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Plats och tid

Digitalt/Regionkontoret, Gävle kl. 09:30-16:30

Beslutande ledamöter

Kenneth Nilshem (C) (ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (vice ordförande)
Tommy Ljung (M) (2:e vice ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
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Marie Frestadius (S)
Mats Kolarby (S)
Annika Huber (S)
Marcus Gard (S)
Carina Holm (S)
Einar Vängmark (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)

Underskrifter

Sekreterare
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Mats Fransson

Ordförande
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Kenneth Nilshem
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Justerande
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Fredrik Åberg Jönsson
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Mattias Eriksson Falk (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Eva-Mai Mineur-Tynong (SD)
Per Kihlgren (SD)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M)
Hans Olsson (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Alexander Hägg (M)
William Elofsson (M)
Linda Elgestad (M)
Pia Jansson (M) §§1-19
Alf Persson (M)
Magnus Svensson (C)
Caroline Smidt (C)
Joakim Westlund (C)
Per-Ewert Olsson Björk (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Kristina Sjöström (V)
Isabel Hildén (V) §§1-19
Yvonne Oscarsson (V)
Henrik Olofsson (SVG)
Yvonne de Winter (SVG) §§1-18
Stig Zettlin (-)
Jennie Forsblom (KD)
Peter Åkerström (KD)
Lars Österberg (KD)
Hans Backman (L)
Helena Englund (L)
Karin Jansson (MP)
Håkan Englund (S) §§1-19 ersätter Kristina Michelson (S)
Kent Karlsson (SD) ersätter Latifa Löfvenberg (SD)
Eva Marja Andersson (M) §§20-41 ersätter Pia Jansson (M)
Erik Holmestig (C)
Bernt Larsson (SVG)
Jan Näsholm (-) ersätter Stig Mörtman (-)
Anders Bergsten (KD) ersätter Lili André (KD)
Carmen Lundkvist (L) ersätter Peter Nordebo (L)
Margon Johansen (SD) ersätter Therese Johansson (SD)
Wanja Delén (SD) ersätter Patrik Nilsson (SD)
Erika Engberg (S) ersätter Eva Lindberg (S)
Ola Wigg (S) ersätter Linnéa Wickman (S)
Anneli Hirsimäki (S) ersätter Markus Evensson (S)
Jim Svensk Larm (S) ersätter Tommy Berger (S)
Carina Ohlson (C) ersätter Anette Olsson (C)
Solange Nordh (C) ersätter Ingeborg Wigzell (C)
Zaradesht Bekir (V) ersätter Gunbritt Wallström (V)
Tommy Cavallin (V) §§20-41 ersätter Isabel Hildén (V)
Joann Ling (MP) ersätter Kristoffer Hansson (MP)
Alf Norberg (V) ersätter Samuel Gonzalez (V)
Kent Olsson (SVG) §§19-41 ersätter Yvonne de Winter (SVG)

Utses att justera

Patrik Stenvard
Fredrik Åberg Jönsson
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Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

§§1-41
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ÄRENDELISTA
§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9
§10
§11
§12
§13
§14
§15
§16
§17
§18
§19
§20
§21
§22
§23
§24
§25
§26
§27
§28
§29
§30
§31
§32
§33
§34
§35
§36
§37

Val av protokollsjusterare
Anmälan av revisionsrapport – Granskning av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet
Anmälan av revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar
Anmälan av motion - Ny pandemi och epidemiplan
Anmälan av motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna
Anmälan av motion - Läkare ska träffa sina patienter på kommunernas boenden
Anmälan av motion - Extra ekonomisk ersättning till vårdpersonal som jobbar i frontlinjen med
Coronapatienter
Anmälan av motion - Inför en svart låda under operationer
Anmälan av motion - Inför en virtuell ungdomsmottagning i Region Gävleborg
Anmälan av motion - Gör verksamheternas väntetider för besök tillgängliga på regionens
hemsida
Anmälan av motion - Utred slopande av patientavgifter vid vård enligt Lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT)
Anmälan av motion - Inför en förarlegitimation inom kollektivtrafiken på uppdrag av regionen
Anmälan av motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region Gävleborg
Anmälan av motion - Inför ett regionalt pris för civilkurage
Anmälan av motion - Rollator
Passiv prisjustering av kombinationsbiljetter för X-trafik och Upplands Lokaltrafik
Avtal om utökad samverkan om gemensam företagshälsovård
Avgiftsfrihet vid covidvaccinering
Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit verksamma inom vården under
Corona-pandemin
Avgiftshandbok 2021
Tillfälligt slopade egenavgifter för sjukresor
Avsägelse av uppdrag som ledamot i regionfullmäktige
Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
Interpellation - Uppföljning vård till papperslösa
Interpellation - Resultatet av HBTQ-certifieringarna
Interpellation - Rehabilitering efter covid-19
Interpellation - Vad är självkostnaden för antikroppstest i Region Gävleborg
Fråga - Region Gävleborgs testkapacitet för Coronaviruset
Fråga - Processen kring framtagande av nya hälsovalshandboken
Fråga - Resor till vården och rutiner för minskad smittspridning
Fråga - Verkställande av regionfullmäktiges beslut
Fråga - Inställda turer och viten kopplade till detta
Fråga - Stängda framdörrar och tappade biljettintäkter
Interpellation - Brister i samverkan och långa köer inom psykiatrin
Interpellation - Varför öppnar vi inte bussarnas framdörrar - Vi måste agera!
Interpellation - En blödande kollektivtrafik och inga reklamintäkter
Interpellation - Kommunikation mellan sjukhusen och hälsocentralerna
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§38
§39
§40
§41
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Interpellation - Stöd till föreningsliv och civilsamhälle
Interpellation - Kontant betalning inom kollektivtrafiken och biljettkontrollanter
Interpellation - Återtagande av ansvaret för att göra dyslexiutredningar
Interpellation - Bidrag till Ibn Rushd och andra studieförbund
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§1

Val av protokollsjusterare
Beslut
1. Till protokollsjusterare utses Fredrik Åberg Jönsson och Patrik Stenvard
med Erik Holmestig och Hans Backman som ersättare.
2. Justeringen äger rum på regionkontoret senast den 12 februari 2021.
Paragrafen är justerad
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§2

Anmälan av revisionsrapport – Granskning av inhyrd personal inom
hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhet (RS 2020/2697)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till
regionstyrelsen eller nämnderna för beredande 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:
Regionstyrelsen:
- Säkerställa att arbetet kring en IT-baserad hantering av
behörighetsadministration gällande attestanter färdigställs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden:
- Säkerställa att arbetet fortsätter att minska beroendet av inhyrd
personal för att nå en ekonomi i balans.
- Säkerställa att rutiner finns kring beställning av bemanningstjänster för
inhyrd personal per vårdenhet för att möjliggöra att rutinen kring
leveranskvittens fungerar som avsett.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Revisionsrapporten "Granskning av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet" överlämnas till regionstyrelsen för
beredande av svar.
Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i juni 2021.

