Kallelse och föredragningslista
Regionfullmäktige
2020-09-23

Tid: 09:30-16:30
Plats: Bollnäs Folkhögskola
Tänk på social distansering - var rädda om er själva och andra!

Ledamöter
Kenneth Nilshem (C), ordförande
Lars-Göran Langeborg (V), vice ordförande
Tommy Ljung (M), 2:e vice ordförande
Eva Lindberg (S)
Tommy Berger (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Linnéa Wickman (S)
Daniel Johansson (S)
Shida Kinuka (S)
Barry Gustafsson (S)
Bente Sandström (S)
Markus Evensson (S)
Marie Frestadius (S)
Mats Kolarby (S)
Annika Huber (S)
Marcus Gard (S)
Carina Holm (S)
Einar Vängmark (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)
Patrik Nilsson (SD)
Latifa Löfvenberg (SD)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Eva-Mai Mineur-Tynong (SD)
Per Kihlgren (SD)
Therese Johansson (SD)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M)
Hans Olsson (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Alexander Hägg (M)
William Elofsson (M)
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Linda Elgestad (M)
Pia Jansson (M)
Alf Persson (M)
Magnus Svensson (C)
Caroline Smidt (C)
Anette Olsson (C)
Joakim Westlund (C)
Ingeborg Wigzell (C)
Ann-Helen Persson (C)
Per-Ewert Olsson Björk (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Kristina Sjöström (V)
Isabel Hildén (V)
Samuel Gonzalez (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)
Helena Englund (L)
Peter Nordebo (L)
Karin Jansson (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Bernt Larsson (SVG)
Ersättare
Peter Kärnström (S)
Håkan Englund (S)
Sven-Olof Larsson (S)
Elisabeth Lundin (S)
Hampus Forsmark (S)
Ann-Katrin Samuelsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Lena Erixon (S)
Fredrik Skoglund (S)
Anne-Charlotte Beiersdorf (S)
Lena Eriksson (SD)
Kent Karlsson (SD)
Eva Marja Andersson (M)
Birgitta Medin (M)
Jonas Brindmark (M)
Stig Eng (C)
Nils-Erik Falk (C)
Carl-Ewert Olsson (C)
Erik Holmestig (C)
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Ulrica Högberg (V)
Jan Näsholm (-)
Anders Bergsten (KD)
Carmen Lundkvist (L)
Bengt Samuelsson (MP)
Per-Ola Grönberg (L)
Margon Johansen (SD)
Jonny Lindblom (SD)
Wanja Delén (SD)
Per Andersson (SD)
Daniel Arenholm (M)
Therése Hammarberg (M)
Maria Unborg (M)
Anders Fogeus (M)
Stina Berg (M)
Mattias Lindblom (M)
Malin Wilhelmsson (SVG)
Magdalena Fagerhov (KD)
Carina Ericsson (L)
Erika Engberg (S)
Ola Wigg (S)
Remzija Kolasinac (S)
Anneli Hirsimäki (S)
Jim Svensk Larm (S)
Fredric Bergstedt (S)
Jamill Barikzey (S)
Anna-Maria Ericson Lindelöf (S)
Yohannes Michael Mehari (S)
Irene Jonsson (S)
Fredrik L´Estrade (S)
Monica Olsson (S)
Carina Ohlson (C)
Solange Nordh (C)
Marianne Persson (C)
Jörgen Bengtson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Magdi Elhadi (C)
Martin Eriksson (C)
Maria Brodin (C)
Zaradesht Bekir (V)
Tommy Cavallin (V)
Joann Ling (MP)
Mia Eriksson (C)
Kerstin Nyström Hedvall (C)
Alf Norberg (V)
Håkan Svensson (V)
Jonas Åström (SD)
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Diana Blomgren (S)
Ingemar Kalén (KD)
Johnny Sandgren (C)
Arima Bergstedt (SD)
Per Stener Bång (M)
Maria Hagström (MP)
Bertil Eriksson (KD)
Marianne Larsson (SD)
Jenny Karlsson (C)
Lars B Andersson (V)
Mikael Berg (S)
Astrid Edlund (SVG)
Kennet Nyman (SD)
Carina Halfvars (V)
Suzanne Hedberg (SD)
Marjo Myllykoski (M)
Kent Olsson (SVG)
Stina Johansson (SVG)
Övriga
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1.

