Kallelse och föredragningslista
Regionfullmäktige
2022-03-30

Tid: 09:30-16:30
Plats: Baldur, Bollnäs Folkhögskola
Sammanträdestid 9.30 - 16.30 den 30 mars 2022 och 9.00 - 16.30 den 31 mars 2022.

Var rädda om er själva och andra - tänk på social distansering!

Ledamöter
Kenneth Nilshem (C), ordförande
Lars-Göran Langeborg (V), vice ordförande
Tommy Ljung (M), 2:e vice ordförande
Eva Lindberg (S)
Ola Wigg (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Linnéa Wickman (S)
Daniel Johansson (S)
Shida Kinuka (S)
Barry Gustafsson (S)
Bente Sandström (S)
Marie Frestadius (S)
Mats Kolarby (S)
Annika Huber (S)
Marcus Gard (S)
Carina Holm (S)
Erika Engberg (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)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M)
EvaMarja Andersson (M)
Hans Olsson (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Alexander Hägg (M)
William Elofsson (M)
Linda Elgestad (M)
Pia Jansson (M)
Richard Carlsson (SD)
Daniel Persson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Sandra Bjelkelöv (SD)
Therese Johansson (SD)
Patrik Nilsson (SD)
Postadress
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Latifa Löfvenberg (SD)
Mattias Eriksson Falk (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Eva-Mai Mineur (SD)
Per Kihlgren (SD)
Magnus Svensson (C)
Caroline Smidt Johnsson (C)
Carina Ohlson (C)
Joakim Westlund (C)
Ingeborg Wigzell (C)
Erik Holmestig (C)
Carl-Ewert Olsson (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 (-)
Bernt Larsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Peter Åkerström (KD)
Lili André (KD)
Lars Österberg (KD)
Hans Backman (L)
Helena Englund (L)
Carmen Lundkvist (L)
Karin Jansson (MP)
Bengt Samuelsson (MP)
Ersättare
Remzija Kolasinac (S)
Håkan Englund (S)
Anneli Hirsimäki (S)
Jim Svensk Larm (S)
Fredric Bergstedt (S)
Hampus Forsmark (S)
Ann-Katrin Samuelsson (S)
Jan-Åke Lindgren (S)
Lena Erixon (S)
Jamill Barikzey (S)
Anna-Maria Ericson Lindelöf (S)
Yohannes Michael Mehari (S)
Irene Jonsson (S)
Fredrik L´Estrade (S)
Fredrik Skoglund (S)
Diana Blomgren (S)
Mikael Berg (S)
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Hayat Karimi (S)
Katarina Hedberg (S)
Ove Schönning (S)
Petra Edel (S)
Robert Sten (S)
Liza di Paolo-Sandberg (S)
Carl Bopparmark (S)
Daniel Arenholm (M)
Therése Hammarberg (M)
Maria Unborg (M)
Birgitta Medin (M)
Anders Fogeus (M)
Jonas Brindmark (M)
Stina Berg (M)
Mattias Lindblom (M)
Per Stener Bång (M)
Marjo Myllykoski (M)
Peter Hallgren Stjerndorff (M)
Margon Johansen (SD)
Lena Eriksson (SD)
Kent Karlsson (SD)
Jonny Lindblom (SD)
Wanja Delén (SD)
Per Andersson (SD)
Mari-Anne Larsson (SD)
Kennet Nyman (SD)
Suzanne Hedberg (SD)
Olle Larsson (SD)
Agneta Stjernström (SD)
Solange Nordh (C)
Marianne Persson (C)
Jörgen Bengtson (C)
Gun-Marie Swessar (C)
Stig Eng (C)
Nils-Erik Falk (C)
Magdi Elhadi (C)
Matilda Göransson (C)
Martin Eriksson (C)
Maria Brodin (C)
Mia Eriksson (C)
Kerstin Nyström Hedvall (C)
Johnny Sandgren (C)
Jenny Karlsson (C)
Eva Persson (C)
Håkan Svensson (V)
Zaradesht Bekir (V)
Alf Norberg (V)
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Ulrica Högberg (V)
Tommy Cavallin (V)
Lars B Andersson (V)
Jessica Åberg (V)
Jan Näsholm (-)
Astrid Edlund (SVG)
Kent Olsson (SVG)
Patric Norrå (SVG)
Bernt Wester (-)
Anders Bergsten (KD)
Ingemar Kalén (KD)
Bertil Eriksson (KD)
Rosmari Holmgren (KD)
Per-Ola Grönberg (L)
Kent Olsson (L)
Evelyn Klöverstedt (L)
Joann Ling (MP)
Maria Hagström (MP)
Olov Östlund (MP)
Övriga
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1.

Kungörelse regionfullmäktige 2022
(RS 2022/197)

Beslutsunderlag


2.

Kungörelse 2022-03-30--31

Tidsprogram regionfullmäktige 2022
(RS 2022/198)

Beslutsunderlag



3.

Tidsprogram 2022-03-30
Tidsprogram 2022-03-31

Val av protokollsjusterare
Förslag till beslut

1. Till protokollsjusterare utses NN (N) och NN (N) med NN (N) och NN
(N) som ersättare.
2. Justeringen äger rum på regionkontoret senast den 14 april 2022.
4.

Information om multiresistenta bakterier

5.

Aktuellt från regionstyrelsen

6.

Ledamöternas allmänna frågestund

7.

Anmälan av medborgarförslag

8.