Expedieras till
Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
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Beslutsunderlag



Missiv - Revisionsrapport – Granskning av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet
Revisionsrapport – Granskning av inhyrd personal inom hälso- och
sjukvårdsnämndens verksamhet

Paragrafen är justerad
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§3

Anmälan av revisionsrapport - Granskning av nämndernas och
styrelsens delegationsordningar (RS 2020/2844)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Revisionsrapporter anmäls till regionfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till
regionstyrelsen eller nämnderna för beredande av svar. Svaret presenteras sedan i
regionfullmäktige och följs av debatt.
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen och
nämnderna:
- Säkerställ en tillräcklig intern kontroll gällande delegationshanteringen,
exempelvis genom att inkludera uppföljning i internkontrollplanen eller
att genomföra regelbundna stickprov i samband med nämndernas sammanträden.
- Säkerställ att tillräcklig information ges om lagförändringar utifrån den nya
kommunallagen.
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till regionstyrelsen:
- Säkerställ en regionövergripande enhetlig struktur för
delegationsordningar och övergripande rutiner.
- Besluta om tidsfristen och formerna för anmälan av vidaredelegation.
Regionstyrelsen bör även säkerställa att vidaredelegationen följer samma
struktur som delegationsordningen och att det finns tillgängligt digitalt
(exempelvis som bilaga).
Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till nämnderna:
- Genomför en översyn av delegationsordningar för att säkerställa att
samtliga delegationsbeslut är inkluderade inom respektive nämnds
ansvarsområde och att hänvisningar sker till befintlig lagstiftning.
- Besluta om tidsfristen och formerna för anmälan av delegationsbeslut.
- Upprätta rutiner för dokumentation, utformning och anmälan av
delegationsbeslut.
- Säkerställ en enhetlig struktur för utformningen av delegationsordningar.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Revisionsrapporten "Granskning av nämndernas och styrelsens
Justerande sign
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delegationsordningar" överlämnas till regionstyrelsen för
beredande av svar.
Svar ska ha inkommit till regionfullmäktiges sammanträde i juni 2021.

Expedieras till
Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag



Missiv - Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens
delegationsordningar
Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar

Paragrafen är justerad

Justerande sign
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§4

Anmälan av motion - Ny pandemi och epidemiplan (RS 2020/2652)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Henrik Olofsson (SVG) har lämnat in en motion med följande yrkanden:
1. att regionstyrelsen får i uppdrag att se över och gå igenom vår
pandemi och epidemiplan för region Gävleborg
2. att regionstyrelsen har ett förslag till förändringar/justeringar
klart för beslut under 2021 av vår pandemi och epidemiplan
3. att motionen behandlas med snabbhet och kan beslutas av
regionfullmäktige senast feb 2021.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till regionstyrelsen för beredning

Expedieras till
Motionären
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag


Motion - Ny pandemi och epidemiplan

Paragrafen är justerad
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§5

Anmälan av motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på
bussarna (RS 2020/2726)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Henrik Olofsson (SVG) har lämnat in en motion med följande yrkanden:
1. att kollektivtrafik som regionen har ansvar för öppnar upp framdörrarna.
2. att tydlig skyltning sker om smittrisk finns och att bussförarna skyddas i sin
förarmiljö på liknande sätt som kassörskor i butiker.
3. att kollektivtrafiken markeras upp med tydlighet genom en väg in och en väg
ut ur bussarna.
4. att problemet med bussdörrarna löses senast jan 2021.
5. att motionen behandlas mycket skyndsamt med anledning av covidpandemin
och därav kan beslutas senast dec 2020.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till hållbarhetsnämnden för beredning.

Expedieras till
Motionären
Hållbarhetsnämnden

Beslutsunderlag


Motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna

Paragrafen är justerad

Justerande sign
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§6

Anmälan av motion - Läkare ska träffa sina patienter på kommunernas
boenden (RS 2020/2727)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Henrik Olofsson (SVG) har lämnat in en motion med följande yrkanden:
1. att region Gävleborg omedelbart genomför en utredning av alla som avlidit
i covid 19 om några endast bedömts via telefon av läkare eller om läkaren
verkligen var på plats på boendet under sin bedömning av patienten.
2. att region Gävleborg tydliggör att läkare ska bedöma patienter på kommunala
boenden genom att verkligen vara där på plats, ej via telefon eller iPads.
3. att region Gävleborg om det i undersökningen av de som avlidit i covid 19 på
våra boenden visar sig att någon bedömts vid telefon gör en IVO-anmälan om detta.
4. att motionen behandlas med mycket stor brådska.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

Expedieras till
Motionären
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag


Motion - Läkare ska träffa sina patienter på kommunernas boenden

Paragrafen är justerad
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§7

Anmälan av motion - Extra ekonomisk ersättning till vårdpersonal som
jobbar i frontlinjen med Coronapatienter (RS 2021/5)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Hans Backman (L) har lämnat in en motion med följande yrkanden:
1. att Region Gävleborg till vårdpersonalen i Region Gävleborg som jobbar
i frontlinjen med Coronapatienter utbetalar en extra ekonomisk ersättning
på 500 kr per arbetspass.
2. att motionen snabbehandlas vid regionfullmäktiges första sammanträde 2021.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till regionstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Motionären
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag


Motion - Extra ekonomisk ersättning till vårdpersonal som jobbar i frontlinjen med
Coronapatienter

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Anmälan av motion - Inför en svart låda under operationer (RS 2021/8)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) har lämnat in en motion med följande yrkande:
- att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att inleda försök med
en "svart låda" vid operationer - för att öka patientsäkerheten och
förbättra uppföljningen för personalen.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

Expedieras till
Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag


Motion - Inför en svart låda under operationer

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Anmälan av motion - Inför en virtuell ungdomsmottagning i Region
Gävleborg (RS 2021/9)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) har lämnat in en motion med följande yrkande:
- att Region Gävleborg inför en virtuell ungdomsmottagning på prov
och vid framgång för denna jobbar mot att permanenta införandet.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

Expedieras till
Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag


Motion - Inför en virtuell ungdomsmottagning i Region Gävleborg

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§10

Anmälan av motion - Gör verksamheternas väntetider för besök
tillgängliga på regionens hemsida (RS 2021/10)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) har lämnat in en motion med följande yrkande:
- att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten
att publicera väntetider inom verksamheterna på regionens hemsida.