Kungörelse regionfullmäktige 2020
(RS 2020/31)
Beslutsunderlag


2.

Kungörelse regionfullmäktige 2020-09-23

Tidsprogram regionfullmäktige 2020
(RS 2020/32)
Beslutsunderlag


3.

Tidsprogram 2020-09-23

Val av protokollsjusterare
Förslag till beslut
1. Till protokollsjusterare utses Fredrik Åberg Jönsson och Patrik Stenvard
med Jan Lahenkorva och Hans Backman som ersättare.
2. Justeringen äger rum på regionkontoret senast den 7 oktober 2020.

4.

Filmvisning från utdelning av kulturpriserna

5.

Aktuellt från regionstyrelsen

6.

Ledamöternas allmänna frågestund

7.

Information från Folktandvården Gävleborg AB

8.

Information från Movexum AB

9.

Anmälan av medborgarförslag - Gör kollektivtrafiken i Gävleborgs län till en
säkrare och modernare verksamhet
(RS 2020/1786)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Medborgarförslaget översänds till hållbarhetsnämnden för beslut.
Sammanfattning
Barbro Andersson, Ljusne, har lämnat ett medborgarförslag med följande yrkande:
1. Jag föreslår att möjligheten att köpa biljetter med kontanta
medel ombord på bussar i linjetrafiken tas bort.
Expedieras till
Förslagsställaren
Hållbarhetsnämnden
Regionstyrelsen
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Beslutsunderlag



10.

Medborgarförslag - Gör kollektivtrafiken i Gävleborgs län till en säkrare och
modernare verksamhet

Anmälan av revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande
(RS 2020/1292)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Revisionsrapporten "Granskning av processen vårdplatsutnyttjande" överlämnas till
hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.
Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i mars 2021.
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.
Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i den
uppföljande granskningen lämnar vi följande rekommendationer till hälso- och
sjukvårdsnämnden:
- att i ökad omfattning medvetandegöra vårdplatskoordinatorens roll i organisationen, för
att säkerställa att berörda enheter har vetskapen om dess kompetens.
- att säkerställa att statistik som inrapporteras i verksamhetssystem är tillförlitliga, i
nuläget noteras brister.
- att dokumentera arbetsbeskrivningar/processer för vårdplatsfördelning/beläggning under
dygnets alla timmar för att underlätta för verksamheterna i dess arbete.
- att mer aktivt vidta åtgärder för att minska överbeläggningar, exempelvis genom att
säkerställa att statistik i verksamhetssystemet är korrekt vilket bland annat påverkar
analyser för antalet belagda vårdplatser.t
Expedieras till
Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag



11.

Missiv -revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande
Revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande

Anmälan av motion - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna
(RS 2020/1703)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen remitteras till regionstyrelsen för beredning.
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Sammanfattning
Patrik Stenvard och AnnCharlotte Granath (M) har lämnat en motion med följande
yrkanden:
- Regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram lämplig jämförelsesite för
våra hälsocentraler med syfte att underlätta valet av detsamma för
våra länsinvånare.
- Regionstyrelsen även ges i uppdrag att göra eventuella justeringar i
hälsovalshandboken.
Expedieras till
Motionärerna
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag


12.

Motion - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna

Förlängning av regional kulturplan Gävleborg 2019-2021
(RS 2018/1591)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Förlänga Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021 - ”När konstens och kulturens
egenvärde möter samhällsutveckling” ytterligare ett år, fram till och med 2022.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-25 att anta Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021
- ”När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling”
På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en
meningsfull och demokratisk kulturplaneprocess problematisk, varav Kultur- och
kompetensnämnden föreslår fullmäktige att förlänga Regional kulturplan Gävleborg - ”När
konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling” ytterligare ett år till och med
2022.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Kultur- och kompetensnämnden
Beslutsunderlag




13.