Anmälan av motion - Inrättande av en regional kriskommission i Region
Gävleborg
(RS 2022/711)
Förslag till beslut

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

Hans Backman (L) har lämnat in en motion med följande yrkande:
 Att det med tanke på rådande situation med brist både på vårdplatser och
på personal i delar av vårdorganisationen och konstant stort behov av
inhyrd personal samtidigt som Region Gävleborg är den region i landet
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som har näst mest administration inrättas en regional kriskommission i
Region Gävleborg.
Expedieras till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag


9.

Motion - Inrättande av en regional kriskommission i Region Gävleborg

Anmälan av motion - Inrättande av sjukvårdsslussar med mellanvårdsplatser på
Sandvikens-, Söderhamns- och Ljusdals sjukhus
(RS 2022/758)
Förslag till beslut

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

Hans Backman, Helena Englund och Carmen Lundkvist (L) har lämnat en motion
med följande yrkande:
 Att Region Gävleborg inrättar Sjukvårdsslussar med mellanvårdsplatser på
Sandvikens sjukhus, Söderhamns sjukhus och Ljusdals sjukhus.
Expedieras till

Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Beslutsunderlag



10.

Motion - Inrättande av sjukvårdsslussar med mellanvårdsplatser på
Sandvikens-, Söderhamns- och Ljusdals sjukhus

Anmälan av motion för fortsatt beredning - Se över förutsättningarna att som en
del av folkhälsoarbetet stärka barn och ungdomars möjligheter att röra på sig och
idrotta i Gävleborg efter att Coronapandemin är över
(RS 2021/807)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Beredningen av motionen "Se över förutsättningarna att som en del av
folkhälsoarbetet stärka barn- och ungdomars möjligheter att röra på sig
och idrotta i Gävleborg efter att Coronapandemin är över" ska fortsätta.
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Sammanfattning

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.
Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 - 31 mars 2021, §
153, och överlämnades till hållbarhetsnämnden för beredning.
Expedieras till

Hållbarhetsnämnden
Beslutsunderlag



11.

Motion - Se över förutsättningarna att som en del av folkhälsoarbetet stärka
barn- och ungdomars möjligheter att röra på sig och idrotta i Gävleborg efter
att Coronapandemin är över

Anmälan av motion för fortsatt beredning - Minskning av Region Gävleborgs
administrativa överbyggnad
(RS 2021/846)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Beredningen av motionen "Minskning av Region Gävleborgs
administrativa överbyggnad" ska fortsätta.
Sammanfattning

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.
Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 - 31 mars 2021, §
156, och överlämnades till regionstyrelsen för beredning.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag


12.

Motion - minskad administration

Anmälan av motion för fortsatt beredning - Regionalt beredskapslager
(RS 2021/847)
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Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Beredningen av motionen "Regionalt beredskapslager" ska fortsätta.
Sammanfattning

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan fatta
beslut inom ett år från det motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom
denna tid, ska detta anmälas till fullmäktige.
Motionen anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde den 30 - 31 mars 2021, §
160, och överlämnades till regionstyrelsen för beredning.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Beslutsunderlag


13.

Motion - Regionalt beredskapslager

Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit verksamma under
Coronapandemin
(RS 2022/485)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Utbetala 8 000 kronor, alternativt 4 000 kronor, som engångsbelopp för
2021 till alla anställda som varit verksamma under Coronapandemin 2021.
2. Den totala kostnaden på 98,8 mnkr finansieras genom ökade riktade
statsbidrag inom hälso- och sjukvårdsnämnden och belastar 2021 års
resultat.
Sammanfattning

Coronapandemin har haft stor påverkan på all verksamhet i Region Gävleborg sedan
mars 2020. Verksamheterna har i hög grad, men på olika sätt, drabbats av ökad
belastning. Medarbetare och chefer har tvingats till extraordinära arbetsinsatser, på
grund av det ökade vårdbehovet, begränsningar i samhället till följd av restriktioner
och rekommendationer, samt höga sjuktal internt. Detta har medfört att
arbetssituationen under pandemin har varit svår.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att månadsanställda
medarbetare inom regionen som fortfarande är anställda vid tillfället för utbetalning
tilldelas ett engångsbelopp med 8 000 kr, alternativt 4 000 kronor om medarbetaren
har varit anställd kortare tid än sex månader under året, för sin arbetsinsats under
2021. Timanställda erhåller ersättning för månader som överstiger 50 procent
tjänstgöring.
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Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 16 mars 2022, § 58, se
nedan samt bifogat protokollsutdrag och reservation:
Reservationer

Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom
(KD) och Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Patrik Stenvard (M) och Henrik Olofsson (SVG) har inkommit med en skriftlig
reservation.
Yrkanden