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

Expedieras till
Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag


Motion - Gör verksamheternas väntetider för besök tillgängliga på regionens hemsida

Paragrafen är justerad

Justerande sign
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§11

Anmälan av motion - Utred slopande av patientavgifter vid vård enligt
Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT) (RS 2021/11)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) har lämnat in en motion med följande yrkande:
- att utreda förutsättningarna för att avskaffa patientavgiften för bland
annat patienter som vårdas enligt LPT och redovisa de ekonomiska
konsekvenserna av detta till hälso- och sjukvårdsnämnden

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.

Expedieras till
Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag


Motion - Utred slopande av patientavgifter vid vård enligt Lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§12

Anmälan av motion - Inför en förarlegitimation inom kollektivtrafiken på
uppdrag av regionen (RS 2021/12)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) har lämnat in en motion med följande yrkande:
- att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
införa en särskild förarlegitimation kopplat till inloggningskortet för
biljettmaskinen inom kollektivtrafiken som Region Gävleborg ansvarar för

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till hållbarhetsnämnden för beredning.

Expedieras till
Motionärerna
Hållbarhetsnämnden

Beslutsunderlag


Motion - Inför en förarlegitimation inom kollektivtrafiken på uppdrag av regionen

Paragrafen är justerad

Justerande sign
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§13

Anmälan av motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region
Gävleborg (RS 2021/13)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) har lämnat in en motion med följande yrkande:
- att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att
införa en svart låda för ljudupptagning på fordon som körs i linjetrafik
inom kollektivtrafiken på uppdrag av Region Gävleborg

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till hållbarhetsnämnden för beredning.

Expedieras till
Motionärerna
Hållbarhetsnämnden

Beslutsunderlag


Motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region Gävleborg

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§14

Anmälan av motion - Inför ett regionalt pris för civilkurage (RS 2021/14)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) har lämnat in en motion med följande yrkande:
- att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande
av ett regionalt pris för civilkurage och ta fram de riktlinjer som ska användas
för nominering, beslut, pris och ceremoni i samband med utdelning

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till regionstyrelsen för beredning.

Expedieras till
Motionärerna
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag


Motion - Inför ett regionalt pris för civilkurage

Paragrafen är justerad
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§15

Anmälan av motion - Rollator (RS 2021/125)
Beslut
1. Anmälan bordläggs.

Sammanfattning
Jennie Forsblom, Lili André, Peter Åkerström och Lars Österberg (KD) har lämnat in en
motion med följande yrkande:
- att Region Gävleborg tar bort egenansvar för rollatorer och
inför lån av rollator för våra innevånare över 80 år genom
Hjälpmedel SAM

Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen överlämnas till Gemensamma nämnden för
FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM för beredning.

Expedieras till
Motionärerna
Regionstyrelsen
Gemensamma nämnden för FoU Välfärd och Hjälpmedel SAM

Beslutsunderlag


Motion - Rollator

Paragrafen är justerad

Justerande sign
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§16

Passiv prisjustering av kombinationsbiljetter för X-trafik och Upplands
Lokaltrafik (RS 2020/2513)
Beslut
1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik - UL (Upplands Lokaltrafik)
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Region Uppsala/UL har tidigare beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar.
På grund av detta kommer Region Uppsala/UL den 5 januari 2021 att prisjustera sin del av
priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL med cirka 2 procent. Region Uppsala/UL kommer
besluta om beloppen i den nya prislistan den 17 november. Det innebär prisjusteringar för 30dagarsbiljetter, årsbiljetter, enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter.
Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik - UL (Upplands Lokaltrafik)
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
UL - Upplands Lokaltrafik
Regionstyrelsen
Hållbarhetsnämnden
Ekonomistaben

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Passiv prisjustering av kombinationsbiljetter X-trafik/Upplands
Lokaltrafik
§210 RS Passiv prisjustering av kombinationsbiljetter X-trafik/Upplands Lokaltrafik
§111 HN Passiv prisjustering av kombinationsbiljetter X-trafik_Upplands Lokaltrafik
(403958)
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Paragrafen är justerad
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§17

Avtal om utökad samverkan om gemensam företagshälsovård (RS
2020/2106)
Beslut
1. En utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region Gävleborg,
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun,
Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun
och Söderhamns kommun ska gälla från och med den 1 januari 2021.
2. Upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och
med den 1 januari 2021.
3. Upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård
godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021.
4. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs kommun,
Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun,
Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun upphör
att gälla den 31 december 2020.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers
kommun och Sandvikens kommun samt Region Gävleborg inrättade år 2018 en gemensam
nämnd om samverkan inom företagshälsovårdsfrågor. Hofors kommun och Söderhamns
kommun har ingått i nämnden sedan 2019.
Även Nordanstigs kommun önskar nu ingå i den gemensamma nämnden.
Det tidigare ingångna avtalet ska därmed ersättas med ett nytt avtal. Det nya avtalet ska gälla
från och med den 1 januari 2021.
De särskilda bestämmelserna i det nuvarande avtalet avseende Hudiksvalls kommun utgår i
det nya avtalet.
Region Gävleborg är värdkommun för nämnden.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
Justerande sign
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1. En utökad gemensam nämnd för företagshälsovård mellan Region Gävleborg,
Bollnäs kommun, Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun,
Nordanstigs kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun
och Söderhamns kommun ska gälla från och med den 1 januari 2021.
2. Upprättat förslag på avtal mellan parterna godkänns att gälla från och
med den 1 januari 2021.
3. Upprättat förslag till reglemente för den gemensamma nämnden för företagshälsovård
godkänns att gälla från och med den 1 januari 2021.
4. Nuvarande avtal och reglemente mellan Region Gävleborg, Bollnäs kommun,
Gävle kommun, Hofors kommun, Hudiksvalls kommun, Ockelbo kommun,
Ovanåkers kommun, Sandvikens kommun och Söderhamns kommun upphör
att gälla den 31 december 2020.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Berörda kommuner
Företagshälsovårdsnämnden
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Avtal om utökad samverkan om gemensam företagshäksovård
Avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa 2021_slutversion
Skrivelse till medlemmarna om utökning av Företagshälsovårdsnämnden
§182 RS Avtal om utökad samverkan om gemensam företagshälsovård