§65 KKN Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021, förlängning(372846)
(0)_TMP
§145 RS Förlängning av Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021
§211 RF Regional kulturplan Gävleborg 2019-2021

Förlängning av regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021
(RS 2019/1896)
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Förlänga Regional biblioteksplan Gävleborg 2019-2021 - ”När konstens och kulturens
egenvärde möter samhällsutveckling” ytterligare ett år, fram till och med 2022.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade 2020-02-12 att anta Regional biblioteksplan Gävleborg 20202021.
På grund av rådande situation med corona-viruset bedöms möjligheten att genomföra en
meningsfull och demokratisk biblioteksplaneprocess problematisk varav Kultur- och
kompetensnämnden föreslår fullmäktige att förlänga Regional biblioteksplan Gävleborg
2019-2021 - ”När konstens och kulturens egenvärde möter samhällsutveckling” ytterligare
ett år till och med 2022.
Ärendet behandlades vid kultur- och kompetensnämndens sammanträde den 6 juni 2020, §
66, som föreslår att planen förlängs till och med 2020.
Det behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
Kungliga biblioteket
Regionstyrelsen
Kultur- och kompetensnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag





14.

§66 KKN Regional biblioteksplan Gävleborg 2020 - 2021,
förlängning(372847) (0)_TMP
§193 HSN Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021 - INFORMATION
och BESLUT
§144 RS Förlängning av Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021
§13 RF Regional biblioteksplan Gävleborg 2020-2021

Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning av partistöd för 2021
(RS 2020/518)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Partiernas redovisningar av partistödets användning 2019 läggs till handlingarna.
2. Partistöd för år 2021 ska betalas ut i förskott i januari 2021 till Socialdemokraterna,
Moderaterna, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet,
Sjukvårdspartiet Gävleborg, Miljöpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna.
Sammanfattning
Kommuner och regioner 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.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
De politiska partierna
Ekonomistaben
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag













Postadress
801 88 Gävle

Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning av partistöd för 2021
§134 RS Redovisning av partistöd 2019 och utbetalning av partistöd för 2021
(S) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg 2019
(M) - Redovisning av erhållet partistöd med granskningsrapport och intyg
(SD) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(C) - Redovisning av erhållet partistöd med granskningsrapport och intyg
(V) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
(SVG) - Redovisning av erhållet partistöd med granskningsrapport och intyg
(KD) - Redovisning av erhållet partistöd med granskningsrapport och intyg
(L) - Redovisning av erhållet partistöd med granskningsrapport och intyg
(MP) - Redovisning av erhållet lokalt partistöd med granskningsrapport och
intyg
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15.

Ägaranvisning och anslag 2021 ALMI Företagspartner GävleDala AB
(RS 2020/1652)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Förslaget till ägaranvisning med tillhörande måltal för ALMI
Företagspartner GävleDala AB 2021 antas.
2. Förslag till anslag 2021 för ALMI Företagspartner Gävle Dala AB antas.
Sammanfattning
Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och
Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi
Företagspartner GävleDala AB år 2021.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
Regional utvecklingsdirektör
Chefsjurist
Ekonomistaben
Avdelningschef arbetsmarknad och kompetens
Göran Lundvall, ALMI Företagspartner AB
Eva Sjöberg, ALMI Företagspartner AB
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag








16.

Ägaranvisning och anslag 2021 ALMI Företagspartner GävleDala AB
§141 RS Ägaranvisning och anslag 2021 ALMI Företagspartner GävleDala
AB
1 Almi GävleDala förslag ägaranvisning 2020 ff efter ÄD
2 målbilaga regionala dotterbolag
3 Almi GävleDala förslag anslag 2021
§73 UU Ägaranvisning och anslag 2021 ALMI Företagspartner GävleDala
AB

Sammanträdesdagar 2021 för regionfullmäktige
(RS 2020/1380)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Regionfullmäktiges sammanträdesdagar för år 2021 fastställs till:
- 17 februari
- 31 mars
- 28 april
- 1 - 2 juni
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- 22 september
- 27 oktober
- 23 november
- 14 december
2. Regionfullmäktige utbildningsdag för år 2021 fastställs till:
- 11 maj
Sammanfattning
Plan för sammanträdesdagar för regionstyrelsen och regionfullmäktige ska inför varje nytt
kalenderår fastställas.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Samtliga nämnder
Beslutsunderlag


17.