Jan Lanhenkorva yrkar, med instämmande av Jennie Forsblom (KD) och Richard
Carlsson (SD), bifall till liggande förslag.
Hans Backman (L) yrkar på att utbetalningen även ska gälla privata vårdgivare.
Hans Backman (L) yrkar, med instämmande av Jennie Forsblom (KD), på att
vårdpersonalen i Region Gävleborg som jobbar i fronten med Coronapatienter får en
extra ekonomisk ersättning på 500 kronor per arbetspass.
Patrik Stenvard (M) yrkar, med instämmande från Henrik Olofsson (SVG), på att
utbetala 8 000 kronor, alternativt 4 000 kronor, som engångsbelopp för 2021 till alla
anställda inom Hälso- och sjukvården som varit verksamma inom Covidvården under
2021.
Patrik Stenvard (M) yrkar, med instämmande av Jennie Forsblom (KD), Henrik
Olofsson (SVG) och Richard Carlsson (SD) på att hälsovalskontoret får i uppdrag att
göra samma utbetalning till privata vårdcentraler.
Patrik Stenvard (M) yrkar, med instämmande från Henrik Olofsson (SVG), på att
avsättning i bokslutet 2021 görs med 90 miljoner kronor.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att utbetala 8 000 kronor,
alternativt 4 000 kronor, som engångsbelopp för 2021 till alla anställda som varit
verksamma under Coronapandemin 2021 och finner att regionstyrelsen beslutar i
enlighet med liggande förslag.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att den totala kostnaden på 98,8
mnkr finansieras genom ökade riktade statsbidrag inom hälso- och
sjukvårdsnämnden och belastar 2021 års resultat och finner att regionstyrelsen
beslutar i enlighet med liggande förslag.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att regionstyrelsen, under
förutsättning att regionfullmäktige beslutar punkterna ovan för egen del beslutar att
uppdra åt HR-direktören att verkställa beslutet och fastställa slutliga detaljerna vad
gäller utformning och gränsdragningar kring utbetalning av engångsbeloppet till
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Region Gävleborgs medarbetare under corona-pandemin. Ordförande finner att
regionstyrelsen beslutar i enlighet med liggande förslag.
Ordförande ställer proposition på Hans Backmans (L) yrkande att utbetalningen även
ska gälla privata vårdgivare och finner att regionstyrelsen avslår detta.
Ordförande ställer proposition på Patrik Stenvards (M) yrkande att hälsovalskontoret
får i uppdrag att göra samma utbetalning till privata vårdcentraler och finner att
regionstyrelsen avslår detta.
Ordförande ställer proposition på Hans Backmans (L) yrkande att vårdpersonalen i
Region Gävleborg som jobbar i fronten med Coronapatienter får en extra ekonomisk
ersättning på 500 kronor per arbetspass och finner att regionstyrelsen avslår detta.
Ordförande ställer proposition på Patrik Stenvards (M) yrkande att utbetala 8 000
kronor, alternativt 4 000 kronor, som engångsbelopp för 2021 till alla anställda inom
Hälso- och sjukvården som varit verksamma inom Covidvården under 2021 och
finner att regionstyrelsen avslår detta.
Ordförande ställer proposition på Patrik Stenvards (M) yrkande att avsättning i
bokslutet 2021 görs med 90 miljoner kronor och finner att regionstyrelsen avslår
detta.
Expedieras till

Personalutskottet
Regionstyrelsen
HR-direktören
Beslutsunderlag






14.

Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit verksamma
under Coronapandemin
§58 RS Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit
verksamma under Coronapandemin
Reservation - Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har
varit verksamma under Coronapandemin
§26 PU Extra ekonomisk ersättning 2021 till alla anställda som har varit
verksamma under Coronapandemin

Trafikplan 2023
(RS 2022/333)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Anta Trafikplan 2023, med trafikutvecklingsåtgärder som innebär ny
stadstrafik i Sandviken (från juni 2023) samt förlängning av linje 15 ut
mot Gävle strand (från juni 2023).
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2. Att trafikutvecklingsåtgärderna i Trafikplan 2023 finansieras genom
höjning av biljettpriserna inom kollektivtrafiken. Storleken på höjningen
ska utgå från KPI och motsvara kostnadsökningen för trafikutvecklingen.
Sammanfattning

Hållbarhetsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att anta Trafikplan 2023 som
innebär ny stadstrafik i Sandviken. Trafikplanen ska finansieras genom höjning av
biljettpriserna.
Ärendet behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 2 februari 2022, § 14, se
bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsens sammanträde 14 februari
2022, § 33, se nedan samt bifogat protokollsutdrag.
Ledamöterna tillhörande Samverkan Gävleborg (M, SVG, KD, L) avstår deltagande i
beslutet.
Reservationer

Samverkan Gävleborg (M, SVG, KD, L) lämnar följande skriftliga reservation:
"Samverkan Gävleborg yrkar i detta ärende återremiss med motiveringen att det i den
av regionfullmäktige antagna årsplan och budget inte planerats för de prioriteringar
som pekats ut i förslaget på Trafikplan 2023 och att man i förslaget inte heller
redogör för hur planerade prioriteringar ska finansieras".
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkanden

Jan Lahenkorva (S) yrkar med instämmande av Fredrik Åberg Jönsson (V) följande
tillägg i den första beslutspunkten:
"...samt förlängning av linje 15 ut mot Gävle strand (från juni 2023).
Fredrik Åberg Jönsson (V) yrkar att andra beslutspunkten ska ändras enligt följande:
"2. Att i budget och planeringsförutsättningarna 2023-2025 utöka ramtilldelningen
med 4,6 mnkr från år 2023 och ytterligare 4,1 mnkr från år 2024 för att kunna
genomföra föreslagna trafikutvecklingsåtgärder".
Patrik Stenvard (M) yrkar, med instämmande av Henrik Olofsson (SVP), Hans
Backman (L), Jennie Forsblom (KD) och Daniel Persson (SD) återremiss enligt
följande:
"Med anledning av att det i den av regionfullmäktige antagna årsplanen och budget
inte planerats för de prioriteringar som pekats ut i förslaget på Trafikplan 2023 och
att man i förslaget inte heller redogör för hur planerade prioriteringar ska finansieras,
samt att ärendet ej funnits tillgängligt för nämndens ledamöter och ersättare att ta del
ut av i god tid innan nämndens sammanträde, yrkar Samverkan Gävleborg att ärendet
återremitteras.
I det fall som återremissyrkandet faller, avstår ledamöterna i Samverkan Gävleborg
från att delta i beslutet".
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Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att regionstyrelsen
avslår detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Jan Lahenkorvas (S) tilläggsyrkande och
finner att regionstyrelsen bifaller detta.
Ordförande ställer därefter proposition på Fredrik Åberg Jönssons (V) yrkande och
finner att regionstyrelsen avslår detta.
Expedieras till

Hållbarhetsnämnden
Regionstyrelsen
Ekonomistaben
Beslutsunderlag




15.

