Kallelse och föredragningslista
Regionfullmäktige
2021-04-28

Tid: 09:30-16:30
Plats: @Teams/Brömssalen, ingång 11, Gävle sjukhus
Tjänstgörande ledamöter ska vara inloggade och ha registrerat sin närvaro senast kl 9.00!

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)
Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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Linda Elgestad (M)
Pia Jansson (M)
Alf Persson (M)
Magnus Svensson (C)
Caroline Smidt (C)
Anette Olsson (C)
Joakim Westlund (C)
Ingeborg Wigzell (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)
Karin Jansson (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Erik Holmestig (C)
Bernt Larsson (SVG)
Carmen Lundkvist (L)
Ersättare
Katarina Hedberg (S)
Kent Olsson (L)
Peter Kärnström (S)
Håkan Englund (S)
Elisabet Lundin (S)
Hampus Forsmark (S)
Ann-Katrin Samuelsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Lena Erixon (S)
Fredrik Skoglund (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)
Ulrica Högberg (V)
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 2 of 37

Bankgiro 5031-9771
Org. Nr. 232100-0198

Kallelse och föredragningslista
Regionfullmäktige
2021-04-28

Jan Näsholm (-)
Anders Bergsten (KD)
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)
Magdalena Fagerhov (KD)
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)
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)
Diana Blomgren (S)
Ingemar Kalén (KD)
Johnny Sandgren (C)
Per Stener Bång (M)
Maria Hagström (MP)
Torbjörn Hellström (SVG)
Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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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)
Hayat Karimi (S)
Olle Larsson (SD)
Tereza Vanova Benke (L)
Ove Schönning (S)
Agneta Stjernström (SD)
Övriga

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
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1.

Kungörelse regionfullmäktige 2021
(RS 2021/63)

Beslutsunderlag


2.

Kungörelse regionfullmäktige 2021-04-28

Tidsprogram regionfullmäktige 2021
(RS 2021/64)

Beslutsunderlag


3.

Tidsprogram 2021-04-28

Val av protokollsjusterare
Förslag till beslut

1. Till protokollsjusterare utses Lars-Göran Langeborg och Helena
Englund med Anders Bergsten och William Elofsson som ersättare.
2. Justeringen äger rum på regionkontoret senast den 12 maj 2021.

4.

Aktuellt från regionstyrelsen

5.

Ledamöternas allmänna frågestund

6.

Anmälan av medborgarförslag

7.

Anmälan av revisionsrapport - Granskning av lönehantering och
löneutbetalningsprocessen
(RS 2021/831)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Revisionsrapporten "Granskning av lönehantering och
löneutbetalningsprocessen" överlämnas till regionstyrelsen för beredande
av svar.
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.
Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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Med utgångspunkt från de iakttagelser och bedömningar som har framkommit i
granskningen lämnar vi följande rekommendationer:
 Utveckla det systematiska arbetet med intern kontroll för att hantera
riskområden inom lönehanteringen samt säkerställa att även nämnderna
beaktar lönehanteringen i sina internkontrollplaner.
 Upprätta en fullständig dokumentation över lönehanteringsprocessen med
tillhörande rutinbeskrivningar, vilka manuella kontroller som ska utföras
samt vilka kontroller som lönesystemet utför.
 Komplettera kontrollarbetet med kontroller inom områden där det idag
saknas t.ex. behörigheter i lönesystemet, ändring av fast data och
oattesterade poster samt tillse att ett fullständigt systematiskt arbetssätt
inrättas för att dokumentera utförda kontroller avseende lönehanteringen.
 Säkerställa att pågående arbete kring kartläggning av roller och ansvar av
de olika delarna i regionens lönehantering färdigställs i syfte att tydliggöra
ansvarsfördelningen mellan HR Service och regionens övriga verksamhet.
 Se över och effektivisera nuvarande manuella rutiner i löneprocessen i
syfte att minska den manuella hanteringen av pappersblanketter av
exempelvis anställningsavtal och utlägg samt se över möjligheten till
systemstöd för lönetillägg och efterlevnad av inköpsrutiner för egna
utlägg.
 Tillse att tid- och avvikelserapportering samt attest av underlag sker
korrekt och i tid för att bidra till att antalet manuella utbetalningar minskar
samt säkerställa att det till samtliga lönetransaktioner finns fullständiga
och korrekta underlag.
Samtliga nämnder inom Region Gävleborg:
 Tillse att tid- och avvikelserapportering samt attest av underlag sker
korrekt och i tid för att bidra till att antalet manuella utbetalningar minskar
samt säkerställa att det i till samtliga lönetransaktioner finns fullständiga
och korrekta underlag.
 Säkerställa att lönehanteringen beaktas i nämndernas internkontrollarbete
och internkontrollplaner.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Region Gävleborgs revisorer
Beslutsunderlag




Missiv påskrivet - Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och
löneutbetalningsprocessen
Revisionsrapport - Granskning av lönehantering och
löneutbetalningsprocessen

8.

