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1.

Kungörelse regionfullmäktige
(RS 2019/55)
Beslutsunderlag


2.

Kungörelse regionfullmäktige 2019-09-25

Tidsprogram regionfullmäktige
(RS 2019/56)
Beslutsunderlag


3.

Tidsprogram 2019-09-25

Val av protokolljusterare
Förslag till beslut
1. Till protokollsjusterare utses Kristina Sjöström (V) och Linda Elgestad (M) med
Marie Frestadius (S) och Henrik Olofsson (SVG) som ersättare.
2. Justeringen äger rum på regionkontoret den 9 oktober 2019.

4.

Information från regionstyrelsen

5.

Ledamöternas allmänna frågestund

6.

Information om upphandlingsfrågor

7.

Anmälan av medborgarförslag

8.

Anmälan av revisionsrapport - Granskning av ägarstyrning och uppsikt
Sture Sandberg
(RS 2019/970)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Revisionsrapporten "Granskning av ägarstyrning och uppsikt" överlämnas till
regionstyrelsen för beredande av svar.
Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i februari 2020.
Sammanfattning
Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna
dessa till regionstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret
presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.
Utöver granskningens resultat är våra rekommendationer till regionstyrelsen:
- Överväg att upprätta en övergripande ägarpolicy/bolagspolicy innehållande
övergripande styrprinciper.
- Se över bolagsordningen för det helägda bolaget Movexum AB och anpassa den till
kommunallagens krav.
- Utarbeta ett ägardirektiv för Movexum AB. Ägardirektivet bör beslutas
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av regionfullmäktige.
- Dokumentera hur arbetet med regionstyrelsens uppsikt ska gå till i praktiken i syfte
att klargöra vad som ingår i ansvaret. Då "koncernen" omfattar en rad olika
organisationer som regionstyrelsen ska ha uppsikt över rekommenderar vi att en
årscykel utarbetas där det framgår när och vilken information respektive organisation
ska lämna till regionstyrelsen.
- Fastställ rutiner kring hur den årliga prövningen ska ske huruvida den verksamhet som
bolagen bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med det kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
- Dokumentera processen för ägardialog och sammanställ vem som ansvarar för
dialogen, hur ofta dialog ska ske med respektive organisation och vad dialogen
ska omfatta. Ägardialogen bör sammanfattas årligen som en del i regionstyrelsens uppsikt.
- Dokumentera och fastställ rapporteringsrutiner och rapporteringsinstruktioner.
- Utveckla rapporteringen genom en särskild rapportering om bolagsstyrningsfrågor,
framförallt från de helägda bolagen.
Beslutsunderlag


9.

Revisionsrapport - Granskning av ägarstyrning och uppsikt

Anmälan av revisionsrapport - Anskaffning av medicinteknisk utrustning
Sture Sandberg
(RS 2019/972)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Revisionsrapporten "Anskaffning av medicinteknisk utrustning " överlämnas till
hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.
Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i februari 2020.
Sammanfattning
Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna
dessa till regionstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret
presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.
Mot utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i granskningen
lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:
- Regionstyrelsen bör skyndsamt initiera ett arbete om en gemensam investeringsplan
för anskaffning av medicinteknisk utrustning som inkluderar en längre tidsperiod än tre år.
- Regionstyrelsen bör överväga införande av ett systemstöd för investeringsprocessen.
- Regionstyrelsen bör säkerställa att det finns underlag för beslut om flyttade upphandlingar
inom medicinteknisk utrustning och att de föregås av en konsekvensanalys.
- Regionstyrelsen bör ge Medicinsk Teknik i uppdrag att se över samtliga behov av
reinvesteringar inom medicinteknik.
- Regionstyrelsen bör tillse att hälsoekonomiska analyser genomförs där det är möjligt.
Beslutsunderlag


10.