Trafikplan 2023 (inkl. tjänsteskrivelse)
§34 RS Trafikplan 2023
§14 HN Trafikplan 2023 (507969)

Kulturdebatt
Beslutsunderlag


16.

Förenklad talarordning - kulturdebatt

Region Gävleborgs Hållbarhetsstrategi
(RS 2020/944)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Region Gävleborgs Hållbarhetsstrategi ska godkännas.
Sammanfattning

Regionfullmäktige uppdrog i april 2020 (RS 2019/1692, §243) till förvaltningen att
ta fram förslag på en handlingsplan för Agenda 2030 för Region Gävleborg.
Arbetet har sedan dess pågått i inkluderande arbetsprocess med en bred grupp
representanter för att fånga alla de tre perspektiven av hållbarhet inom
organisationen. Detta arbete har kompletterats av en väsentlighets- och
intressentanalys som genomfördes under år 2020.
Dessa processer ligger till grund för det remissförslag som nu varit ute på remiss i
övriga nämnder.
Ärendet behandlades vid regionstyrelsens sammanträde 16 mars 2022, § 62, se
nedan samt bifogat protokollsutdrag och reservation:
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Reservationer

Patrik Stenvard (M) och Hans Backman (L) har inkommit med en skriftlig
reservation.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) och Hans Backman (L) yrkar återremiss på ärendet.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att regionstyrelsen
avslår detta.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag och finner att regionstyrelsen
beslutar i enlighet med förslaget att Region Gävleborgs hållbarhetsstrategi godkänns.
Expedieras till

Regionstyrelsen
Miljöchef
Stabsdirektör
Beslutsunderlag










17.

Tjänsteskrivelse - Region Gävleborgs Hållbarhetsstrategi
Version 1.8 Tillsammans skapar vi hållbar utveckling!
Hållbarhetsstrategi RS 220316
§62 RS Region Gävleborgs Hållbarhetsstrategi
Reservation - Region Gävleborgs Hållbarhetsstrategi
§11 HSN Remiss – Hållbarhetsstrategi Region Gävleborg(509931) (0)_TMP
§125 HN Remiss – Hållbarhetsstrategi Region Gävleborg(496097) (0)_TMP
§176 KKN Remiss – Hållbarhetsstrategi Region Gävleborg(496019)
(0)_TMP

Försäljning av Region Gävleborgs vindkraftverk
(RS 2022/549)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Sälja Region Gävleborgs två vindkraftverk.
Sammanfattning

Region Gävleborg äger två vindkraftverk. Beslut om investering fattades 2012 efter
att två utredningar visat på både lönsamhet och möjlighet att som en aktiv part bidra
till utbyggnaden av förnyelsebar energi genom att äga vindkraftverk.
Sedan beslut har de två viktigaste lönsamhetsförutsättningarna försvunnit eller
kraftigt minskat – energiskattebefrielsen samt marknadspriset på elcertifikat. Verken
har sedan dess heller inte producerat de volymer som beräknats och som ligger till
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grund för den ursprungliga lönsamhetskalkylen. De tekniska problemen kan lösas
genom att helt byta ut de vitala delarna i verken. Detta är förknippat med stora
investeringar. I investeringsbeslutet från 2012 beslutades även att en översyn av
ägandet skulle göras om förutsättningarna ändras.
Förutsättningarna har ändrats väsentligt och en försäljning av verken föreslås framför
att Region Gävleborg själva investerar. Efter att ha varit med och bidragit till att
vindkraft blivit en etablerad del av den svenska energiproduktionen föreslås Region
Gävleborg låta en annan aktör ta över och utveckla vindkraftverken. Då kan Region
Gävleborg gå vidare och satsa på bl.a. solenergi i regionens eget fastighetsbestånd.
Ärendet behandlades vid fastighets-, miljö- och teknikutskottet 2 mars 2022, § 17, se
bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsens sammanträd 16 mars 2022, §
64, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Yrkanden

Henrik Olofsson (SVG) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandet under proposition och finner att regionstyrelsen beslutar
i enlighet
med förslaget att sälja Region Gävleborgs två vindkraftsverk.
Expedieras till

Fastighets- teknik- och miljöutskottet
Regionstyrelsen
Ekonomistaben
Avdelningschef fastighetsavdelningen
Beslutsunderlag





18.

Tjänsteskrivelse - Försäljning av Region Gävleborgs vindkraftverk
Bilaga till ärende försäljning av vindkraftverk
§64 RS Försäljning av Region Gävleborgs vindkraftverk
§17 FTMU Försäljning av Region Gävleborgs vindkraftverk

Motion - Försäljning av vindkraftverk - skapa personalutvecklingsfond
(RS 2021/829)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Bifall till första att-satsen
2. Avslag på att-satserna 2-4
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Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) följande:
 att regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att sälja de två
vindkraftverken.
 att regionstyrelsen får i uppdrag att bilda en personalfond.
 att de intäkter som försäljningen ger avsätts i denna personalfond.
 att regionstyrelsen får i uppdrag att årligen till fullmäktige redovisa vilka
projekt som fått ta del av denna personalfond.
Motionen behandlades vid fastighets-, teknik- och miljöutskottets sammanträde 2
mars 2022, § 18, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsens sammanträd 16 mars 2022, §
63, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Yrkanden

Henrik Olofsson (SVG) yrkar bifall till motionen.
Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till ordförandes förslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer yrkandena under proposition och finner att regionstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.
Expedieras till

Fastighets-, teknik- och miljöutskottet
Ekonomistaben
Avdelningschef fastighetsavdelningen
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag






19.