Ev. info från fullmäktiges revisorer enligt
revisionsreglementet § 20

9.

Anmälan av motion - Mammografi för kvinnor 75 år och äldre

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
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(RS 2021/955)
Förslag till beslut

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

Hans Backman, Helena Englund och Carmen Lundkvist (L) har lämnat in en motion
med följande yrkande:


Att Region Gävleborg inför mammografi för kvinnor 75 år och äldre

Expedieras till

Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag


10.

Motion - Mammografi för kvinnor 75 år och äldre

Anmälan av motion - Regionalt idrottsprogram
(RS 2021/1007)
Förslag till beslut

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

Patrik Stenvard och AnnCharlotte Granath (M) har lämnat in en motion med följande
yrkanden:
1. Att Region Gävleborg arbetar fram ett regionalt idrottsprogram och
2. Att detta görs tillsammans och i samförstånd med idrottsrörelsen i länet
Expedieras till

Motionären
Hållbarhetsnämnden
Regionstyrelsen

Beslutsunderlag


11.

Motion - Regionalt idrottsprogram

Årsredovisning 2020

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00
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(RS 2020/2713)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Reservering av medel till resultatutjämningsreserv görs med 259 mnkr.
2. Årsredovisning 2020 godkänns.
Sammanfattning

Årsredovisningen ger en övergripande bild av Region Gävleborgs verksamhet,
hållbarhet och ekonomi det gångna året. Den ger återkoppling till fullmäktige och
länets invånare om hur mål har uppnåtts och hur uppdrag har utförts.
Årsredovisningen är i allt väsentligt upprättad i enlighet med Lagen om kommunal
bokföring och redovisning och rekommendationer utgivna av Rådet för kommunal
redovisning.
För att beskriva Region Gävleborgs miljö- och hållbarhetsarbete kompletteras
årsredovisningen med en hållbarhetsredovisning. Redovisningens utformning utgår
från FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och Region Gävleborgs politiska
inriktning 2019-2023. Hållbarhetsredovisningen är upprättad enligt GRI standard
2016, tillämpningsnivå core.
Regionen redovisade ett resultat på 457 mnkr, jämfört med budgeterade 192 mnkr.
Det positiva resultatet förklaras främst av nationella beslut om ökade riktade
statsbidrag till regionen samt orealiserade finansiella vinster och förluster inom
pensionsfonden.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 2021-03-17, § 53, se
nedan och bifogat protokollsutdrag:
- Särskilt yttrande:
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans
Backman (L) inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse:
"Trots att regionen lämnar ett positivt resultat 2020 är det inte läge att slappna av.
Det som räddar ekonomin är de väldigt generösa bidragen från staten som är 900
miljoner högre är budgeterat. Många verksamheter går trots det med stora underskott,
detta är ett strukturellt och återkommande problem som den politiska ledningen inte
tar på allvar. Det är också anmärkningsvärt att vår begäran att kalla in nämnderna till
regionstyrelsen negligeras och vi menar att Regionstyrelsens uppsiktplikt här
brister”.
Expedieras till

Ekonomistaben
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag


Postadress
801 88 Gävle

Årsredovisning 2020
Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00
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12.

Region Gävleborg årsredovisning 2020
§53 RS Årsredovisning 2020
HSN - Redovisning av medelsförvaltning januari - december 2020
HSN - Uppföljning av politiska mål 2020-12
§10 HSN Redovisning av medelsförvaltning 2020
HN - Redovisning av medelsförvaltning 2020
HN - Uppföljning mål i årsplan med förvaltningsmål 2020
§4 HN Redovisning av medelsförvaltning 2020
§6 KKN Redovisning av medelsförvaltning januari – december 2020 Kulturoch kompetensnämnden.
KKN uppföljning mål i årsplan med förvaltningsmål
Patientnämnden - Medelsförvaltning januari-december 2020
§7 FHRG Redovisning av medelsförvaltning 2020
Hjälpmedel FoU Välfärd - Medelsförvaltning 2020
Hjälpmedel FoU Välfärd - Fördelning resultat 2020
§7 FHRN Redovisning av medelsförvaltning 2020
Hjälpmedel FoU Välfärd - Uppföljning mål i årsplan med förvaltningsmål
2020-12
Revisionsrapport - Granskning av årsredovisning 2020

Revisionsberättelse 2020
(RS 2021/836)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kultur- och
kompetensnämnden, hållbarhetsnämnden, patientnämnden, gemensam
företagshälsovårdsnämnd, gemensam nämnd för FoU Välfärd och
hjälpmedelsverksamheten, demokratiberedningen och dess ledamöter
beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
De närvarande som är ledamöter eller ersättare i styrelsen eller övriga nämnder m.m.
deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet i de delar det gäller dem själva.
Sammanfattning

Region Gävleborgs revisorer har efter verkställd granskning av Region Gävleborgs
räkenskaper och förvaltning för 2020 tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna,
demokratiberedningen och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet.
Expedieras till

Region Gävleborg revisorer
Regionstyrelsen
Regionens nämnder inkl. demokratiberedningen

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
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Beslutsunderlag



13.