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
26 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§18

Avgiftsfrihet vid covidvaccinering (RS 2020/2643)
Beslut
1. Vaccination mot covid-19 ska utföras avgiftsfritt för alla medborgare i Gävleborg.
2. Uteblivna intäkter för vaccin och vaccination finansieras med riktade statsbidrag till
hälso- och sjukvården.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning
Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya
coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19, den sjukdom som viruset orsaker. I Sverige arbetas
det för fullt med förberedelserna inför vaccination under ledning av Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram rekommendationer för vilka personer som
ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst
behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Det mest troliga är att
vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer någon gång tidigt på nyåret.
Sedan 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen (2004:168).
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram (för hela
befolkningen) och särskilda vaccinationsprogram (för definierade riskgrupper). Regioner och
kommuner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i nationella
vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program ska vara
kostnadsfria för individen, och registreras i det nationella vaccinationsregistret. I dagsläget är
det inte klart hur vaccinationsprogram mot covid-19 kommer att klassas, och således inte om
det ska vara kostnadsfritt.
Preliminära resultat visar mycket goda resultat av de vacciner som tagits fram. Målsättningen
är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta vill vi redan nu garantera
befolkningen avgiftsfri vaccination för att undanröja eventuella ekonomiska skäl för att man
inte vill vaccinera sig.
Kostnad
Enligt gällande avgiftshandbok tas grundavgift ut med 250 kr per vaccinationstillfälle. Priset
för vaccindosen varierar beroende på regionens inköpskostnad. Priset gäller för alla åldrar och
ingår inte i högkostnadsskyddet. Influensavaccination är avgiftsfri för personer från och med
de år de fyller 65 år samt för personer som ingår i riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendation. Förslaget innebär att vaccinationen och vaccinationsdosen för Covid-19 ska
vara avgiftsfri för alla personer.
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Finansiering
De uteblivna intäkterna finansieras med riktade statsbidrag. Vaccinationsdosen tillhandahålls
kostnadsfritt av Staten. Regionen erhåller 275 kr per vaccinationstillfälle för att täcka
kostnader för personal och sjukvårdsmaterial. Dessutom tillkommer bidrag för förberedelser
och logistik samt prestationsbaserad ersättning.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Vaccination mot covid-19 ska utföras gratis för alla medborgare i Gävleborg.
2. Uteblivna intäkter för vaccin och vaccination finansieras med riktade statsbidrag till
hälso- och sjukvården.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Patrik Stenvard yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med ändringen att ordet "gratis"
ska ersättas med "avgiftsfritt" i beslutssats nr 1.
I Stenvards yrkande instämmer Hans Backman, Henrik Olofsson och Jan Lahenkorva.
Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att regionfullmäktige beslutar
i enlighet men Patrik Stenvards m.fl.:s yrkande.

Expedieras till
Hälsovalskontoret
Ekonomistaben
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag



Avgiftsfrihet vid covidvaccinering
§200 RS Avgiftsfrihet för vaccination covid-19

Paragrafen är justerad
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§19

Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit verksamma inom
vården under Corona-pandemin (RS 2020/2732)
Beslut
1. Tilläggsanslaget finansieras av minskade pensionskostnader inom Regionstyrelsen.
2. Utbetala 10 000 kr som engångsbelopp för 2020 till anställda oavsett anställningsform
som varit verksamma inom vården under Corona-pandemin.
3. Tilldela Hälso- och sjukvårdsnämnden och/eller annan berörd nämnd tilläggsanslag
med totalt 100 mnkr för att täcka kostnaden 2020 samt dagens justering.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservationer
Ledamöterna tillhörande tillhörande Moderaterna och Kristdemokraterna lämnar följande
skriftliga reservation:
"Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsyrkande angående extra ersättning till
vårdpersonalen. Våra medarbetare har nu i snart ett år jobbat under extrema omständigheter
och ingen vet idag hur länge detta kommer att pågå. För att de ska orka fortsätta sitt viktiga
arbeta är det viktigt att vi visar uppskattning och ger incitament.
Arbetssituationen är inte lika för alla, utformningen på det ekonomiska bör därför skilja sig åt
något, men det ska gälla alla – både fast anställda och timanställda. Det är inte en lätt
gränsdragning men gränsdragning är dock nödvändig. Pandemin fortsätter tyvärr nu in i 2021
och våra medarbetare kommer att fortsatt ha en annorlunda arbetssituation. Därför måste vi
säkerställa att satsningarna på ekonomisk ersättning är finansierad i budget även detta år.
Vi vill också se över lönestrukturerna för att på sikt skapa en hållbar och långsiktig
löneutveckling och vill med anledning av det anslå ytterligare 100mnkr för 2021 till hälso-och
sjukvårdsnämnden för att genomföra satsningar på medarbetarnas arbetsvillkor och utökad
bemanning, detta finansieras från budgetreserven".
Ledamöterna tillhörande Liberalerna lämnar följande skriftliga reservation:
"Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsyrkande om att Region Gävleborg till
vårdpersonalen som jobbar i frontlinjen med Coronapatienter ska utbetala en extra ekonomisk
ersättning på 500 kronor per arbetspass. Denna ersättning ska gälla retroaktivt från och med
mars 2020 och fram till dess att Corona-pandemin är hanterad. Det är en ytterst tuff och både
fysiskt och psykiskt ansträngande arbetsmiljö på covidsalarna och
intensivvårdsavdelningarna. Långa påfrestande arbetspass med nödvändig men obekväm
utrustning i heltäckande plast, visir och andningsmask som bland annat försvårar
kommunikation. Personalen jobbar dessutom extrapass på extrapass och övertiden skjuter i
höjden. Dessutom så kommer situationen vara väldigt intensiv för vårdpersonalen även när
arbetsbelastningen på grund av Corona-pandemin avtar. Då har vi en stor och växande
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vårdskuld att hantera. I Gävleborg har vårdköerna vuxit under pandemin och nästan 4 000
patienter väntade redan i juni på operation. Denna kö ökar nu månad för månad.
Vi vill också se över lönestrukturerna för att på sikt skapa en hållbar och långsiktig
löneutveckling och vill med anledning av det anslå ytterligare 100mnkr för 2021 till hälso-och
sjukvårdsnämnden för att genomföra satsningar på medarbetarnas arbetsvillkor och utökad
bemanning, detta finansieras från budgetreserven".
Ledamöterna tillhörande Sverigedemokraterna lämnar följande skriftliga reservation:
"Under 2020 har Corona-pandemin tvingat våra medarbetare i vården att göra personliga
uppoffringar till följd av den rådande arbetssituationen. Sverigedemokraterna anser att det är
av största vikt att vårdpersonalen belönas för sitt hårda arbete men att det även skapas
incitament för fortsatt arbete under 2021.
Vi ser ofta hur vårdpersonalen hyllas i sociala medier men detta räcker inte. Vi vet att det
finns en stark önskan från personalen i vården om ekonomisk kompensation för deras viktiga
insats. Vi i Sverigedemokraterna hörsammar personalens rop på hjälp.
Vi reserverar oss av dessa anledningar till förmån för Moderaternas yrkande."

