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Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade den 29 november 2019 att revidera egenavgifterna för
sjukresor samt att beslutet skulle utvärderas under 2020. Med anledning av pandemin
förändrades sjukresemönstret och förvaltningen gjorde bedömningen att en
utvärdering först kunde genomföras då medborgarna åter nyttjade sjukresorna.
En utvärdering har nu genomförts som bland annat visar att trots förändrade resvanor
kopplade till pandemi med minskade resor kollektivt och fler bilresor minskar
utbetalningar för eget resande med bil med 42%. Detta är tydlig effekt av höjd
egenavgift när en resa måste vara över 13 mil enkel väg för att generera en
utbetalning. Utbetalningar för resa med buss eller tåg höjs kraftigt (19%) och bör bero
på slopad egenavgift.
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår att regionfullmäktige beslutar
Utvärderingen godkänns och läggs till handlingarna.
Förslag till beslut under sammanträdet
Jonas Karlberg (V) föreslår att förslag till beslut i utvärderingen utgår eftersom detta
endast är en redovisning av uppdrag.
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar
Utvärderingen godkänns och läggs till handlingarna.
Protokollsanteckning
Nicklas Sandström (M), Åsa Ågren Wikström (M), Ewa-May Karlsson (C), Håkan
Andersson (C), Hans-Inge Smetana (KD) och Maria Lundqvist Brömster (L) lämnar
följande protokollsanteckning:
"Utvärderingen visar att trots förändrade resvanor kopplade till pandemi med
minskade resor kollektivt och fler bilresor minskar utbetalningar för eget resande med
bil med 42%. Detta är en tydlig effekt av höjd egenavgift när en resa måste vara över
13 mil enkel väg för att generera en utbetalning. Utbetalningar för resa med buss eller
tåg höjs kraftigt (19%) och bör bero på slopad egenavgift.
Från Allianspartierna vill vi uttrycka en oro över att systemet skapar ojämlikhet över
länet. Det blir svårare och svårare att åka kollektivt ju längre bort från städerna man
bor i Västerbotten vilket påverkar glesbygdsbor negativt. Det är dessutom tyvärr svårt
att både förstå och använda sina rättigheter till högre ersättning om man behöver köra
bil långt vid flera efterföljande tillfällen. Här får vi rapporter från länet att man helt
enkelt struntar i att anmäla sina resor då det är både svårt att anmäla och det
dessutom ger mycket låg ersättning om man anmäler. Detta innebär att invånare från
dessa områden som berörs betalar mer ur egen ficka än vad de borde behöva.

Utdragsbestyrkande

Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum
2022-09-27

Denna effekt är oroväckande då det slår hårdast på de människor som har lägst
marginaler i sin ekonomiska vardag, och därför vill våra fyra partier lyfta frågan för att
uppmärksamma ojämlikheten och bristen på tillgänglighet i detta ämne. Ambitionen
måste vara att man ska kunna leva och verka i hela länet och på jämlika villkor."
Beslutsunderlag
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