Revisionsberättelse 2020
Revisorernas redogörelse 2020

Revisorernas verksamhetsberättelse 2020
(RS 2021/833)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Revisorernas verksamhetsberättelse 2020 godkänns och läggs
handlingarna.
Sammanfattning

Region Gävleborgs revisorer har lämnat en redogörelse för verksamheten år
2020 och för användningen av anslaget för år 2020.
För 2020 redovisar revisorerna ett överskott om 1 756 kronor.
Revisorerna hemställer att regionfullmäktige ska godkänna redogörelsen för
verksamheten 2020.
Regionfullmäktige har utsett fullmäktiges presidium att utgöra en särskild beredning
för revisorernas budget och verksamhetsberättelse.
Expedieras till

Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Ekonomistaben
Beslutsunderlag


14.

Revisorernas verksamhetsberättelse 2020

Regionalt Skogsprogram 2021 - 2030 för Gävleborg
(RS 2021/658)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Anta det Regionala Skogsprogrammet för Gävleborg 2021-2030
Sammanfattning

Det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till
jobb och hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande
bioekonomi”.
Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1
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Telefax
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Gävleborgs skogsprogram ska bidra till den nationella visionen genom att utgå från
de regionala förutsättningarna som finns i länet.
För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt
förvaltning av resultatet har Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och
Skogsstyrelsen gemensamt tagit fram Gävleborgs skogsprogram.
Intresseorganisationer, företag, entreprenörer, enskilda skogsägare, akademi,
offentlig sektor och privatpersoner med koppling till skogsbruket har erbjudits
möjlighet att påverka innehållet i programmet och flera hundra personer har deltagit i
processen.
Det Regionala skogsprogrammet har identifierat ett antal områden som aktörer
gemensamt bör fokusera på i Gävleborg för en regional utveckling i linje med det
nationella programmet. De prioriterade områdena i Gävleborgs skogsprogram är
 Bryta strukturer
 Hållbarhet i skogen
 Mångbruk i skogen
 Omställning, konkurrenskraft och kompetens
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen ansvarar gemensamt
för genomförandet av skogsprogrammet. Länsstyrelsen Gävleborg är
sammankallande och har ett huvudansvar.
Ärendet behandlades vid utvecklingsutskottets sammanträde 2021-03-29, § 38,
samt vid regionstyrelsens sammanträde 2021-04-07, § 87, se bifogade
protokollsutdrag.
Expedieras till

Länsstyrelsen Gävleborg
Skogsstyrelsen Gävleborg
Regional utvecklingsförvaltning
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





15.

Tjänsteskrivelse Regionalt Skogsprogram
Gävleborgs skogsprogram 2021-03-10
§87 RS Regionalt Skogsprogram för Gävleborg
§38 UU Regionalt Skogsprogram för Gävleborg

Revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll
(RS 2020/261)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
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1. Upprättat förslag till svar på revisionsrapporten "Nämndernas arbete med
internkontroll" godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Nämndernas arbete med
intern kontroll" till regionfullmäktige. Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2020
att remittera revisionsrapporten till regionstyrelsen för beredande av svar.
Svaret ska behandlas i regionfullmäktige 25-26 november 2020.
Ett förslag till svar på revisionsrapporten har upprättats.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 4 november 2020, §
187, se nedan samt bifogat protokollsutdrag.
- Särskilt yttrande:
Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Hans
Backman (L) inlämnar särskilt yttrande med följande lydelse: "Enligt svaret till
revisorerna innehåller rapporten en del faktafel och är svårläst på grund av bland
annat språkliga misstag. Vi delar inte den uppfattningen och anser att svaret till
revisionen har en ton och en attityd som är opassande. Det vore på sin plats att vara
mer ödmjuk till revisorernas arbete framöver".
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 30-31 mars 2021.
Expedieras till

Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





16.

Missiv - Nämndernas arbete med intern kontroll
Revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll
Svar på revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll
§187 RS Revisionssvar - Nämndernas arbete med internkontroll

Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i
balans
(RS 2020/838)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Upprättat förslag till svar på revisionsrapporten "Hälso- och
sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans" godkänns och läggs
till handlingarna.