Motion - Försäljning av vindkraftverk - skapa personalutvecklingsfond
Svar på motion - Försäljning av vindkraftverk - skapa en
personalutvecklingsfond
§63 RS Motion - Försäljning av vindkraftverk - skapa
personalutvecklingsfond
§18 FTMU Motion - Försäljning av vindkraftverk - skapa
personalutvecklingsfond

Motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region Gävleborg
(RS 2021/13)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)
 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
Motionen behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 9 november 2021, §
107, se bifogat protokollsutdrag.
Motionen behandlades därefter vid regionstyrelsens sammanträde 8 december
2021, § 264, se nedan samt bifogat protokollsutdrag.
Reservationer

Liz Zachariasson (SD), Patrik Stenvard (M) och Linda Elgstad (M) reserverar sig
mot beslutet till förmån för bifallsyrkandet.
Yrkanden

Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till motionen. Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till
motionen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot
Zachariasson bifallsyrkande och finner att styrelsen beslutar att motionen avslås.
Motionen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 14 december 2021, §
494, och 16 februari 2021, § 31.
Expedieras till

Motionärerna
Regionstyrelsen
Hållbarhetsnämnden
Beslutsunderlag






20.

Motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region Gävleborg
Svar på motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region
Gävleborg
§264 RS Motion (SD) - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region
Gävleborg
§107 HN Motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region
Gävleborg

Motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna
(RS 2020/2726)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) att
 Kollektivtrafik som regionen har ansvar för öppnar upp framdörrarna
 Tydlig skyltning sker om smittrisk finns och att bussförarna skyddas i sin
förarmiljö på liknande sätt som kassörskor i butiker
 Kollektivtrafiken markeras upp med tydlighet genom en väg in och en ut
ur bussarna
 Problemet med bussdörrarna löses senast jan 2021
 Motionen behandlas mycket skyndsamt med anledning av covidpandemin
och därav kan beslutas senast dec 2020
Motionen behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 9 november 2021, §
108, se bifogat protokollsutdrag.
Motionen behandlades därefter vid regionstyrelsens sammanträde 8 december
2021, § 265, se nedan samt bifogat protokollsutdrag.
Reservationer

Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L)
och Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards
yrkande.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. Jennie Forsblom (KD),
Hans Backman (L) och Richard Carlsson (SD) stödjer Stenvards yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Stenvards
yrkande och finner att styrelsen beslutar att motionen avslås.
Motionen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 14 december 2021, §
495, och 16 februari 2022, § 32.
Expedieras till

Motionären
Regionstyrelsen
Hållbarhetsnämnden
Beslutsunderlag





Postadress
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Motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna
Svar på motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna
§265 RS Motion (SVG) - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på
bussarna
§108 HN Motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna
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21.

Motion - Flexibla nattstopp
(RS 2020/2168)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Alexander Hägg (M) att
 Region Gävleborg under år 2021 genomför ett pilotprojekt på bussturer i
både tätort och på glesbygd där man testar flexibla nattstopp
 Pilotprojektet utvärderas efter det att det genomförts.
Motionen behandlades vid hållbarhetsnämndens sammanträde 9 november 2021, §
106, se bifogat protokollsutdrag.
Motionen behandlades därefter vid regionstyrelsens sammanträde 8 december
2021, § 263, se nedan samt bifogat protokollsutdrag.
Reservationer

Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M) , Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman
(L) och reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkandet.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD), Hans Backman
(L) stödjer Stenvards bifallsyrkande.
Richard Carlsson (SD) stödjer liggande beslutsförslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Stenvards
bifallsyrkande och finner att styrelsen beslutar att motionen avslås.
Motionen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 14 december 2021, §
496, och 16 februari 2022, § 33.
Expedieras till

Motionären
Regionstyrelsen
Hållbarhetsnämnden
Beslutsunderlag




Postadress
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Motion - Flexibla nattstopp
Svar på motion - Flexibla nattstopp
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22.

§106 HN Motion - Flexibla nattstopp

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
(RS 2022/610)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Therése Hammarbergs (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige godkänns.
Sammanfattning

Therése Hammarberg (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
Expedieras till

Therése Hammarberg (M)
Länsstyrelsen Gävleborg
Beslutsunderlag


23.

Avsägelse Therese Hammarberg (M)

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige
(RS 2022/658)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Lena Erikssons (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige godkänns.
Sammanfattning

Lena Eriksson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras till

Lena Eriksson (SD)
Länsstyrelsen Gävleborg
Beslutsunderlag


24.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i regionfullmäktige - Lena Eriksson

Fyllnadsval av nämndeman till Hovrätten för Nedre Norrland
(RS 2021/1501)
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Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. NN (SD), ort, väljs till ny nämndeman i Hovrätten för Nedre Norrland till
och med 31 december 2023.
Sammanfattning

Eva-Mai Mineur (SD) har entledigats från uppdraget som nämndeman i Hovrätten
för Nedre Norrland och ny nämndeman behöver väljas.
Expedieras till

De valda
Hovrätten för Nedre Norrland
Beslutsunderlag



25.