§140 RS Sammanträdesdagar 2021 för Regionstyrelsen

Regionfullmäktiges arbetsordning, sammanträden på distans
(RS 2020/1742)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Följande tillägg införs i regionfullmäktiges arbetsordning.
Deltagande på distans (5 kap 16 §)
- 8 b § Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med
ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att
samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor.
- Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem arbetsdagar före
sammanträdet anmäla detta till fullmäktiges kansli. Ordföranden avgör om
närvaro får ske på distans.
Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade den 2 juni 2020, § 141 följande:
1. Om särskilda skäl föreligger kan ledamöter få delta i regionfullmäktiges sammanträden
på distans, om detta sker genom ljud- och bildöverföring i realtid och på ett sådant sätt
att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.
2. Teknisk support vad gäller uppkoppling erbjuds ledamöterna om så behövs.
Fullmäktige bestämmer om och i vilken utsträckning ledamöter får delta i sammanträden på
distans. Om fullmäktige har beslutat att ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på
distans, ska arbetsordningen reglera i vilken utsträckning sådant deltagande får ske.
Fullmäktiges arbetsordning föreslås därför kompletteras med en sådan bestämmelse.
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Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag




18.

Tjänsteskrivelse - Regionfullmäktiges arbetsordning, sammanträden på
distans
Arbetsordning_fullmäktige_20200828
§136 RS Regionfullmäktiges arbetsordning, sammanträden på distans

Motion - Inrätta barnskyddsteam
(RS 2019/2064)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen anses besvarad.
Sammanfattning
I en motion föreslår Jennie Forsblom, Peter Åkerström, Lili André och Lars Österberg (KD):
- att Region Gävleborg inrättar barnskyddsteam.
Motionen behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 augusti 2020,
§ 109, där nämnden föreslår att motionen anses besvarad. Den behandlas vid
regionstyrelsens sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
Motionärerna
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag




19.

Motion - Inrätta Barnskyddsteam
Svar på motion - Inrätta Barnskyddsteam
§147 RS Motion - Inrätta Barnskyddsteam

Motion - Lättare reseregler för besök till sjukvården under covid-pandemin
(RS 2020/1166)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska beslut följande:
1. Motionen avslås.
Sammanfattning
I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG):
- att under covid- 19 pandemin ska det med omedelbar verkan införas
nya reseregler för de som är i riskgrupper så att de kan resa med egen
bil / taxi till sjukhuset.
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- att dessa nya reseregler ska vara mycket tydliga i alla kallelser till region Gävleborgs
verksamheter under covid- 19 pandemin.
- att alla över 60 år ska omfattas av dessa nya reseregler.
- att dessa nya reseregler införs med omedelbar verkan och gäller till 2021-12-31
Motionen behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde den 19 augusti 2020,
§ 102, där nämnden föreslår att motionen ska avslås. Den behandlas vid regionstyrelsens
sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
Motionären
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag





20.

Motion - Lättare reseregler för besök till sjukvården under convid-pandemin
Svar på motion - Lättare reseregler för besök till sjukvården under covidpandemin
§148 RS Motion - Lättare reseregler för besök till sjukvården under covidpandemin

Revisionsrapport - Förutsättningar för första linjens chef
(RS 2020/276)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Upprättat förslag till svar på revisionsrapporten "Förutsättningar
för första linjens chef" godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning
Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten ”Förutsättningar för första linjens
chef” till regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2020 att översända
revisionsrapporten till regionstyrelsen för besvarande.
Svaret ska behandlas i regionfullmäktige den 5 november 2020.
Ett förslag till svar på revisionsrapporten har upprättats.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Personalutskottet
Beslutsunderlag



Postadress
801 88 Gävle

Revisionsrapport - Förutsättningar för första linjens chef
Missiv - Förutsättningar för första linjens chef
Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

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

Page 13 of 23

Bankgiro 5031-9771
Org. Nr. 232100-0198

Kallelse och föredragningslista
Regionfullmäktige
2020-09-23




21.