Postadress
801 88 Gävle
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Sammanfattning

Regionens revisorer har överlämnat revisionsrapporten "Hälso- och
sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans" till regionfullmäktige.
Regionfullmäktige beslutade den 21 april 2020 att remittera revisionsrapporten till
regionstyrelsen för beredande av svar.
Ett förslag till svar på revisionsrapporten har upprättats. Från M, SVG, KD och L har
ett alternativt revisionssvar inkommit.
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 21 september
2020, § 127, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 4 november 2020, §
188, se nedan samt bifogat protokollsutdrag.
Reservationer

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie
Forsblom (KD) reserverar med följande lydelse: "Vi reserverar oss till förmån för
vårt alternativa svar. Det är anmärkningsvärt att inte majoriteten tar till sig av det
revisorerna påpekar om de brister som gäller den politiska styrningen av arbetet med
att få en ekonomi i balans. Vi ser med stor oro på det ointresse majoriteten visar för
revisorernas viktiga arbete och att majoriteten inte är beredd att på allvar ta tag i de
ekonomiska utmaningarna som hälso- och sjukvårdensnämnden står inför".
Richard Carlsson (SD) och Liz Zakariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Stenvards yrkande.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till inlämnade alternativa revisionssvaret. Henrik
Olofsson (SVG), Hans Backman (L), Jennie Forsblom (KD), Richard Carlsson (SD)
och Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards yrkande.
Jan Lahenkorva (S) yrkar avslag till Stenvards (M) m.fl´s yrkande och bifall till
majoritetens förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Stenvards m.fl yrkande och
finner att Regionstyrelsen beslutar att avslå Stenvards m.fl´s yrkande och
regionstyrelsens beslutar att bifalla majoritetens förslag till beslut.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 30-31 mars 2021.
Expedieras till

Region Gävleborgs revisorer
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen
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Beslutsunderlag








17.

Missiv - Revisionsrapport- Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en
ekonomi i balans
Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i
balans
Svar på revisionsrapport - RS - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en
ekonomi i balans
§189 RS Revisionssvar - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en
ekonomi i balans
Svar på revisionsrapport - HSN - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för
en ekonomi i balans
§127 HSN Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en
ekonomi i balans
alternativt svar ärende 16 Samverkan SVG, M, KD, L RS 20201104

Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning
(RS 2020/275)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Upprättat förslag till svar på revisionsrapporten "Granskning av
läkemedelsförskrivning" godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning

På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av
läkemedelsförskrivning i primärvården. Granskningen har sammanställts i en rapport
som godkänts av revisorerna. Rapporten har anmälts till Regionfullmäktige som
beslutat överlämna den till Hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.
Revisorerna bedömde att regionstyrelsen i begränsad utsträckning har säkerställt att
arbetet med styrning och uppföljning av läkemedelsförskrivning i primärvården sker
på ett ändamålsenligt sätt. Förvaltningen delar inte alla rekommendationer som
framkommer i rapporten fullt ut.
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 14
oktober 2020, § 146, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 9 december 2020, §
213, se nedan samt bifogat protokollsutdrag.
Reservationer

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för Stenvards avslagsyrkande.
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Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie
Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards avslagsyrkande
och inkommer med en skriftlig reservation med följande lydelse:
"Det är anmärkningsvärt av de styrande partierna att bemöta revisionen på det sätt
man gör i detta svar. Vi kan inte ställa oss bakom svaret då det är en alltför raljant
och respektlös ton som används mot regionfullmäktiges revision. Vi vill istället
framhäva vikten av en oberoende revision inom demokratiska organ och anser att
styrande partier borde ta till sig av den kritik och de råd som framkommer i
revisionsrapporten. Våra revisorer förtjänar inte att bli bemötta på detta sätt".
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar avslag till svaret på revisionsrapporten. Hans Backman
(L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD), Richard Carlsson (SD) och
Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag mot Stenvards
avslagsyrkande och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 30-31 mars 2021.
Expedieras till

Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag







18.

Missiv - Granskning av läkemedelsförskrivning
Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning
Svar på revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning i
primärvården
§213 RS Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning
§146 HSN Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning BESLUT

Motion - Avskaffa onödiga regler
(RS 2019/269)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
Sammanfattning

I en motion föreslår Maria Molin (M):
Postadress
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Att Region Gävleborg under en försöksperiod inrättar ett eller flera
antibyråkratiseringsråd, med inspiration av den danska meningssamlingen,
dit medarbetare kan lämna förslag på regler som bör avskaffas.

Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 20 januari 2021, § 21,
se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

Patrik Stenvard, Jennie Forsblom och Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Stenvards yrkande.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD) och Richard
Carlsson (SD) stödjer Stenvards yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag mot Stenvards yrkande och
finner att styrelsen beslutar att motionen avslås.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 30-31 mars 2021.
Expedieras till

Motionären
Regionstyrelsen
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
Beslutsunderlag




19.

Motion - Avskaffa onödiga regler
Svar på motion - Avskaffa onödiga regler
§21 RS Motion (M) - Avskaffa onödiga regler

Motion - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
(RS 2020/1913)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG):
1. Att regionfullmäktige anordnar en temadag om multiresistenta bakterier.
Postadress
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2. Att man genomför dagen blandat med information, föredragningar och
gruppaktiviteter med målet att öka kunskapen om multiresistenta bakterier
i vården.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 20 januari 2021, § 20,
se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M) och Jennie
Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Olofssons yrkande.
Yrkanden

Henrik Olofsson (SVG) yrkar bifall till motionen. Patrik Stenvard (M), Hans
Backman (L), Jennie Forsblom (KD) stödjer Olofssons yrkande.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 30-31 mars 2021.
Expedieras till

Motionären
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag




20.