Revisionsrapport - Anskaffning av medicinteknisk utrustning

Anmälan av revisionsrapport - Samlad bedömning av informations- och
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cybersäkerhet
(RS 2019/993)

Olle Bengtsson

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Revisionsrapporten "Samlad bedömning av informations- och cybersäkerhet"
överlämnas till regionstyrelsen för beredande av svar.
Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i februari 2020.
Sammanfattning
Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna
dessa till regionstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret
presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.
Utifrån granskningens resultat är våra rekommendationer till regionstyrelsen:
- Fastställ styrande dokument inom både informationssäkerhet och cybersäkerhet.
- Fastställ dokumenterade processer för arbetet med informationssäkerhet och cybersäkerhet.
- Formalisera och systematisera arbetet med informationssäkerhetsrisker.
- Samordna processer avseende hantering av incidenter genom samverkan mellan
informationssäkerhetsavdelningen och IT-avdelningen.
- Säkerställ att funktionen för informationssäkerhet har tillräckligt med mandat för
att bedriva sitt uppdrag samt förvaltar sin egen budget.
- Säkerställ att det genomförs utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter inom
området cybersäkerhet.
Beslutsunderlag



11.

Missiv till revisionsrapport - Samlad bedömning av informations- och
cybersäkerhet
Granskningsrapport - Samlad bedömning Informations- och cybersäkerhet

Anmälan av revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården
Sture Sandberg
(RS 2019/1033)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Revisionsrapporten "Granskning-uppföljning avvikelser i vården" överlämnas till
hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.
Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i februari 2020.
Sammanfattning
Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna
dessa till regionstyrelsen eller nämnderna för beredning av svar. Svaret
presenteras sedan i regionfullmäktige och följs av debatt.
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Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i
granskningen lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:
- Säkerställa att fastställda rutiner och beskrivningar efterföljs.
- Fortsätta utbildningsarbetet avseende avvikelsehantering.
- Arbeta systematiskt med att följa upp avvikelser.
- Fastställa interkontrollplan för år 2019.
Beslutsunderlag


12.

Revisionsrapport - Granskning-uppföljning avvikelser i vården

Sammanträdesplan 2020
(RS 2019/1138)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Regionfullmäktiges sammanträdesdagar år 2020 fastställs till:
- Onsdagen den 12 februari
- Tisdagen den 31 mars
- Tisdagen den 12 april
- Tisdagen och onsdagen den 2 - 3 juni
- Onsdagen den 23 september
- Onsdagen den 28 oktober
- Onsdagen och torsdagen den 25 - 26 november
Sammanfattning
Plan för sammanträdesdagar för Regionstyrelsen och Regionfullmäktige ska inför varje nytt
kalenderår fastställas.
Beslutsunderlag



13.

Tjänsteskrivelse - Sammanträdesdagar regionstyrelsen 2020
§131 RS Beslut - Regionstyrelsens sammanträdesdagar 2020

Redovisning av partistöd 2018 och utbetalning av partistöd för 2020
(RS 2019/1048)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Partiernas redovisningar av partistödets användning 2018 läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2020 ska betalas ut i förskott i januari 2020 till Socialdemokraterna,
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sjukvårdspartiet
Gävleborg, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Sammanfattning
Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Grunderna för partistöd
regleras i 2 kap. 9–12 §§ kommunallagen. Fullmäktige antog den 21 maj 2014, § 91,
”Reglemente – partistöd och politiska sekreterare” som reglerar partistödets omfattning och
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formerna för det. Vissa ändringar i reglementet antogs av fullmäktige den 18 november
2015, § 268.
I reglementet anges bl.a. följande. Utbetalning av partistöd görs i förskott i januari. Beslut
om utbetalning av partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har
använts för sitt huvudsakliga ändamål – att stärka det politiska partiets ställning i den
kommunala demokratin. Redovisningen ska avse perioden den 1 januari–31 december och
ges in till fullmäktige senast sex månader efter räkenskapsårets utgång.
Partistödet kommer inte att betalas ut till parti som inte lämnar redovisning. Redovisningen
ska visa att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala
demokratin. Redovisningen görs vid fullmäktiges sammanträde som infaller före den 30
september.
En särskild granskare, som utses av mottagaren av partistödet, ska granska om mottagarens
redovisning ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Partistödet kommer inte att betalas ut
till parti som inte lämnar granskningsrapport i samband med redovisningen. Reglementet
innehåller bestämmelser om hur partistödet ska beräknas.
Expedieras till
Ekonomiavdelningen
De politiska partierna
Beslutsunderlag













Postadress
801 88 Gävle

Redovisning av partistöd 2018
(S) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(C) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(M) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(SD) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(MP) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(SVG) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(V) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(KD) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(L) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
§130 RS Beslut - Redovisning av partistöd 2018
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14.