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade 2021-01-07 om att personal inom vården tilldelas ett
engångsbelopp för sin arbetsinsats under 2020 mot bakgrund av arbetsbelastningen på
personalen under Coronapandemin.
Regionstyrelsen tidigare beslut kompletteras på så sätt att ”Tilläggsanslaget finansieras genom
att ta prognostiserat överskott 2020 i anspråk” ändras till ”Tilläggsanslaget finansieras av
minskade pensionskostnader inom Regionstyrelsen.”
Av det prognostiserade resultatet på 341 mnkr beror 93 mnkr på minskade pensionskostnader,
främst med anledning av en förändring i pensionsförvaltarens, KPA:s, värderingsmodell.
Enligt KPA:s pensionsskuldsberäkning från december kommer bokslutet att innebära
ytterligare minskade pensionskostnader med i storleksordningen 18 mnkr.”
Coronapandemin till i Gävleborg under mars 2020. Antal inneliggande patienter med
diagnosen Covid-19 ökade kraftigt under april. För att klara den snabba ökningen av
vårdbehovet krävdes en snabb omställning av vården och dess stödfunktioner. Särskilda
vårdavdelningar inrättades, intensivvården förstärktes och behovet av skyddsutrustning blev
akut. Nya vårdrutiner infördes och hygienkraven höjdes. Belastningen på personalen inom
den direkta vården och stödfunktioner ökade kraftigt. Som helhet genomfördes kollektiv
kraftansträngning för att klara det ökade vårdbehovet. Under juli minskade antalet
inneliggande patienter för att sjunka till en relativt låg och hanterbar nivå under augusti.
Hälso- och sjukvårdens stabsläge avvecklades. Under senare delen av hösten har
smittspridningen återigen tagit fart. Antalet patienter har ökat kraftigt och belastningen på
vårdorganisationen har varit hög. Detta har medfört att arbetssituationen blivit mycket svår.
Många medarbetare har tvingats till extraordinära arbetsinsatser.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att personal inom vården tilldelas ett
engångsbelopp med 10 000 kr för sin arbetsinsats under 2020. Den slutliga utformningen av
tilldelningen utreds skyndsamt av personalutskottet som underlag för fortsatta beslut.
Regionstyrelsen har beslutat 2020-01-07, § 3 att personal inom vården tilldelas ett
engångsbelopp kr för sin arbetsinsats under 2020 mot bakgrund av arbetsbelastningen på
personalen Coronapandemin. Regionstyrelsen har också gett personalutskottet i uppdrag att
besluta om de slutliga detaljerna vad gäller utformning och gränsdragning. Regionstyrelsen
har också gett personalutskottet i uppdrag att besluta om de slutliga detaljerna vad gäller
utformning och gränsdragning.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Tilläggsanslaget finansieras av minskade pensionskostnader inom Regionstyrelsen.
2. Utbetala 10 000 kr som engångsbelopp för 2020 till anställda som varit
verksamma inom vården under Corona-pandemin.
3. Tilldela Hälso- och sjukvårdsnämnden och/eller annan berörd nämnd tilläggsanslag
med totalt 100 mnkr för att täcka kostnaden 2020 samt dagens justering.
4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Yrkanden
Fredrik Åberg Jönsson yrkar, med instämmande av Anneli Hirsimäki, Carina Ohlsson
och Kristina Sjöström bifall till regionstyrelsens förslag.
Hans Backman yrkar bifall till eget yrkande i regionstyrelsen:
- att regionstyrelsen beslutar att en modell för extra ekonomisk ersättning till
vårdpersonalen i Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med Coronapatienter
omgående arbetas fram,
- att Region Gävleborg till vårdpersonalen som jobbar i frontlinjen med Coronapatienter
utbetalar en extra ekonomisk ersättning på 500 kronor per arbetspass. Denna ersättning
ska gälla retroaktivt från och med mars 2020 och fram till dess att Corona-pandemin
är hanterad samt
- att ett tilläggsanslag om ytterligare 100mnkr anslås 2021 till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Stig Zettlin yrkar bifall till Hans Backmans yrkande i regionstyrelsen.
Ann-Charlotte Granath yrkar, med instämmande av Richard Carlsson och Jennie Forsblom,
bifall till Patrik Stenvards yrkande i regionstyrelsen:
- att när Region Gävleborg befinner sig i förstärkningsläge och eventuellt katastrofläge
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betala 500 kronor extra per pass till medarbetare som jobbar inom covid-IVA och
300 kronor per arbetspass till medarbetare som jobbar med vård av covidpatienter
och gäller både fast anställda och timanställda.
- att utbetalning sker retroaktivt för den tid under 2020 och 2021 som Region Gävleborg
befunnit sig i förstärkningsläge.
- att dialog och förhandling sker med facken.
- att se över lönestrukturerna för att på sikt skapa en hållbar och långsiktig löneutveckling.
- att anslå ytterligare 100mnkr för 2021 till hälso- och sjukvårdsnämnden för at genomföra
satsningar på medarbetarnas arbetsvillkor och utökad bemanning, detta finansieras från
budgetreserven.
- att tilläggsanslaget för 2020 finansieras genom att överskott 2020 tas i anspråk.
- att i beslutssats nr 2 görs följande tillägg - "anställda oavsett anställningsform"
Fredrik Åberg Jönsson och Kristina Sjöström instämmer i Ann-Charlotte Granaths tillägg
beträffande tillägget i beslutssats nr 2.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på beslutspunkt nr 3 och finner att regionfullmäktige bifaller
denna.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till regionstyrelsens förslag och
Ann-Charlotte Granaths yrkande om medelsanvisning och finner att regionfullmäktige
bifaller regionstyrelsens förslag att tilläggsanslaget ska finansieras genom minskade
pensionskostnader.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Ann-Charlotte Granaths
yrkande
att i beslutssats nr 2 görs följande tillägg - "anställda oavsett anställningsform" och finner att
regionfullmäktige bifaller detta.
Votering begärs och genomförs.
Regionfullmäktige godkänner följande propositionsordning
JA-röst för bifall till Ann-Charlotte Granaths yrkande, och
NEJ-röst för avslag på Ann-Charlotte Granaths yrkande.
Omröstningen utfaller så att 71 ledamöter röstar JA och 3 röstar NEJ, 1 AVSTÅR.
Regionfullmäktige har därmed beslutat att i beslutssats nr 2 görs följande tillägg "anställda oavsett anställningsform".
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Ann-Charlotte Granaths
yrkande i
- att-sats nr 2 om ersättning till personal i hälso- och sjukvården, och finner att
regionfullmäktige avslår denna.
Marie Frestadius anmäler att hon har röstat nej stället för ja och resultatet därför ska
justeras till 42 JA-röster och 33 NEJ-röster.
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Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Ann-Charlotte Granaths
yrkande i
- att-sats nr 2 om retroaktivitet för 2020 och 2021 och finner att regionfullmäktige avslår
denna.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Ann-Charlotte Granaths
yrkande i
- att-sats nr 3 om dialog och förhandling med facken och finner att regionfullmäktige
avslår denna.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Ann-Charlotte Granaths
yrkande i
- att-sats nr 4 om översyn av lönestrukturerna och finner att regionfullmäktige avslår
denna.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag till Ann-Charlotte Granaths
yrkande i
- att-sats nr 5 ytterligare anslag om 100 mnkr för 2021 från budgetreserven och finner
att regionfullmäktige avslår denna.
Votering begärs och genomförs.
Regionfullmäktige godkänner följande propositionsordning
JA-röst för avslag på Ann-Charlotte Granaths yrkande, och
NEJ-röst för bifall på Ann-Charlotte Granaths yrkande.
Omröstningen utfaller så att 41 ledamöter röstar JA och 33 röstar NEJ, 2 FRÅNVARANDE.
Regionfullmäktige har därmed avslagit Ann-Charlotte Granaths yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans Backmans yrkande om en modell
för ekonomisk ersättning och finner att regionfullmäktige avslår detta.
Ordföranden ställer därefter proposition på Hans Backmans yrkande om ekonomisk
ersättning till hälso- och sjukvårdspersonalen och finner att regionfullmäktige
avslår detta.
Votering begärs och genomförs.
Regionfullmäktige godkänner följande propositionsordning
JA-röst för avslag på Hans Backmans yrkande, och
NEJ-röst för bifall till Hans Backmans yrkande.
Omröstningen utfaller så att 40 ledamöter röstar JA och 6 röstar NEJ, 27 AVSTÅR OCH 2 är
FRÅNVARANDE.
Regionfullmäktige har därmed avslagit Hans Backmans yrkande.