Motion - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
Svar på motion - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
§20 RS Motion (SVG) - Temadag om multiresistenta bakterier i vården

Motion - Coronapandemin
(RS 2020/874)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen anses besvarad.
Sammanfattning

Henrik Olofsson (SVG) har lämnat in en motion med följande yrkanden:
1. Att regionen möjliggör så att vi kan återbetala 10 % av vårt partistöd för
2020.
2. Att motionen behandlas så den kan beslutas snarast.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 16 februari 2021, § 43,
se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

Henrik Olofsson (SVG) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt yrkande.
Postadress
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Yrkanden

Henrik Olofsson (SVG) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att motionen anses besvarad
mot Olofssons bifallsyrkande och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens
förslag att motionen anses besvarad.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 30-31 mars 2021.
Expedieras till

Motionären
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag




21.

Motion - coronapandemin
Svar på motion - Coronapandemin
§43 RS Motion - Coronapandemin

Motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn
(RS 2019/268)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
Sammanfattning

Maria Molin (M) har lämnat in en motion med följande yrkanden:
1. Att Region Gävleborg ser över rutiner för att upptäcka den här typen av
brott.
2. Att Region Gävleborg inför programvara eller motsvarande som beskrivs
ovan under 2019.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 16 februari 2021, § 44,
se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD). Richard Carlsson (SD) , Hans Backman
(L) och Henrik Olofsson (SVG) reserverar sig mot beslutet till förmån för
respektives yrkanden.
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Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD) stödjer
Stenvards yrkande.
Richard Carlsson (SD) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Hans Backman (L) yrkar bifall till första attsatsen och avslag på andra attsatsen.
Henrik Olofsson (SVG) yrkar att motionen ska anses besvarad.
Marie-Louise Dangardt yrkar avslag till motionen.
Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på ordförandens förslag att motionen avslås.
Därefter proposition om motionen ska bifallas eller anses besvarad och finner att
styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag att motionen avslås.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 30-31 mars 2021.
Expedieras till

Motionären
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag




22.

Motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn
Svar på motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn
§44 RS Motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn

Revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande
(RS 2020/1292)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Upprättat förslag till svar på revisionsrapporten "Granskning av processen
vårdplatsutnyttjande" godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har låtit genomföra en granskning av processen
vårdplatsutnyttjande. Revisorernas bedömning är att Hälso- och sjukvårdsnämnden
till övervägande del säkerställer att processen för vårdplatsutnyttjande är
ändamålsenlig.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat revisionsrapporten på sitt sammanträde
2 februari 2021, § 20, och lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda
handling ”Svar på revisionsrapport".
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 16 februari 2021, § 42,
se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet bordlades vid fullmäktiges sammanträde 30-31 mars 2021.
Postadress
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Expedieras till

Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag






23.

Missiv -revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande
Revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande
Svar på revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande
§42 RS Revisionsrapport - Granskning av processen vårdplatsutnyttjande
§20 HSN Granskning av processen vårdplatsutnyttjande - BESLUT

Revisionsrapport - Ägarstyrning Tåg i Bergslagen
(RS 2020/267)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Upprättat förslag till svar på revisionsrapporten "Ägarstyrning Tåg i
Bergslagen" godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg
genomfört en granskning av ägarstyrningen i Tåg i Bergslagen AB.
Syftet med granskningen är att säkerställa att ägarstyrningen av Tåg I Bergslagen AB
är tydlig, transparent och samordnad. Enligt den sammanfattande bedömningen i
rapporten är regionstyrelsens uppsikt av bolaget i begränsad utsträckning tydlig,
transparent och samordnad.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 2021-03-17, § 66, se
bifogat protokollsutdrag.
Expedieras till

Region Gävleborgs revisorer
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





Postadress
801 88 Gävle

Missiv - Ägarstyrning Tåg i Bergslagen
Revisionsrapport - Ägarstyrning tåg i bergslagen
Svar på Revisionsrapport - Ägarstyrning Tåg i Bergslagen
§66 RS Revisionsrapport - Ägarstyrning Tåg i Bergslagen
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24.

Motion - Fler bedömningsbilar i Region Gävleborg
(RS 2020/2132)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
Sammanfattning

Henrik Olofsson (SVG) har lämnat in en motion med följande yrkande:
1. Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda om fler orter i Region
Gävleborg kan vara i behov av bedömningsbil för snabbare
omhändertagande av patienter.
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2021-02-24, §
33, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 2021-03-17, § 69, se
nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman
(L) och Liz Zachariasson (SD) reserverar mot beslutet till förmån för Stenvards
yrkande.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen.
Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L), Liz
Zachariasson (SD) stödjer Stenvards yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Stenvards yrkande att motionen ska bifallas mot
ordförandens förslag att motionen avslås och finner att styrelsen beslutar att avslå
motionen.
Expedieras till

Motionärerna
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag




Postadress
801 88 Gävle

Motion - Fler bedömningsbilar i Region Gävleborg
Svar på motion - Fler bedömningsbilar i Region Gävleborg
§69 RS Motion (SVG) - Fler bedömningsbilar i Region Gävleborg
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25.