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården
(RS 2018/2066)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Efter en uppföljande granskning av diabetesvården 2018 bedömde Region Gävleborgs
revisorer att Hälso- och sjukvårdsnämnden i begränsad utsträckning vidtagit de åtgärder och
säkerställt en ändamålsenlig diabetesvård utifrån de brister revisionen påtalade 2015.
Utifrån den uppföljande granskningen har revisorerna lämnat rekommendationer gällande;
tydliggörande av uppdrag och mandat; uppföljning; rutiner; nationella riktlinjer och
rapportering till kvalitetsregister.
Revisionsrapporten har behandlats i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-08-21 som har
lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.
Expedieras till
Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag







15.

Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården
Svar på Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården
Bilaga 1 - Handlingsplan ORGINAL okt17
§134 RS Beslut - Revisionsrapport - Uppföljande granskning av
diabetesvården
§132 HSN Revisionsrapport - Uppföljande granskning av diabetesvården BESLUT(318624) (0)_TMP

Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken
(RS 2019/157)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande
1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
granskning av kollektivtrafiken och den övergripande revisionsfrågan var om
Hållbarhetsnämnden har en ändamålsenlig styrning och kontroll av kollektivverksamheten.
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Revisionsrapporten har behandlats i hållbarhetsnämnden 2019-05-29 och de har lämnat
kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.
Regionstyrelsen beslutade om revisionsrapporten vid sitt sammanträde 2019-06-19, § 116.
Expedieras till
Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





16.

Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken
Svar på revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken (300818)(300832)
(0)_TMP
§116 RS Beslut - Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken
§67 HN Revisionsrapport - Granskning av kollektivtrafiken (311160)

Revisionsrapport - Köpt vård
(RS 2019/159)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande
1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
granskning med anledning av att Region Gävleborg har under flera år haft höga kostnader
för köpt vård och detta har angetts som en av orsakerna till att hälso-och sjukvårdsnämnden
redovisat ett underskott. Revisorerna har med utgångspunkt i detta och utifrån genomförd
riskanalys genomfört en granskning av området.
Revisionsrapporten har behandlats i hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-05-29 och de har
lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.
Regionstyrelsen beslutade om revisionsrapporten vid sitt sammanträde 2019-06-19, § 115.
Expedieras till
Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag






17.

Revisionsrapport - Köpt vård
Svar på revisionsrapport - Köpt vård
§115 RS Beslut - Revisionsrapport - Köpt vård
§76 HSN Revisionsrapport - Köpt vård - INFORMATION(307474)
(0)_TMP

Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
(RS 2019/389)
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Revisionsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Regionens revisorer har uppdragit till PwC att genomföra en granskning av regionens interna
kontroll inom redovisningsrutiner och system.
Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsen har en tillräcklig intern kontroll
avseende redovisningsrutiner och system kring anläggningsregister och lagerredovisning.
Granskningen har fokuserat på bedömning huruvida regionsstyrelsen har säkerställt
efterlevnad av kommunala redovisningslagens krav och god redovisningssed i övrigt samt på
bedömning om rutiner för löpande redovisning, inventering och avstämning är effektiva och
ändamålsenliga samt uppfyller kraven för god intern kontroll.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionsstyrelsen har säkerställt en till
övervägande del tillfredsställande intern kontroll avseende hantering av anläggningsregister
och lagerredovisning. Bedömningen har sin grund i de iakttagelser som konstaterats med
anledning av angivna kontrollmål.
Revisorerna vill utifrån genomförd granskning lyfta fram följande slutsats och
rekommendation.
En väsentlig del i god intern kontroll är att ha fastlagda och kompletta rutindokument för
hantering av processer och rutiner. I dags läge finns upprättade rutindokument för hantering
av anläggningsregister samt lagerredovisning. Regionsstyrelse bör dock tillse att
rutindokumenten kompletteras med principer för byte av komponenter.
För att säkerställa att kontroller av förrådsskåp som tidigare understigit den av regionen
fastställda beloppsgränsen för väsentligt värde,
d v s 100 tkr fortsatt ligger under beloppsgränsen behöver rutinen för detta tydliggöras.
Revisionsrapporten behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 4 september 2019
med nedan beslut:
Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Svar på revisionsrapport godkänns och översänds till Regionfullmäktige
Under förutsättning att Regionfullmäktige beslutar att godkänna svaret på revisionsrapporten
beslutar Regionstyrelsen för egen del:
1. Regiondirektören får i uppdrag att komplettera upprättat dokument gällande
komponentredovisning
med principer för byte av komponenter.
2. Regiondirektören får i uppdrag att komplettera rutindokument gällande lagerredovisning
för att säkerställa att kontroller av förrådskåp som tidigare understigit den av regionen
fastställda beloppsgränsen, d v s 100 tkr fortsatt ligger under beloppsgränsen vid
nästkommande lagerinventering.
Expedieras till
Regiondirektören
Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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Beslutsunderlag






18.

Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och system
Missiv till revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och
system
Svar på revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner och
system
§133 RS Beslut - Revisionsrapport - Intern kontroll inom redovisningsrutiner
och system

Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus
(RS 2019/275)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande
1. Motionen avslås
Sammanfattning
I en motion föreslår Hans Backman och Per-Ola Grönberg (L) följande

- Att en utredning görs i samband med framtidsbygget för att lösa
parkeringssituationen både för patienter och personal på bästa och
smidigaste sätt vid de båda sjukhusen.
Motionen behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 2019-06-19 enligt nedan:
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
1. Motionen avslås
Reservation
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
reserverar sig muntligt mot förslaget till förmån för deras bifallyrkande.
Yrkanden
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) yrkar
bifall till motionen.
Expedieras till
Motionärerna
Regionstyrelsen
Fastighets- miljö- och teknikutskottet
Beslutsunderlag





Postadress
801 88 Gävle

Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus
Svar på Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls sjukhus
§121 RS Beslut . Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls
sjukhus
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Rektorsgatan 1
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19.

§62 FTMU Motion - Parkeringssituationen vid Gävle och Hudiksvalls
sjukhus

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
(RS 2019/1297)
Förslag till beslut
1. Britt Sjöberg beviljas befrielse från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Sammanfattning
Britt Sjöberg (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras till
Länsstyrelsen
Beslutsunderlag


20.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
(RS 2019/1402)
Förslag till beslut
1. Sven-Åke von Veh beviljas befrielse från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Sammanfattning
Sven-Åke von Veh (SVG) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag


21.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige - Sven Åke von Veh

Val av jurymän 2019-10-01--2023-12-31 - Gävle Tingsrätt
(RS 2019/313)
Sammanfattning
Valberedningen sammanträder 2019-09-25 och lämnar nomineringsförslag inför
regionfullmäktiges beslut.
Valet avser mandatperioden 2019-10-01--2023-12-31.
Beslutsunderlag


22.

Val av jurymän 2020-2023 - Gävle Tingsrätt

Val av nämndemän 2020-2023 - Förvaltningsrätten i Falun
(RS 2019/361)
Sammanfattning
Valberedningen sammanträder 2019-09-25 och lämnar nomineringsförslag inför
regionfullmäktiges beslut.
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Valet avser mandatperioden 2020-01-01--2023-12-31.
Beslutsunderlag


23.