Expedieras till
Personalutskottet
Ekonomistaben
Regionstyrelsen
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
33 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

Beslutsunderlag





Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit verksamma inom vården
under Corona-pandemin
§17 RS Komplettering - Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit
verksamma inom vården under Corona-pandemin
§3 RS Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit verksamma inom
vården under Corona-pandemin
§6 PU Extra ekonomisk ersättning 2020

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
34 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§20

Avgiftshandbok 2021 (RS 2020/976)
Beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
All information om patientavgifter i Region Gävleborg är samlad i en avgiftshandbok.
Avgiftshandboken revideras årligen.
I avgiftshandboken beskrivs typer av avgifter för sjukvårdstjänster samt sjukreseersättning för
tillämpning inom Region Gävleborg och privata vårdgivare med vårdavtal.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Förslaget till Avgiftshandbok 2021 för Region Gävleborg fastställs.
2. Beslutet träder i kraft den 1 februari 2021.
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om berörda avgifter.
4. Avgifter föranledda av ny lagstiftning, beslut i samverkansnämnd eller direktiv
från myndighet ska ändras löpande under verksamhetsåret.
5. Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt uppföljningen.
6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Expedieras till
Centralkassan
Ekonomistaben
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Avgiftshandbok 2021
Avgiftshandboken 2021 - Patientavgifter Region Gävleborg, 2020-11-12

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
35 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige



2021-01-29

Förtydligande efter RS 2020-11-04
§185 RS Avgiftshandbok 2021

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
36 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§21

Tillfälligt slopade egenavgifter för sjukresor (RS 2020/2851)
Beslut
1. Ärendet bordläggs.

Sammanfattning
Patienter inom Region Gävleborg kan idag använda kallelse till sjukvården som biljett inom
kollektivtrafiken. I de fall egen bil används eller att taxi nyttjas för sjukresor tas en egenavgift
ut. Avgiften är beslutad av regionfullmäktige.
I syfte att begränsa smittspridning inom regionen uppmanas invånarna att i möjligaste mån
undvika att nyttja kollektivtrafiken och istället använda egen bil eller andra färdmedel för
resor till och från arbetet eller andra nödvändiga resor. Region Gävleborg uppmanar också
patienter och andra att i möjligaste mån inte använda kollektivtrafik vid sjukresor. Därför
föreslås att tillfälligt ta bort egenavgifterna vid sjukresor för personer från och med de år de
fyller 70 år samt för personer som ingår i riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendation.
Kostnaden för förslaget är beräknad till 6 mnkr. Osäkerheten i beräkningarna är dock stor
varför kostnaden kan förväntas hamna i intervallet 5-10 mnkr. Kostnaden för de uteblivna
egenavgifterna finansieras med riktade statsbidrag. Beroende av utvecklingen av pandemin
kan ett nytt beslut av förlängning av förslaget bli aktuellt.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Att till och med 31 mars 2021 ta bort egenavgifter vid sjukresor för 70+ och för
personer i riskgrupper.
2. Att kostnaden för de uteblivna egenavgifterna finansieras med riktade statsbidrag.

