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Tillfällig sänkning av egenavgift för eget resande
RS 1724-2020
Sammanfattning
Region Västerbotten har under november 2020 en kraftig ökad smittspridning av Covid 19. I de
skärpta riktlinjerna från smittskyddsmyndigheten rekommenderar man att undvika kollektivtrafik i
högre grad. I december 2019 höjde Region Västerbotten egenavgifterna för bland annat eget
resande med bil och förde in gratis kollektivtrafik över visst antal mil.
I de fall patienter inte vill åka kollektivt på grund av ökad smittrisk och inte är berättigad till en
taxiresa uppstår en kostnadsökning för den enskilde. Orsaken är att egenavgiften är på 200 kronor
enkel väg och ersättning per mil är 15 kronor och av ekonomiska skäl väljer den enskilde att åka
kollektivt ändå.
För att minska risken för den enskilde och att regionen inte får ökad smittspridning till vården ser vi
en tillfällig sänkning av egenavgiften till 50 kronor enkel väg som positiv för båda parterna.
Den tillfälliga sänkningen gäller endast de som befinner sig i riskgruppen och de som är över 70 år.
Sänkning gäller till och med 15 -Feb 2021.
Fler regioner har genomfört liknade åtgärd, bland annat Dalarna.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att tillfälligt sänka egenavgiften för eget resande till 50 kr enkel väg som
en åtgärd att minska smittspridningen. Sänkningen gäller för riskgruppen och de som är över 70 år.
Den tillfälliga sänkningen gäller fram till 15-Feb 2021.
Bedömda resultat och konsekvenser
Ökar möjligheten till minskad smittspridning i samband med transporter till och från sjukvården för
den enskilde och vårdgivaren. Ökad kostnad för regionens sjukresor och administrativ hantering av
ersättningsbegäran.
Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?
Regionfullmäktiges beslut om egenavgifter 2019-12
Resurser och finansiering
Redogör för finansiering och vad som ska finansieras, tex tjänster, utrustning etc.
Bilagor
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som
ska fatta beslut i frågan. Det kan vara utredningar, PM eller en rapport, kartor, ritningar mm
Beslut expedieras till
Ange, om möjligt, vilka verksamheter/funktioner som berörs av beslutet.

