostnaden för detta förslag beräknas till 6 mnkr, det vill säga en fördubbling av den kostnad
som fullmäktige förutsåg vid beslutet i februari. Osäkerheten i beräkningarna är dock stor
varför den tillkommande kostnaden kan förväntas hamna i intervallet 5-10 mnkr. 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.
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Att till och med 30 juni 2021 ta bort egenavgifter vid sjukresor för
personer från och med det år de fyller 70 år samt för personer som
ingår i riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation.
2. Att kostnaden för de uteblivna egenavgifterna finansieras med
riktade statsbidrag.

Yrkanden
Jan Lahenkorva yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Patrik Stenvard (M) yrkar, med instämmande av Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom
(KD), Hans Backman (L) och Richard Carlsson (SD),
följande ändring:
- att till och med den 30 juni 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.
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- att om yrkandena vinner fullmäktiges gillande, paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag i punkt 1 mot
Patrik Stenvards ändringsyrkande och finner att regionfullmäktige beslutar i
enlighet med regionstyrelsens förslag.
Votering begärs och genomförs.
Regionfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA-röst för bifall till regionstyrelsens förslag.
NEJ-röst för bifall till Patrik Stenvards m.fl.:s yrkande.
Omröstningen utfaller så att 41 ledamöter röstar JA, 33 ledamöter röstar NEJ
och 1 ledamot är frånvarande.
Ordföranden ställer därefter proposition på regionstyrelsen förslag i punkt 2
och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget.
Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller avslag på Patrik Stenvards m.fl.:s
tillyrkanden i punkterna 3, 4 och 5 och finner att regionfullmäktige avslår dessa.
Votering begärs och genomförs.
Regionfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA-röst för avslag på Patrik Stenvards m.fl.:s yrkande.
NEJ-röst för bifall till Patrik Stenvards m.fl.:s yrkande.
Omröstningen utfaller så att 40 ledamöter röstar JA, 33 ledamöter röstar NEJ
och 2 ledamöter är frånvarande.
Regionfullmäktige har därmed beslutat i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Expedieras till
Ekonomistaben
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag
 Tillfälligt slopade egenavgifter vid sjukresor
 §72 RS Förlängning av tillfälligt slopade egenavgifter vid sjukresor
 §21 RF Tillfälligt slopade egenavgifter för sjukresor
Paragrafen är justerad
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