Motion - Utveckling av BB-födelsehus / barnahus vid Bollnäs sjukhus
(RS 2020/2133)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
Sammanfattning

Henrik Olofsson (SVG) har lämnat in en motion med följande yrkanden:
1. Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
utveckla förlossningsvården vid Bollnäs sjukhus på liknande sätt som man
gör vid Lycksele sjukhus.
2. Att regionstyrelsen får i uppdrag att ta del av andra små
förlossningskliniker i Sverige och redovisa hur man kan utveckla
förlossningsvården vid Bollnäs sjukhus.
3. Att målet ska vara att kunna återöppna förlossningsvård i Bollnäs.
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2021-02-24, §
34, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 2021-03-17, § 70, se
nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet till
förmån för respektive yrkande.
Yrkanden

Henrik Olofsson (SVG) yrkar bifall till motionen.
Jennie Forsblom (KD) yrkar bifall till första attsatsen.
Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på avslå eller bifalla första attsatsen och finner
att styrelsen beslutar att avslå första attsatsen.
Därefter proposition på avslå eller bifalla andra attsatsen och finner att styrelsen
beslutar att avslå andra attsatsen.
Expedieras till

Motionären
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag
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26.

Svar på motion - Utveckling av BB-födelsehus/barnahus vid Bollnäs sjukhus
§70 RS Motion (SVG) - Utveckling av BB-födelsehus / barnahus vid
Bollnäs sjukhus
§34 HSN Motion - Utveckling av BB-födelsehus / barnahus vid Bollnäs
sjukhus - BESLUT

Motion - Region Gävleborg måste ta tillbaka ansvaret för dyslexiutredningar.
(RS 2020/2137)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Motionen avslås.
Sammanfattning

Hans Backman (L) har lämnat in en motion med följande yrkande:
 Att Region Gävleborg återtar ansvaret för att göra dyslexiutredningar.
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 2021-02-24, §
35, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 2021-03-17, § 71, se
nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD) och Henrik Olofsson
(SVG) reserverar sig med följande lydelse:
”I och med att Region Gävleborg avsagt sig ansvaret för dyslexiutredningar är det
många barn som idag inte får den hjälp de behöver vilket är oacceptabelt.
Kompetensen för att utföra dyslexiutredningar finns inte i kommunerna och barnen
hamnar i kläm medan regionen och kommunerna skyller på varandra. För att
säkerställa att varje barn får den hjälp de har rätt till anser vi att Region Gävleborg
ska ta tillbaka ansvaret för dyslexiutredningar”.
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Backmans yrkande.
Yrkanden

Hans Backman (L) yrkar bifall till motionen.
Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Richard
Carlsson (SD) stödjer Backmans bifallsyrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att avslå motionen mot
Backman bifallsyrkande och finner att styrelsen beslutar enligt ordförande förslag att
avslå motionen
Expedieras till

Motionären
Regionstyrelsen
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Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag






27.

Motion - Region Gävleborg måste ta tillbaka ansvaret för
dyslexiutredningar.
Svar på motion - Region Gävleborg måste ta tillbaka ansvaret för
dyslexiutredningar
§71 RS Motion (L)- Region Gävleborg måste ta tillbaka ansvaret för
dyslexiutredningar.
§35 HSN Motion - Region Gävleborg måste ta tillbaka ansvaret för
dyslexiutredningar - BESLUT

Fyllnadsval av nämndeman i förvaltningsrätten
(RS 2020/2454)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. NN, ort, (S), väljs till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun till och
med 31 december 2023.
Sammanfattning

Britt-Inger Ljungberg Willing (S) har entledigats från uppdraget som nämndeman
i Förvaltningsrätten i Falun och ny nämndeman behöver väljas.
Expedieras till

De valda
Förvaltningsrätten i Falun
Beslutsunderlag


28.

Fyllnadsval av nämndeman i förvaltningsrätten

Fråga - Stängda framdörrar och tappade biljettintäkter
(RS 2020/2340)
Förslag till beslut

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

Daniel Persson (SD) frågar:
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När kommer passagerare kunna blippa/betala med sina kort vid påstigning
i annan dörr än framme vid chauffören?

Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträden 2020-11-05, 2020-11-25,
2021-01-29, 2021-02-24--25 och 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



29.

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

Interpellation - Brister i samverkan och långa köer inom psykiatrin
(RS 2020/2228)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande PerEvert Olsson-Björk (C).
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 sammanträden 2020-11-25, 202101-29, 2021-02-24--25 och 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



30.

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

Interpellation - Varför öppnar vi inte bussarnas framdörrar - Vi måste agera!
(RS 2020/2237)
Förslag till beslut

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

Henrik Olofsson (SVG) frågar:
 Hur ser man på detta mycket allvarliga problem mitt under en pågående
pandemi?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträden 2020-11-25, 202101-29, 2021-02-24--25 och 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag




31.