Val av nämndemän 2020-2023 - Förvaltningsrätten i Falun

Val av nämndemän 2020-2023 - Kammarrätten i Sundsvall
(RS 2019/462)
Sammanfattning
Valberedningen sammanträder 2019-09-25 och lämnar nomineringsförslag inför
regionfullmäktiges beslut.
Valet avser mandatperioden 2020-01-01--2023-12-31.
Beslutsunderlag


24.

Val av nämndemän 2020-2023 - Kammarrätten i Sundsvall

Val av nämndemän 2020-2023 - Hovrätten för Nedre Norrland
(RS 2019/498)
Sammanfattning
Valberedningen sammanträder 2019-09-25 och lämnar nomineringsförslag inför
regionfullmäktiges beslut.
Valet avser mandatperioden 2020-01-01--2023-12-31.
Beslutsunderlag


25.

Val av nämndemän 2020-2023 - Hovrätten för Nedre Norrland

Fyllnadsval av nämndeman till Förvaltningsrätten i Falun
(RS 2019/1104)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges valberedning föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Andy Pallin, Bollnäs (SVG) väljs till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun.
Sammanfattning
Sven-Åke von Veh (SVG) har entledigats som nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun så
ny nämndeman behöver utses.
Beslutsunderlag


26.

Fyllnadsval av nämndeman i förvaltningsrätten

Fyllnadsval av nämndeman till Förvaltningsrätten i Falun
(RS 2019/1348)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges valberedning föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
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1. NN väljs till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun.
Sammanfattning
Renate Almén (S) har entledigats som nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun så
ny nämndeman behöver utses.
Beslutsunderlag


27.

Fyllnadsval av nämndeman i förvaltningsrätten

Fyllnadsval av ledamot i Gävleborgs läns teaterförening
(RS 2019/1444)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges valberedning föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Sandra Källström (S) beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i
Gävleborgs läns teaterförening.
2. Jan-Åke Lindgren (S), Viksjöfors, väljs till ny ledamot i Gävleborgs läns teaterförening.
Sammanfattning
Sandra Källström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Gävleborgs läns teaterförening
så ny ledamot behöver väljas.
Beslutsunderlag


28.

Avsägelse av styrelseplats ledamot Gävleborgs läns teaterförening

Fyllnadsval av nämndeman till Förvaltningsrätten i Falun
(RS 2019/1482)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges valberedning föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Birgitta Bienitz (M) beviljas befrielse från uppdraget som nämndeman i
Förvaltningsrätten i Falun.
2. NN väljs till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun.
Sammanfattning
Birgitta Bienitz (M) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun
och ny nämndeman behöver väljas.
Beslutsunderlag


29.

Fyllnadsval av nämndeman i förvaltningsrätten

Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i regionstyrelsen
(RS 2019/1474)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges valberedning föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
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1. Sara Oskarsson (SD) beviljas befrielse från uppdraget som ersättare i regionstyrelsen.
2. Daniel Persson (SD), Marmaverken, väljs till ny ersättare i regionstyrelsen.
Sammanfattning
Sara Oskarsson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsen så ny
ersättare behöver väljas.
Beslutsunderlag


30.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionstyrelsen - Sara Oskarsson

Fyllnasval av uppdrag som ersättare i Hälso- och Sjukvårdsnämnden
(RS 2019/1497)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges valberedning föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Karin Ellström (KD) beviljas befrielse från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
2. Martina Kyngäs (KD), Gävle, väljs till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning
Karin Ellström (KD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
så ny ersättare måste väljas.
Beslutsunderlag


31.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Hälso- och Sjukvårdsnämnden

Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i valberedningen
(RS 2019/739)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges valberedning föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Birgitta Hildingsson (SVG), Söderhamn, väljs till ny ersättare i valberedningen till och
med den 31 december 2022.
Sammanfattning
Sjukvårdspartiet Gävleborg har en vakant plats som ersättare i valberedningen.
Ny ersättare behöver utses.

32.

Fråga - HPV-vaccin
(RS 2019/752)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Tommy Berger (S).