Revisionsrapport - Förutsättningar för första linjens chef
Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Förutsättningar för första linjens
chef
§142 RS Revisionsrapport - Förutsättningar för första linjens chef

Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem
(RS 2020/73)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Upprättat förslag till svar på revisionsrapporten "Generella IT-säkerheten
i regionens redovisningssystem" godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
granskning av den generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem. Syftet med
granskningen är att bedöma förvaltning och intern kontroll för ekonomisystemet, vilken
innehåller data som är kritiska för den finansiella informationen genom att besvara
revisionsfrågan; Har Regionstyrelsen säkerställt att förvaltningen av kritiska applikationer
stödjer kraven enligt ISA 315?
Revisionsrapporten anmäldes till regionfullmäktige 2020-02-12 som beslutade att överlämna
rapporten till regionstyrelsen för beredning av svar.
Därefter har revisionsrapporten behandlats i regionstyrelseförvaltningen som har lämnat
kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport".
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde den 9 september 2020.
Expedieras till
Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag







22.

Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem
Missiv - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem
Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens redovisningssystem
Svar på Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens
redovisningssystem
§143 RS Revisionsrapport - Generella IT-säkerheten i regionens
redovisningssystem

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
(RS 2020/1819)
Förslag till beslut
1. Malin Vilhelmsson (SVG) beviljas befrielse från uppdraget som
ersättare i regionfullmäktige.
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Sammanfattning
Malin Vilhelmsson (SVG) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras till
Malin Vilhelmsson
Länsstyrelsen
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag


23.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
(RS 2020/1878)
Förslag till beslut
1. Monica Olsson (S) beviljas befrielse från uppdraget som
ersättare i regionfullmäktige.
Sammanfattning
Monica Olsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras till
Monica Olsson
Länsstyrelsen
Beslutsunderlag


24.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige

Fyllnadsval av uppdrag som ersättare i hållbarhetsnämnden
(RS 2020/937)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktiges ska besluta följande:
1. Patrik Ljung (SD) beviljas befrielse från uppdraget som
ersättare i hållbarhetsnämnden.
2. NN (SD), ort, väljs till ny ersättare i
hållbarhetsnämnden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning
Patrik Ljung (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hållbarhetsnämnden så ny
ersättare behöver väljas.
Beslutsunderlag


25.

Avsägelse hållbarhetsnämnden

Fyllnadsval av nämndeman i Kammarrätten i Sundsvall
(RS 2020/380)
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Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktiges ska besluta följande:
1. NN (SD), ort, väljs till ny nämndeman i Kammarrätten i Sundsvall
till och med den 31 december 2023.
Sammanfattning
Kjell Fröström (SD) har entledigats från uppdraget som nämndeman i Kammarrätten i
Sundsvall så ny nämndeman behöver väljas.
Ärendet bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde den 21 april 2020, § 77.
Expedieras till
De valda
Kammarrätten i Sundsvall
Beslutsunderlag


26.

Val av ny nämndeman för perioden 2020-01-01 - 2023-12-31

Fyllnadsval av nämndeman i förvaltningsrätten i Falun
(RS 2020/516)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktiges ska besluta följande:
1. Lena Åhlander (S), Gävle, väljs till ny nämndeman i förvaltningsrätten i
Falun till och med den 31 december 2023.
Sammanfattning
Zinah Aldaloo (S) har entledigats från förvaltningsrätten i Falun så ny nämndeman behöver
utses.
Expedieras till
De valda
Förvaltningsrätten i Falun
Beslutsunderlag


27.

Fyllnadsval av nämndeman i förvaltningsrätten - Zinah Aldaloo

Fyllnadsval av ledamot i Arkiv Gävleborg
(RS 2020/1329)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktiges ska besluta följande:
1. Frida Larsson (S) beviljas befrielse från uppdraget som ledamot i Arkiv Gävleborg.
2. Åsa Morberg (S), Sandviken, väljs till ny ledamot i Arkiv
Gävleborg till och med den 31 december 2022.
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Sammanfattning
Frida Larsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Arkiv Gävleborg så ny ledamot
behöver väljas.
Expedieras till
De valda
Arkiv Gävleborg
Beslutsunderlag


28.