Entledigande av nämndeman samt begäran om ny nämndeman till Hovrätten
för Nedre Norrland

Fyllnadsval av nämndeman i Förvaltningsrätten i Falun
(RS 2021/2907)
Förslag till beslut

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

Anna Lindahl (S) har entledigats från uppdraget som nämndeman i
Förvaltningsrätten i Falun och ny nämndeman behöver väljas.
Expedieras till

De valda
Förvaltningsrätten i Falun
Beslutsunderlag


26.

Angående fyllnadsval av ny nämndeman till Förvaltningsrätten i Falun

Fyllnadsval av ledamot i kultur- och kompetensnämnden
(RS 2022/515)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
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1. Anders Hemlins (SD) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och
kompetensnämnden godkänns.
2. NN (SD), ort, väljs till ny ledamot i kultur- och kompetensnämnden till
och med 31 december 2022.
Sammanfattning

Anders Hemlin (SD) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och
kompetensnämnden så ny ledamot behöver väljas.
Expedieras till

De valda
Kultur- och kompetensnämnden
Beslutsunderlag


27.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i KKN

Fyllnadsval av nämndeman i Kammarrätten i Sundsvall
(RS 2022/559)
Förslag till beslut

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

Anders Hemlin (SD) har entledigats från uppdraget som nämndeman i Kammarrätten
i Sundsvall så ny nämndeman behöver väljas.
Expedieras till

De valda
Kammarrätten i Sundsvall
Beslutsunderlag



28.

Begäran om ny nämndeman till Kammarrätten i Sundsvall för perioden
2020-2023

Fyllnadsval av uppdrag som ledamot i företagshälsovårdsnämnden
(RS 2022/612)
Förslag till beslut

Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Therése Hammarbergs (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i
företagshälsovårdsnämnden godkänns.
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2. Maria Molin (M), Ljusdal, väljs till ny ledamot i
företagshälsovårdsnämnden till och med 31 december 2022.
Sammanfattning

Therése Hammarberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i
företagshälsovårdsnämnden så ny ledamot behöver väljas.
Expedieras till

De valda
Företagshälsovårdsnämnden
Beslutsunderlag


29.

Avsägelse Therese Hammarberg (M)

Interpellation - Den eskalerande vårdskulden
(RS 2021/1891)
Förslag till beslut

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

AnnCharlotte Granath (M) frågar:
1. Anser regionrådet att vårdskulden, så väl den dolda som den synliga,
behöver kartläggas?
2. Finns det en tydlig handlingsplan som för medarbetarna är hållbar ur ett
arbetsmiljöperspektiv? Om ja, hur är den kommunicerad till
medarbetarna?
3. När uppskattar regionrådet att regionen arbetat ikapp och kan erbjuda våra
invånare vård inom vårdgarantin?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-09-22, 202111-23--24, 2021-12-14 och 2022-02-16.

Beslutsunderlag



30.

Interpellation - Den eskalerande vårdskulden
Svar på interpellation - Den eskalerande vårdskulden

Interpellation - Tystnadskultur
(RS 2021/2384)
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Förslag till beslut

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

Patrik Stenvard (M) frågar:
1. Hur kommer det sig att våra chefer uttryckligen säger att man inte får
uttala sig till media
2. Vad gör RSO för att bryta denna tystnads- och skrämselkultur som tyvärr
råder inom vissa håll i regionen?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-11-23--24,
2021-12-14 och 2022-02-16.

Beslutsunderlag



31.

Interpellation - Tystnadskultur
Svar på interpellation - Tystnadskultur

Interpellation - Regionen fast i en ond spiral kring läkarbristen
(RS 2021/2407)
Förslag till beslut

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

Alexander Hägg (M) frågar:
1. Har majoriteten någon plan för att komma till rätta med läkarbristen inom
primärvården
2. Vad gör majoriteten för att uppmuntra läkarstudenter att genomföra sin
AT- och ST-tjänstgöring i Gävleborg?
3. Anser majoriteten att den nya hälsovalshandboken underlättar eller
försvårar möjligheten för Region Gävleborg att rekrytera fler
allmänläkarspecialister?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2021-11-23--24,
2021-12-14 och 2022-02-16.
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Beslutsunderlag



32.

Interpellation - Regionen fast i en ond spiral kring läkarbristen
Svar på interpellation - Regionen fast i en ond spiral kring läkarbristen

Interpellation - Palliativ vård i hemmet för barn
(RS 2022/99)
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 barn i behov av palliativ eller annan specialiserad
vård inte kan få detta i hemmet?
2. Är ansvarigt regioråd medveten om att detta inte erbjuds?
3. Är majoriteten beredd att ompröva sin rigida inställning till palliativa
vården och göra en grundlig utvärdering av den palliativa vården och
möjliggöra för en större mångfald av palliativ vård?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-16.

Beslutsunderlag



33.

Interpellation - Palliativ vård i hemmet för barn
Svar på interpellation - Palliativ vård i hemmet för barn

Interpellation - Varför ska passagerarna utsättas för mer smitta?
(RS 2022/112)
Förslag till beslut

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

Alexander Hägg (M) frågar:
1. Anser regionrådet att smittspridningen minskar när passagerare trängs
med varandra?
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2. Varför sätter regionen inte in några extra bussar på hårt trafikerade linjer
och turer?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-16.

Beslutsunderlag



34.

Interpellation - Varför ska passagerarna utsättas för mer smitta?
Svar på interpellation - Varför ska passagerarna utsättas för mer smitta?

Interpellation - Hur ser spridningen av syfilis ut i Gävleborg?
(RS 2022/113)
Förslag till beslut

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

Pia Jansson (M) frågar:
1. Hur såg spridningen ut i Gävleborg mellan 2011-2021?
2. Hur jobbar man med att informera att syfilis sprider sig kraftigt och att det
är en allvarlig sjukdom?
3. Våra ungdomar är viktiga att nå, hur gör vi?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-16.