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se

Page 17 of 23

Bankgiro 5031-9771
Org. Nr. 232100-0198

Kallelse och föredragningslista
Regionfullmäktige
2019-09-25

Sammanfattning
Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Ser regionrådet några fördelar med att erbjuda HPV-vaccin till fler målgrupper än flickor?
2. Finns det idag några planer på att erbjuda även andra grupper än flickor HPV-vaccin i
Region Gävleborg?
Beslutsunderlag



33.

Fråga - HPV-vaccin
Svar på Fråga - HPV-vaccin

Fråga - Administrativ personal
(RS 2019/974)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).
Sammanfattning
Maria Molin (M) frågar:
- Hur stor del av Region Gävleborgs anställda (fastanställda, konsulter och inhyrda) består
av administrativ personal och hur ser trenden ut vad gäller detta?
Beslutsunderlag



34.

Fråga - Administrativ personal
Svar på fråga - Administrativ personal

Interpellation - CGM mätning vid diabetes i Region Gävleborg
(RS 2019/911)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen för framställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Per-Ewert
Olsson Björk (C).
Sammanfattning
Henrik Olofsson (SVG) frågar:
- Är det skillnad i åldersgrupperna i vilka som får dessa CGM-mätare?
- Varför får inte fler äldre detta hjälpmedel?
Beslutsunderlag



35.

Interpellation - CGM mätning vid diabetes i Region Gävleborg
Svar på interpellation - CGM mätning vid diabetes i Region Gävleborg

Interpellation - Screening prostatacancer
(RS 2019/1338)
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Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen för framställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Per-Ewert
Olsson Björk (C).
Sammanfattning
Maria Molin (M) frågar:
- Hur ser Region Gävleborgs handlingsplan ut för att förbättra diagnostiseringen
av prostatacancer?
- Kommer Region Gävleborg ingå i någon studie i syfte att se vad allmän screening
av prostatacancer kan innebära?
- Hur ser väntetiderna ut för att komma till behandling av prostatacancer?
Beslutsunderlag



36.

Interpellation - Screening prostatacancer
Svar på interpellation - Screening prostatacancer

Interpellation - Hospice
(RS 2019/1339)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen för framställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Camilla Strömberg (M) frågar:
- Varför är majoriteten så emot Hospiceverksamhet, ni är de enda som inte vill detta?
- Hur kan det vara så att vissa delar av länet får tillgång till Hospice hos aktörer utanför länet
men andra delar nekas, anser regionrådet att detta är jämlik vård?
- Vad krävs för att ni ska ändra er åsikt så vi kan få en likvärdig palliativ vård i regionen som
uppfyller patienternas behov?
Beslutsunderlag



37.

Interpellation - Hospice
Svar på interpellation - Hospice

Interpellation - Liberalerna kräver att hospice ska etableras vid Gävle sjukhus och
ingå i framtidsbygget
(RS 2019/1355)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen för framställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Hans Backman (L) frågar:
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- Avser Region Gävleborg att som en del av framtidsbygget etablera ett hospice i Gävleborg?
Beslutsunderlag




38.

Interpellation - Liberalerna kräver att hospice ska etableras vid Gävle sjukhus
och ingå i framtidsbygget
Svar på interpellation - Liberalerna kräver att hospice ska etableras vid Gävle
sjukhus och ingå i framtidsbygget

Interpellation - Åtgärder för en ekonomi i balans
(RS 2019/1363)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen för framställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Hur går arbetet med att ta fram ett sparpaket på 600 miljoner kronor?
2. Vad kommer dessa besparingar att bestå i, hur ser den bruttolista ut som
majoriteten arbetar med?
3. Kommer majoriteten klara av att presentera ett sparpaket som ger de önskade
effekterna på 600 miljoner?
Beslutsunderlag



39.