Avsägelse av uppdrag i Arkiv Gävleborg

Fyllnadsval av ledamot i Hållbarhetsnämnden
(RS 2020/1738)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktiges ska besluta följande:
1. Andreas Brunnström (SD) beviljas befrielse från uppdraget som
ledamot i hållbarhetsnämnden.
2. NN (SD), ort, väljs till ny ledamot i
hållbarhetsnämnden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning
Andreas Brunnström (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hållbarhetsnämnden så ny
ledamot behöver utses.
Expedieras till
De valda
Hållbarhetsnämnden
Beslutsunderlag


29.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Hållbarhetsnämnden

Fyllnadsval av ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
(RS 2020/1879)
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktiges ska besluta följande:
1. Monica Olsson (S) beviljas befrielse från uppdraget som
ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
2. Elisabeth Lundin (S), Hudiksvall, väljs till ny ersättare i
hälso- och sjukvårdsnämnden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning
Monica Olsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden så
ny ersättare behöver utses.
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Expedieras till
De valda
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag


30.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden

Interpellation - Gratis kollektivtrafik
(RS 2020/129)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får framställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).
Sammanfattning
Pia Jansson (M) frågar:
- Anser du det rätt prioriterat att höja biljettpriserna och på vilket
sätt ger detta ökat resande?
- Vilka planer har majoriteten för införande av avgiftsfri kollektivtrafik?
- Vilka neddragningar av utbud planerar regionrådet tillsammans med
majoriteten att göra?
Behandlingen av interpellationen bordlades vid fullmäktiges sammanträde 2020-02-12,
2020-04-21 och 2020-06-02--03.
Beslutsunderlag



31.

Interpellation - Gratis kollektivtrafik
Svar på interpellation - Gratis kollektivtrafik

Interpellation - Våld mot barn
(RS 2020/1301)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Per-Ewert
Olsson Björk (C).
Sammanfattning
EwaMarja Andersson (M) frågar:
1. Är Tommy Berger nöjd med de resultat som Barnkliniken Gävle sjukhus fått i tillsynen?
Om inte vilka åtgärder tänker han vidta för att stärka arbetet med barn som kan
vara utsatta för våld av närstående och/eller kan ha bevittnat våld av eller mot en
närstående?
2. Är Tommy Berger redo att utveckla arbetet med att öka kunskapen hos personalen
inom Region Gävleborgs institutioner där personal möter barn som kan vara utsatta
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för våld och/eller kan ha bevittnat våld?
Beslutsunderlag



32.

Interpellation - Våld mot barn
Svar på interpellation - Våld mot barn

Interpellation - Isolerings- och karantänsavdelningar vid ombyggnation av sjukhus
(RS 2020/1583)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Karin Jansson (MP).
Sammanfattning
Peter Nordebo (L) frågar:
- Hur ser regionledningens planer för framtida pandemier ut?
Både pandemier och epidemier kommer att uppträda återkommande i framtiden.
Under sjukhusens "livstid" kommer de att komma att möta situationer som liknar
den pandemi vi nu brottas med. Det måste vara smart att redan i samband med
ombyggnationen anpassa en eller flera avdelningar på båda sjukhusen så att de
kan användas som isoleringsavdelningar när krisen dyker upp.
Beslutsunderlag




33.

Interpellation - Isolerings- och karantänsavdelningar vid ombyggnation av
sjukhus
Svar på interpellation - Isolerings- och karantänsavdelningar vid
ombyggnation av sjukhus

Interpellation - Extra ekonomisk ersättning vid Corona
(RS 2020/1617)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).
Sammanfattning
Hans Backman (L) frågar:
- Avser majoritetspartierna i Region Gävleborg att ta initiativ till att
vårdpersonal i Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med
Coronapatienter tilldelas en ekonomisk extra ersättning under 2020?
Beslutsunderlag



34.

Interpellation - Extra ekonomisk ersättning vid Corona
Svar på interpellation - Extra ekonomisk ersättning vid Corona

Interpellation - Patienter som nekas vård
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(RS 2020/1704)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Anser regionrådet att det är rimligt att som kroniker inte längre få träffa
specialistläkare regelbundet med de konsekvenser som uppstår för den
enskilde patienten?
2. Anser regionrådet att primärvården är den vårdnivå som är rimlig för
dessa patienter?
3. Varför följer inte regionen de nationella riktlinjerna för
exempelvis MS patienter?
4. Är regionrådet nöjd över den vård som bedrivs för dessa patientgrupper?
5. Varför överger ni dessa patienter?
Beslutsunderlag



35.