Beslutsunderlag



35.

Interpellation - Hur ser spridningen av syfilis ut i Gävleborg?
Svar på interpellation - Hur ser spridningen av syfilis ut i Gävleborg?

Interpellation - Psykiatrin
(RS 2022/205)
Förslag till beslut

1. Regionfullmäktige medger att interpellationen får ställas.
Interpellationen besvaras av hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Joakim
Westlund.
Sammanfattning

Ann-Charlotte Granath (M) frågar:
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1. Vilka konkreta insatser genomför man för att säkerställa att ytterligare
patienter inte utsätts för, det av IVO beskrivna, bristerna i framtiden?
2. Anser regionrådet att de förbättringar högsta chefen för vuxenpsykiatrin
beskriver i media som tillfredsställande för att säkerställa att inte
upprepande felbehandlingar av patienter sker?
3. Vad tänker du som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden göra för att
förhindra att liknande situationer uppstår framgent?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-16.

Beslutsunderlag



36.

Interpellation - Psykiatrin
Svar på interpellation - Psykiatrin

Interpellation - Vad händer med ekonomin när framdörrarna stängs
(RS 2022/208)
Förslag till beslut

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

Alexander Hägg (M) frågar:
1. Ser majoriteten några ekonomiska risker med att stänga framdörrarna?
2. Kommer man att installera en lösning för att blippa busskort, likt den i
Region Västmanland?
3. Vilka åtgärder avser majoriteten att vidta för att hållbarhetsnämnden ska
få en ekonomi i balans?
Interpellationen bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-16.

Beslutsunderlag



37.

Interpellation - Vad händer med ekonomin när framdörrarna stängs
Svar på interpellation - Vad händer med ekonomin när framdörrarna stängs?

Fråga - Spårsäkringskit
(RS 2022/372)
Förslag till beslut

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

Maria Molin (M) frågar:
 Var i länet finns dessa ”kit” och finns det några tankar kring att dessa skall
finnas på fler ställen i länet?
Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-16.

Beslutsunderlag



38.

Fråga - Spårsäkringskit
Svar på fråga - Spårsäkringskit

Fråga - Lågtröskelprogrammet
(RS 2022/390)
Förslag till beslut

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

EvaMarja Andersson (M) frågar:
 Hur ser prognoserna ut kring att starta upp lågtröskelprogrammet och hur
långt har man kommit med rekrytering vid Södertull med lokaler och
personalstyrka?
Frågan bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2022-02-16.

Beslutsunderlag



39.

Fråga - Lågtröskelprogrammet
Svar på fråga - Lågtröskelprogrammet

Interpellation - Bristerna på intensivvården
(RS 2022/286)
Förslag till beslut

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

Henrik Olofsson (SVG) frågar:
 Hur ska ni rekrytera ny vårdpersonal?

Beslutsunderlag



40.

Interpellation - Bristerna på intensivvården
Svar på interpellation - Bristerna på intensivvården

Interpellation - Stängda vårdplatser 2022
(RS 2022/439)
Förslag till beslut

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

Henrik Olofsson (SVG) frågar:
 Har Region Gävleborg för få vårdplatser?
 Om regionrådet kommer fram till samma svar som oss att vi har för få hur
ska då nuvarande majoriteten lösa det?
 Om regionrådet anser att vi har tillräckligt med vårdplatser hur ska då
nuvarande majoritet få bort nuvarande överbeläggningar och köer?

Beslutsunderlag



41.

Interpellation - Stängda vårdplatser 2022
Svar på interpellation - Stängda vårdplatser 2022

Interpellation - Digital distansering
(RS 2022/447)
Förslag till beslut

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

Margon Johansen (SD) frågar:
 Har Region Gävleborg någon handlingsplan för att aktivt motverka digital
distansering?
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Har Region Gävleborg någon handlingsplan att säkerställa framtida
tillgång till vård och samhällsservice för denna grupp?

Beslutsunderlag



42.

Interpellation - Digital distansering
Svar på interpellation - Digital distansering

Interpellation - Pilotprojekt kontanthantering
(RS 2022/456)
Förslag till beslut

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

Maria Unborg (M) frågar:
1. När påbörjades detta pilotprojekt?
2. Hur finansieras detta pilotprojekt?
3. Vilket september - vilket år?

Beslutsunderlag



43.

Interpellation - Pilotprojekt kontanthantering
Svar på interpellation - Pilotprojekt kontanthantering

Interpellation - Hur arbetar vuxenpsykiatrin med de ökade väntetiderna?
(RS 2022/697)
Förslag till beslut

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

Peter Åkerström (KD) frågar:
 Hur stor är vårdskulden inom vuxenpsykiatrin?
 Hur ska man minska väntetiderna inom vuxenpsykiatrin?
 Vilka grupper har fått vänta längst?
 Hur möter vi upp med jourplatser för de som mår psykiskt dåligt och
behöver omgående stöd?
 Finns ett större personalbehov?
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Beslutsunderlag




44.

Interpellation - Hur arbetar vuxenpsykiatrin med de ökade väntetiderna
Svar på interpellation - Hur arbetar vuxenpsykiatrin med de ökade
väntetiderna?

Interpellation - Förlossningsvård för utrikesfödda
(RS 2022/698)
Förslag till beslut

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

Jennie Forsblom (KD) frågar:
 Hur stor är andelen förlossningsskador för utrikesfödda kvinnor i
Gävleborg jämfört med svenskfödda?
 Hur säkerställer vi att utrikesfödda kan kommunicera med personal inom
förlossningsvården?