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

Interpellation - En blödande kollektivtrafik och inga reklamintäkter
(RS 2020/2311)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).
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 sammanträden 2020-11-25, 202101-29, 2021-02-24--25 och 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



32.

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

Interpellation - Kommunikation mellan sjukhusen och hälsocentralerna
(RS 2020/2312)
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Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Jan Lahenkorva (S).
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 sammanträden 2020-11-25, 202101-29, 2021-02-24--25 och 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag




33.

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

Interpellation - Stöd till föreningsliv och civilsamhälle
(RS 2020/2341)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Magnus Svensson (C).
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?
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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 sammanträden 2020-11-25, 202101-29, 2021-02-24--25 och 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



34.

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

Interpellation - Kontant betalning inom kollektivtrafiken och biljettkontrollanter
(RS 2020/2342)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Fredrik Åberg Jönsson (V).
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 sammanträden 2020-11-25, 202101-29, 2021-02-24--25 och 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag




35.

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

Interpellation - Återtagande av ansvaret för att göra dyslexiutredningar
(RS 2020/2355)
Förslag till beslut
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1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande PerEvert Olsson-Björk (C).
Sammanfattning

Hans Backman (L) frågar:
1. Planeras det från majoritetspartierna att vidta åtgärder som innebär att
Region Gävleborg återtar ansvaret för att utföra dyslexiutredningar?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträden 2020-11-25, 202101-29, 2021-02-24--25 och 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag




36.

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

Interpellation - Bidrag till Ibn Rushd och andra studieförbund
(RS 2020/2378)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Magnus Svensson (C).
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 sammanträden 2020-11-25, 202101-29, 2021-02-24--25 och 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag




Postadress
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Interpellation - Bidrag till Ibn Rushd och andra studieförbund
Svar på interpellation - Bidrag till Ibn Rushd och andra studieförbund
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37.

Interpellation - Sjukhusens reservkraft måste fungera
(RS 2020/2443)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av regionråd Karin Jansson (MP).
Sammanfattning

Henrik Olofsson (SVG) frågar:
1. Hur allvarligt är det att våra backup system krånglar då det verkligen
behövs?
2. På vilket sätt säkerställer man att tekniken verkligen fungerar när den
behövs?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-02-24--25 och
2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



38.

Interpellation - Sjukhusens reservkraft måste fungera
Svar på interpellation - Sjukhusens reservkraft måste fungera

Interpellation - Vaccinationsplan
(RS 2021/134)
Förslag till beslut

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

Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Hur kommer det sig att den styrande majoriteten inte krävde att en
vaccinationsplan togs fram?
2. Är majoriteten nöjd över hur vaccineringen går till i Gävleborg?
3. Vad har majoriteten lärt sig av denna hantering av massvaccineringen?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-02-24--25 och
2021-03-30--31.
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Beslutsunderlag



39.

Interpellation - Vaccinationsplan
Svar på interpellation - Vaccinationsplan

Interpellation - Lärdomar av pandemin
(RS 2021/154)
Förslag till beslut

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

Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Hur kommer det sig att smittan tog sig in på våra särskilda boenden i
länet?
2. Vad är anledningen till att vi i Gävleborg blev en region som drabbades
värst?
3. Varför anser inte regionstyrelsens ordförande att en extern oberoende
utvärdering tillför nytta för oss?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-02-24--25 och
2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



40.

Interpellation - Lärdomar av pandemin
Svar på interpellation - Lärdomar av pandemin

Interpellation - Familjecentraler
(RS 2021/245)
Förslag till beslut

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

EwaMarja Andersson (M) frågar:
1. Hur ser förutsättningarna ut för Regionens anställda för att arbeta inom de
viktiga arbetet i familjecentralerna?
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2. Samverkansarbetet med de samverkanspartners man har idag och bedriver
verksamhet tillsammans med hur fungerar det?
3. Finns det förutsättningar för utveckling av Regionens uppdragsdel med
exempelvis psykologi i de familjecentraler som bedrivs i dag och startar
framöver?
4. Har Regionens hälsoarbete gällande barn och mödravård utvecklats där
familjecentraler finns?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



41.

Interpellation - Familjecentraler
Svar på interpellation - Familjecentraler

Interpellation - Våld i nära relationer
(RS 2021/247)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande PerEwert Olsson Björk (C).
Sammanfattning

EwaMarja Andersson (M) frågar:
1. Har Regionen stärkt upp sin information om samtal och hantering till
anställda för att möta upp dessa ärenden under pandemin och för att möte
upp en eventuell anstormning vid normaliseringsläge?
2. Är Regionens akutingångar rustade för hur man möter upp patienter som
inkommer till vård tillsammans med sin förövare?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



42.