Interpellation - Patienter som nekas vård
Svar på interpellation - Patienter som nekas vård

Interpellation - Tillgången till läkare inom primärvården
(RS 2020/1724)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).
Sammanfattning
Henrik Olofsson (SVG) frågar:
- Vilka hälsocentraler är idag i behov av inhyrda läkare för att
klara sitt uppdrag?
- Vad är det viktigaste orsakerna till att vi har dessa rekryteringsproblem?
Beslutsunderlag



36.

Interpellation - Tillgången till läkare inom primärvården
Svar på interpellation - Tillgången till läkare inom primärvården

Interpellation - Hur tänker Region Gävleborg lösa de ökande vårdköerna?
(RS 2020/1725)
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Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Henrik Olofsson (SVG) frågar:
- Har ni en konkret plan och åtgärder att vidta för att på ett
konstruktivt sätt lösa de vårdköer som ökat till följd av covid-19?
Beslutsunderlag




37.

Interpellation - Hur tänker Region Gävleborg lösa de ökande vårdköerna?
Svar på interpellation - Hur tänker Region Gävleborg lösa de ökande
vårdköerna?

Interpellation - Uppföljning vård till papperslösa
(RS 2020/1727)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Per-Ewert
Olsson Björk (C).
Sammanfattning
Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Hur många papperslösa patienter har fått vård enligt detta
beslut under perioden 2016 till 2019?
2. Vad har denna vård uppskattningsvis kostat regionen under ovanstående period?
3. På vilket sätt faktureras denna patientgrupp och hur många har under
perioden betalat den av regionfullmäktige beslutade patientavgiften?
4. På vilket sätt säkerställer regionrådet att vården som ges till dessa papperslösa
registreras enligt patientdatalagen och betalar den patientavgift som regionfullmäktige
har beslutat om?
Beslutsunderlag



38.

Interpellation - Uppföljning vård till papperslösa
Svar på interpellation - Uppföljning vård till papperslösa

Interpellation - Fakturor för uteblivna besök
(RS 2020/1765)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Karin Jansson (MP).
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Sammanfattning
Patrik Stenvard (M) frågar:
1. På vilket sätt har regionrådet säkerställt att fullmäktiges beslut genomförs
och att dessa uteblivna besök inte faktureras?
2. Hur kommer det sig att sådana fakturor har skickat ut?
3. Vilka åtgärder har regionrådet för avsikt att genomföra för att säkerställa
att våra verksamheter följer regionfullmäktiges beslut?
Beslutsunderlag



39.

Interpellation - Fakturor för uteblivna besök
Svar på interpellation - Fakturor för uteblivna besök

Interpellation - Är rapporteringen till nationella kvalitets- och luftvägsregistret
säkerställd? Har vi jämlik astma- och KOL-vård?
(RS 2020/1780)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Tommy Berger (S).
Sammanfattning
Jennie Forsblom (KD) frågar:
- Hur stor andel av regionens enheter registrerar i dagsläget till luftvägsregistret?
- Hur har man arbetet med bristerna i verksamhetsuppföljningen av astma och
KOL sedan granskningsrapporten? Är inrapporteringen till luftvägsregistret säkerställd?
- Anser hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att astma- och KOL-patienter får
jämlik vård i hela länet?
Beslutsunderlag




40.

Interpellation - Är rapporteringen till nationella kvalitets- och
luftvägsregistret säkerställd? Har vi jämlik astma- och KOL-vård?
Svar på interpellation - Är rapporteringen till nationella kvalitets- och
luftvägsregistret säkerställd? Har vi jämlik astma- och KOL-vård?

Interpellation - Kompensation vårdmomsen
(RS 2020/1795)
Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Magnus Svensson (C).
Sammanfattning
Alexander Hägg (M) frågar:

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 22 of 23

Bankgiro 5031-9771
Org. Nr. 232100-0198

Kallelse och föredragningslista
Regionfullmäktige
2020-09-23

1. Har majoriteten för avsikt att revidera det här systemet och
kompensera de privata vårdgivarna för deras faktiska momskostnader?
2. Kommer majoriteten att jobba för likabehandling av vårdgivare och
för konkurrensneutralitet?
Beslutsunderlag
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