Expedieras till
Regionstyrelsen
Ekonomistaben

Beslutsunderlag


Tillfälligt slopade egenavgifter för sjukresor

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
37 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige


2021-01-29

§4 RS Tillfälligt slopade egenavgifter för sjukresor

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
38 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§22

Avsägelse av uppdrag som ledamot i regionfullmäktige (RS 2021/71)
Beslut
1. Peter Nordebos (L) avsägelse från uppdraget som ledamot
i regionfullmäktige godkänns.

Sammanfattning
Peter Nordebo (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.

Expedieras till
Peter Nordebo
Länsstyrelsen

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ledamot i regionfullmäktige - Peter Nordebo (L)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
39 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§23

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige (RS 2021/205)
Beslut
1. Anne-Charlotte Beiersdorf (S) avsägelse från uppdraget
som ersättare i regionfullmäktige godkänns.

Sammanfattning
Anne-Charlotte Beiersdorf (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.

Expedieras till
Anne-Charlotte Beiersdorf (S)
Länsstyrelsen

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige - Anne-Charlotte Beiersdorf
(S)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
40 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§24

Interpellation - Uppföljning vård till papperslösa (RS 2020/1727)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

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?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträden 2020-09-23, 2020-11-05 och
2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Per-Ewert
Olsson Björk (C).

Beslutsunderlag



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

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
41 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§25

Interpellation - Resultatet av HBTQ-certifieringarna (RS 2020/2165)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
William Elofsson (M) frågar:
1. På vilket sätt har Region Gävleborg utvärderat miljoninvesteringen
på HBTQ-certifieringar? Finns det statistik tillgänglig?
2. Vilka är de positiva och/eller negativa effekterna av HBTQ-certifieringen?
3. Anser regionrådet att detta är väl spenderade pengar?
4. Avser regionrådet säkerställa att Region Gävleborg "omcertifierar" de
certifierade avdelningarna var tredje år?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 och 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).

Beslutsunderlag



Interpellation - Resultatet av HBTQ-certifieringarna
Svar på interpellation - Resultatet av HBTQ-certifieringarna

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
42 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§26

Interpellation - Rehabilitering efter covid-19 (RS 2020/2180)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Peter Åkerström (KD) frågar:
1. Hur har regionens eget framtagna stöd för eftervård,
rehabilitering implementerats och hur fungerar arbetet?
2. Hur fungerar samverkan och ansvarsfördelning mellan olika instanser?
3. Kommer multiprofessionella rehabiliteringsteam att ansvara för den
mer långsiktiga eftervården av Covid-patienter?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 och 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Jan Lahenkorva (S).

Beslutsunderlag



Interpellation - Rehabilitering efter covid-19
Svar på interpellation - Rehabilitering efter covid-19

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
43 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§27

Interpellation - Vad är självkostnaden för antikroppstest i Region
Gävleborg (RS 2020/2214)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Ann-Charlotte Granath (M) frågar:
1. Vad har Region Gävleborg för självkostnad för antikroppstestning,
nedbrutet på de olika delarna som ingår i testningen?
2. Vilken verksamhet i vår organisation genomför testningen och finns
det en risk för undanträngningseffekter?
3. Hur många tester har genomförts sedan starten?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 och 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Jan Lahenkorva (S).

Beslutsunderlag



Interpellation - Vad är självkostnaden för antikroppstest i Region Gävleborg
Svar på interpellation - Vad är självkostnaden för antikroppstest i Region Gävleborg

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
44 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§28

Fråga - Region Gävleborgs testkapacitet för Coronaviruset (RS
2020/2310)
Beslut
1. Frågan bordläggs.

Sammanfattning
Richard Carlsson (SD) frågar:
- Varför hörsammade inte Region Gävleborg omedelbart den vädjan om
utökad kapacitet för provtagning och hantering av tester i laboratorium
som kom från Folkhälsomyndigheten?
Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 och 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Jan Lahenkorva (S).

Beslutsunderlag



Fråga - Region Gävleborgs testkapacitet för Coronaviruset
Svar på fråga - Region Gävleborgs testkapacitet för Coronaviruset

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
45 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§29

Fråga - Processen kring framtagande av nya hälsovalshandboken (RS
2020/2313)
Beslut
1. Frågan bordläggs.

Sammanfattning
Liz Zachariasson (SD) frågar:
- Stämmer det att pensionärsorganisationerna inte varit remissinstanser i
arbetet med den nya hälsovalshandboken, och om det stämmer, varför
har man inte varit det?
Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 och 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Magnus Svensson (C).

Beslutsunderlag



Fråga - Processen kring framtagande av nya hälsovalshandboken
Svar på fråga - Processen kring framtagande av nya hälsovalshandboken

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
46 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§30

Fråga - Resor till vården och rutiner för minskad smittspridning (RS
2020/2337)
Beslut
1. Frågan bordläggs.

Sammanfattning
Liz Zachariasson (SD) frågar:
- När kommer kallelserna till vården uppdateras i enlighet med det
besvarande av motionen "lättare reseregler för besök till sjukvården
under covid-pandemin" att genomföras?
Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 och 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Jan Lahenkorva (S).

Beslutsunderlag



Fråga - Resor till vården och rutiner för minskad smittspridning
Svar på fråga - Resor till vården och rutiner för minskad smittspridning

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
47 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§31

Fråga - Verkställande av regionfullmäktiges beslut (RS 2020/2338)
Beslut
1. Frågan bordläggs.

Sammanfattning
Mattias Eriksson Falk (SD) frågar:
- När kommer verksamheterna att använda ordet vårdnadshavare i enlighet
med Regionstyrelsens, och sedermera Regionfullmäktiges beslut?
Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 och 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Marie-Louise Dangardt (S).

Beslutsunderlag



Fråga - Verkställande av regionfullmäktiges beslut
Svar på fråga - Verkställande av regionfullmäktiges beslut

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
48 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§32

Fråga - Inställda turer och viten kopplade till detta (RS 2020/2339)
Beslut
1. Frågan bordläggs.

Sammanfattning
Mattias Eriksson Falk (SD) frågar:
- Hur hanteras frågan om vite vid inställda turer inom kollektivtrafiken
när det kan kopplas till den pågående pandemin?
Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 och 2020-11-15.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).

Beslutsunderlag



Fråga - Inställda turer och viten kopplade till detta
Svar på fråga - Inställda turer och viten kopplade till detta

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
49 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§33

Fråga - Stängda framdörrar och tappade biljettintäkter (RS 2020/2340)
Beslut
1. Frågan bordläggs.