Interpellation - Våld i nära relationer
Svar på interpellation - Våld i nära relationer

Interpellation - Ungdomsmottagningar - psykisk ohälsa
(RS 2021/571)
Förslag till beslut

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

Lars Österberg (KD) frågar:
1. Upplever ungdomsmottagningarna i Region Gävleborg en ökande psykisk
ohälsa bland unga, och i så fall hur märker man av detta?
2. Hur planerar Region Gävleborg för att ta hand om den psykiska ohälsan
bland våra unga?
3. Hur ser personalläget, bemanningen ut på våra ungdomsmottagningar i
länet?
4. På vilket sätt tar de unga kontakt, använder unga exempelvis En väg innumret?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



43.

Interpellation - Ungdomsmottagningar - psykisk ohälsa
Svar på interpellation - Ungdomsmottagningar - psykisk ohälsa

Interpellation - Hjälpmedel
(RS 2021/625)
Förslag till beslut

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

Maria Molin (M) frågar:
1. Har Region Gävleborg några planer på att anpassa sina hjälpmedelsregler
till de regler som finns i övriga regioner?
2. Personer som väljer att köpa hjälpmedel själva får inte någon hjälp med
service till dessa hjälpmedel från regionen. Är detta någon man kan tänka
sig att ändra på?
3. Har Region Gävleborg numera service för de som får problem med sina
hjälpmedel på helgerna, t.ex. en lyft som inte fungerar.
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag
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44.

Interpellation - Snabbtester
(RS 2021/626)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande PerEwert Olsson Björk (C).
Sammanfattning

Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Hur kommer det sig att det tagit så lång tid att breddinföra snabbtester i
våra verksamheter?
2. Är majoriteten beredd att prioritera snabbtester för att möjliggöra testning
av vår personal?
3. Hur kommer det sig att majoriteten inte har tagit initiativta till mer utökad
testning?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



45.

Interpellation - Snabbtester
Svar på interpellation - Snabbtester

Interpellation - Vaccinerar hela regionen i samma takt?
(RS 2021/627)
Förslag till beslut

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

Maria Molin (M) frågar:
1. Är detta möjligt och i så fall varför är det så?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



Postadress
801 88 Gävle

Interpellation - Vaccinerar hela regionen i samma takt?
Svar på interpellation - Vaccinerar hela regionen i samma takt?
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46.

Interpellation - Landets sämsta vägar
(RS 2021/628)
Förslag till beslut

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

Alexander Hägg (M) frågar:
1. Vilka prioriteringar gör majoriteten för att förbättra vägstandarden i
Gävleborgs län?
2. När kommer länsplanen att revideras?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



47.

Interpellation - Landets sämsta vägar
Svar på interpellation - Landets sämsta vägar

Interpellation - Smittskydds kommunikationsstrategier med länets kommuner
(RS 2021/630)
Förslag till beslut

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

AnnCharlotte Granath (M) frågar:
1. Vad har smittskydd i Region Gävleborg för upprättade
kommunikationsstrategier gentemot länets kommuner gällande just att
förhindra smittspridning?
2. Har man kommunicerat till länets kommuner att det krävs ett uttryckligt
direktiv från smittskydd innan, t. ex. föräldrar får informeras om smitta på
förskola?
3. Anser regionrådet att kommunikationen mellan regionen och kommunerna
fungerar tillfredsställande?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-30--31.
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48.

Interpellation - Smittskydds kommunikationsstrategier med länets
kommuner
Svar på interpellation - Smittskydds kommunikationsstrategier med länets
kommuner

Fråga - Beslut kring vaccinationerna
(RS 2021/795)
Förslag till beslut

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

Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Hur ser dessa uppdrag och krav ut och vilka beslut har fattats av vilken
politisk församling?
Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-03-30--31.

Beslutsunderlag



49.

Fråga - Beslut kring vaccinationerna
Svar på fråga - Beslut kring vaccinationerna

Interpellation - Folktandvården - bemanningssituation
(RS 2021/639)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av Barry Gustafsson (S), styrelseordförande
Folktandvården Gävleborg AB.
Sammanfattning

Jennie Forsblom (KD) frågar:
1. Hur ser personalläget, bemanningen ut på våra mottagningar i länet? Vilka
yrkesgrupper saknas och var?
2. Hur planerar Folktandvården Gävleborg för att vara en attraktiv
arbetsgivare – att rekrytera ny personal och att hålla kvar redan anställda?
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50.

Interpellation - Folktandvården - bemanningssituation
Svar på interpellation - Folktandvården - bemanningssituation

Interpellation - Bemanningssituation vård - arbetspendling
(RS 2021/903)
Förslag till beslut

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

Lars Österberg (KD) frågar:
1. Hur arbetar regionen för att underlätta arbetspendling? Arbetar man aktivt
för att anpassa scheman efter kollektivtrafiken?
2. Arbetar region Gävleborg aktivt på andra sätt för att vara en attraktiv
arbetsgivare och för att möjliggöra rätt kompetens på rätt plats?
3. Finns det planer för att framåt arbeta på andra, kreativa sätt för att
rekrytera/kunna flytta arbetskraft?

Beslutsunderlag
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