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§ 244

Avgifter för sjukintyg
Dnr 4335-2017

Regionstyrelsens förslag till beslut
Regionfullmäktige beslutar att:
1. Tillföra en ytterligare avgiftsnivå på 4000 kronor för de mer omfattande
intyg som skrivs till framförallt försäkringsbolag.
2. Förändringen träder i kraft 1 mars 2018.

Yttrande till beslutsförslaget
Regionstyrelsen konstaterar att en fjärde nivå på avgifter för intyg behöver
införas för att ge verksamheterna kostnadstäckning för de mer omfattande
intyg som skrivs till framförallt försäkringsbolag.
Regionstyrelsen anser att det är rimligt att verksamheterna får full kostnadsteckning när ett uppdrag utförs.

Sammanfattning
De nya taxor för hälsokontroller och intyg som infördes 1 juli 2016 har inneburit att verksamheterna inte får kostnadstäckning för de mer tidskrävande
intyg som skrivs till framförallt försäkringsbolag. För att ge verksamheterna
kostnadstäckning föreslås en ny högre taxa för intyg som begärs av eller
lämnas till försäkringsbolag på 4000 kr.

Ärendet
Taxan för hälsokontroller och intyg ändrades från och med den 1 juli 2016.
Från fem grupper, fyra olika fasta priser och en timtaxa till tre nivåer och en
författningsreglerad grupp. Avgiften för grupp 1 sattes till 0 kronor, grupp 2
till 500 kr exklusive moms per åtgärd, grupp 3 till 1000 kr exklusive moms
per åtgärd samt grupp F där staten fastställt avgiften. Grupp 3 innefattar
bland annat de mer omfattande intyg som begärs av eller lämnas till försäkringsbolag. Tidigare var taxan för intyg som utfärdats till försäkringsbolag
437,50 kr per påbörjad 15 minuters period. Detta gav verksamheten möjlighet att fakturera den verkliga kostnaden för utfärdande av intyg, vilken uppgår till 4000 kr. Anledningen till ändringen av taxan var att underlätta för
personalen genom att de inte behöver räkna ut timkostnad och att minska
felregistreringar. De nya taxorna har inneburit en kraftig reducering av intäkterna för intyg och att verksamheterna inte får kostnadstäckning för de mer
omfattande intyg som skrivs framförallt till försäkringsbolag.

DOKUMENT-ID
ARBGRP477-148015901-129, 0.1

ORDFÖRANDE SIGN

JUSTERARE SIGN