Sammanfattning
Daniel Persson (SD) frågar:
- När kommer passagerare kunna blippa/betala med sina kort
vid påstigning i annan dörr än framme vid chauffören?
Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-05 och 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att frågan får ställas.
Frågan besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).

Beslutsunderlag



Fråga - Stängda framdörrar och tappade biljettintäkter
Svar på fråga - Stängda framdörrar och tappade biljettintäkter

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
50 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§34

Interpellation - Brister i samverkan och långa köer inom psykiatrin (RS
2020/2228)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Henrik Olofsson (SVG) frågar:
- Hur har man löst det problem som finns med bristande samverkan
och långa köer inom psykiatrin då det gäller både barn, unga och
vuxna och finns det tillräckligt med personal?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Per-Ewert Olsson
Björk (C).

Beslutsunderlag



Interpellation - Brister i samverkan och långa köer inom psykiatrin
Svar på interpellation - Brister i samverkan och långa köer inom psykiatrin

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
51 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§35

Interpellation - Varför öppnar vi inte bussarnas framdörrar - Vi måste
agera! (RS 2020/2237)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Henrik Olofsson (SVG) frågar:
- Hur ser man på detta mycket allvarliga problem mitt
under en pågående pandemi?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).

Beslutsunderlag



Interpellation - Varför öppnar vi inte bussarnas framdörrar - Vi måste agera!
Svar på interpellation - Varför öppnar vi inte bussarnas framdörrar - Vi måste agera!

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
52 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§36

Interpellation - En blödande kollektivtrafik och inga reklamintäkter (RS
2020/2311)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Mattias Eriksson Falk (SD) frågar:
1. Är du beredd att inleda dialog med Vy buss som kör stadstrafiken
i Gävle om att återigen ha reklam på bussarna?
2. Vilken inställning har majoriteten till reklam på bussar och tåg på
trafik som körs i Gävleborg på regionens uppdrag?
3. Avser majoriteten att möjliggöra för reklam på bussarna och således
få intäkter även om viss trafik skulle återgå i Region Gävleborgs egen
regi och inte längre köras av privata operatörer?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).

Beslutsunderlag



Interpellation - En blödande kollektivtrafik och inga reklamintäkter
Svar på interpellation - En blödande kollektivtrafik och inga reklamintäkter

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
53 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§37

Interpellation - Kommunikation mellan sjukhusen och hälsocentralerna
(RS 2020/2312)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Mattias Eriksson Falk (SD) frågar:
1. Hur ser rutinerna ut för patienter som ska genomföra EKG-test
innan operation och vart ska detta göras?
2. Hur ska hälsocentralerna (både regionens egna samt privata) förhålla sig
till att sjukhusen lämnar information till patienter som i deras ögon är felaktiga?
3. Vilka risker ser du med att patienter hamnar i det här moment 22 läget som
beskrivits ovan?
4. Hur ser du på att patienter som ska genomföra en operation och på grund av
nya rutiner inom regionen också ska genomföra ett EKG-test får betala ytterligare
en patientavgift för detta?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Jan Lahenkorva (S).

Beslutsunderlag



Interpellation - Kommunikation mellan sjukhusen och hälsocentralerna
Svar på interpellation - Kommunikation mellan sjukhusen och hälsocentralerna

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
54 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§38

Interpellation - Stöd till föreningsliv och civilsamhälle (RS 2020/2341)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Richard Carlsson (SD) frågar:
1. Vilket ekonomiskt stöd har Region Gävleborg erbjudit föreningslivet
i Gävleborg för att lindra deras påverkan av coronapandemin?
2. Vilket ekonomiskt stöd har Region Gävleborg erbjudit civilsamhället i
Gävleborg för att lindra deras påverkan av coronapandemin?
3. Vilka insatser i övrigt har Region Gävleborg erbjudit föreningsliv och
civilsamhället för att lindra deras påverkan av coronapandemin?
4. Om Region Gävleborg har erbjudit insatser, hur har responsen och
nyttjandet av dessa varit?
5. Vilka ytterligare insatser planerar Region Gävleborg för framöver i det fall
att coronapandemin kommer fortgå ytterligare ett flertal månader?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Magnus Svensson (C).

Beslutsunderlag



Interpellation - Stöd till föreningsliv och civilsamhälle
Svar på interpellation - Stöd till föreningsliv och civilsamhälle

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
55 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§39

Interpellation - Kontant betalning inom kollektivtrafiken och
biljettkontrollanter (RS 2020/2342)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Mattias Eriksson Falk (SD) frågar:
1. Vilka rutiner gäller för biljettkontrollanterna när man stöter
på passagerare som avsett att betala kontant men som av
olika anledningar haft svårigheter att så göra?
2. Ska passagerare som inte har andra möjligheter än att betala
kontant på bussen inte resa med kollektivtrafiken så länge som
problematiken att inte kunna betala med kontanter kvarstår?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).

Beslutsunderlag



Interpellation - Kontant betalning inom kollektivtrafiken och biljettkontrollanter
Svar på interpellation - Kontant betalning inom kollektivtrafiken och
biljettkontrollanter

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
56 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§40

Interpellation - Återtagande av ansvaret för att göra dyslexiutredningar
(RS 2020/2355)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Hans Backman (L) frågar:
- Planeras det från majoritetspartierna att vidta åtgärder som innebär
att Region Gävleborg återtar ansvaret för att utföra dyslexiutredningar?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Per-Ewert Olsson
Björk (C).

Beslutsunderlag



Interpellation - Återtagande av ansvaret för att göra dyslexiutredningar
Svar på interpellation - Återtagande av ansvaret för att göra dyslexiutredningar

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
57 (58)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-01-29

§41

Interpellation - Bidrag till Ibn Rushd och andra studieförbund (RS
2020/2378)
Beslut
1. Interpellationen bordläggs.

Sammanfattning
Hans Olsson (M) frågar:
1. Anser regionrådet att regionen ska betala ut bidrag till
studieorganisationer som har kopplingar till Muslimska
brödraskapet?
2. Är regionrådet beredd att göra en översyn av bidragen till
studieförbunden och en genomlysning och kontroll av ansökningarna?
3. Är regionrådet beredd att se över och revidera reglementet för
bidrag till studieförbunden?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2020-11-25.

Förslag till beslut
1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Magnus Svensson (C).

Beslutsunderlag



Interpellation - Bidrag till Ibn Rushd och andra studieförbund
Svar på interpellation - Bidrag till Ibn Rushd och andra studieförbund

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
58 (58)