Interpellation - Åtgärder för en ekonomi i balans
Svar på interpellation - Åtgärder för en ekonomi i balans

Interpellation - Vårdmomsen
(RS 2019/1365)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen för framställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Marie-Louise Dangardt (S).
Sammanfattning
Maria Molin (M) frågar:
1. Hur ser ni idag på problematiken?
2. Vilka konsekvenser kommer denna vårdmoms ha för våra medborgare i länet?
3. Hur kommer ni att kompensera de privata rådgivarna för att säkerställa att inte
snedvrida konkurrensen?
Beslutsunderlag



40.

Interpellation - Vårdmomsen
Svar på interpellation - Vårdmomsen

Interpellation - Mobila teamen
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(RS 2019/1366)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen för framställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Hur många besök för respektive mobilt team per dag?
2. Vilka övriga verksamheter, utöver mobila teamen, bedriver sjukvård i hemmet
och hur ser regionrådet på gränsdragningen mellan dem?
3. Är regionrådet beredd att utvärder de mobila teamen för att se om det är rätt
använda resurser?
Beslutsunderlag



41.

Interpellation - Mobila teamen
Svar på interpellation - Mobila teamen

Interpellation - Besparingar
(RS 2019/1378)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen för framställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).
Sammanfattning
Alexander Hägg (M) frågar:
1. Anser du att de redande beslutade intäktshöjningarna är tillräckliga för att få
en ekonomi i balans?
2. Om inte, vilka ytterligare besparingar ser du att det finns behov av?
Beslutsunderlag



42.

Interpellation - Besparingar
Svar på interpellation - Besparingar

Fråga - Socialstyrelsens riktlinjer för screening mot livmodershalscancer
(RS 2019/1432)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Peter Nordebo (L) frågar:
- Varför har Region Gävleborg ännu inte anpassat verksamheten till riktlinjerna från
2015 och när kan vi räkna med att sjukvården i vårt län följer dem?
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Beslutsunderlag




43.

Fråga - Socialstyrelsens riktlinjer för screening mot livmodershalscancer
Svar på fråga - Socialstyrelsens riktlinjer för screening mot
livmodershalscancer

Fråga - Remisstvång för patienter inom psykiatrisk vård
(RS 2019/1433)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Peter Nordebo (L) frågar:
- Vilken patientgrupp kommer att få tillgång till psykiatrisk vård snabbare genom
att ett remisstvång införs?
Beslutsunderlag



44.

Fråga - Remisstvång för patienter inom psykiatrisk vård
Svar på fråga - Remisstvång för patienter inom psykiatrisk vård

Fråga - Väntetider barn- och ungdomspsykiatrin
(RS 2019/1476)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Jennie Forsblom (KD) frågar följande:
- Hur ser väntetiderna ut idag hos BUP, fortsätter den negativa trenden?
Beslutsunderlag



45.

Fråga - Väntetider barn- och ungdomspsykiatrin
Svar på fråga - Väntetider barn- och ungdomspsykiatrin

Anmälan av motion - Liberalerna kräver att hospice ska etableras vid Gävle
sjukhus och ingå i framtidsbygget
(RS 2019/1337)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Motionen remitteras till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.
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Sammanfattning
Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L) har lämnat in en motion med
följande yrkande:
- Att Region Gävleborg som en del av framtidsbygget etablerar ett hospice vid
Gävle sjukhus i en separat byggnad inom sjukhusområdet.
Beslutsunderlag



46.

Motion - Liberalerna kräver att hospice ska etableras vid Gävle sjukhus och
ingå i framtidsbygget

Anmälan av motion - Hantering av hedersrelaterat våld och förtryck inom vården
(RS 2019/1438)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Motionen remitteras till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.
Sammanfattning
Hans Backman (L) har lämnat in en motion med följande yrkanden:
- Att det i Region Gävleborg ska finnas en möjlighet för läkare att mörka ett helt
besök i systemet så att det inte blir tillgängligt på nätet.
- Att det i Region Gävleborg inrättas ett multikompetent specialistteam som kan
gå in som hjälp vid upptäckt av ett könsstympat barn.
- Att det i Region Gävleborg införes en obligatorisk utbildning till samtlig
vårdpersonal angående hedersförtryck.
Beslutsunderlag
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