Beslutsunderlag



45.

Interpellation - Förlossningsvård för utrikesfödda
Svar på interpellation - Förlossningsvård till utrikesfödda

Motion - Läkare ska träffa sina patienter på kommunernas boenden
(RS 2020/2727)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG) följande:
 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 vart på plats på boendet under sin bedömning av
patienten.
 att region Gävleborg tydliggör att läkare ska bedöma patienter på
kommunala boenden genom att verkligen vara där på plats , ej via telefon
eller iPads.
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att region Gävleborg om det i undersökningen av de som avlidit i covid 19
på våra boenden visar sig att någon bedömts via telefon gör en IVO
anmälan om detta.
att motionen behandlas med mycket stor brådska.



Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 november
2021, § 176, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsen sammanträde 16 mars 2022, §
65, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

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

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

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen anses besvarad mot
yrkande att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen
anses besvarad.
Expedieras till

Motionären
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag






46.

Motion - Läkare ska träffa sina patienter på kommunernas boenden
Svar på motion - Läkare ska träffa sina patienter på kommunernas boenden
§65 RS Motion - Läkare ska träffa sina patienter på kommunernas boenden
§176 HSN Motion - Läkare ska träffa sina patienter på kommunernas
boenden

Motion - Inför en svart låda under operationer
(RS 2021/8)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) följande:
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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.

Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 november
2021, § 174, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsen sammanträde 16 mars 2022, §
66, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

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

Richard Carlsson (SD) yrkar, med instämmande av Jennie Forsblom (KD), Hans
Backman (L), Liz Zachriasson (SD) och Henrik Olofsson (SVG), bifall till motionen.
Patrik Stenvard (M) yrkar återremiss på motionen.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på återremissyrkandet och finner att regionstyrelsen
avslår detta.
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att avslå motionen mot att bifalla
motionen och finner att regionstyrelsen avslår motionen.
Expedieras till

Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





47.

Motion - Inför en svart låda under operationer
Svar på motion - Inför en svart låda under operationer
§66 RS Motion - Inför en svart låda under operationer
§174 HSN Motion - Inför en svart låda under operationer

Motion - Inför en virtuell ungdomsmottagning i Region Gävleborg
(RS 2021/9)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) följande:
 Att Region Gävleborg inför en virtuell ungdomsmottagning på prov och
vid framgång för denna jobbar mot att permanenta införandet
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 november
2021, § 177, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsen sammanträde 16 mars 2022, §
67, se bifogat protokollsutdrag.
Expedieras till

Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag






48.

Motion - Inför en virtuell ungdomsmottagning i Region Gävleborg
Svar på motion - Inför en virtuell ungdomsmottagning i Region Gävleborg
§67 RS Motion - Inför en virtuell ungdomsmottagning i Region Gävleborg
§177 HSN Motion - Inför en virtuell ungdomsmottagning i Region
Gävleborg

Motion - Rätt till fast läkarkontakt för äldre
(RS 2021/239)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Stig Zettlin och Jan Näsholm (-) följande:
 Att en fast läkarreform för äldre genomförs enligt motionen.
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 november
2021, § 175, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsen sammanträde 16 mars 2022, §
68, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

Patrik Stenvard (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar på att motionen ska anses besvarad.
Karin Jansson (MP) yrkar på att avslå motionen.
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Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att avslå motionen mot yrkande att
motionen ska anses besvarad och finner att regionstyrelsen beslutar att avslå
motionen.
Expedieras till

Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag





49.

Motion - Rätt till fast läkarkontakt för äldre
Svar på motion - Rätt till fast läkarkontakt för äldre
§68 RS Motion - Rätt till fast läkarkontakt för äldre
§175 HSN Motion - Rätt till fast läkarkontakt för äldre

Motion - Patientbesök digitalt i Region Gävleborg
(RS 2021/1095)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Henrik Olofsson, Yvonne de Winter och Bernt Larsson (SVG)
följande:
 att Region Gävleborg ger hälso och sjukvårdsdirektören i uppdrag att se
över vilka möjligheter det finna att enkelt skapa digitala besök mellan
patient och anhörig.
 att Region Gävleborg inför dessa digitala patientbesök omgående.
 att motionen behandlas med stor snabbhet redan under 2021.
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 november
2021, § 173, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsen sammanträde 16 mars 2022, §
69, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

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

Henrik Olofsson (SVG) yrkar bifall till motionen.
Patrik Stenvard (M) yrkar, med instämmande av Jennie Forsblom (KD) och Hans
Backman (L), att motionen ska anses besvarad.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition liggande förslag att avslå motionen mot att bifalla
motionen och att motionen anses besvarad och finner att regionstyrelsen beslutar att
avslå motionen.
Expedieras till

Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag





50.

Motion - Patientbesök digitalt i Region Gävleborg
Svar på motion - Patientbesök digitalt i Region Gävleborg
§69 RS Motion - Patientbesök digitalt i Region Gävleborg
§173 HSN Motion - Patientbesök digitalt i Region Gävleborg

Motion - Gör verksamheternas väntetider för besök tillgängliga på regionens
hemsida
(RS 2021/10)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD) följande:
 Att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att utreda möjligheten att
publicera väntetider inom verksamheterna på regionens hemsida.
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 november
2021, § 178, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsen sammanträde 16 mars 2022, §
71, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
Reservationer

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

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

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen anses besvarad mot
yrkande att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen
anses besvarad.
Expedieras till

Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag






51.

Motion - Gör verksamheternas väntetider för besök tillgängliga på regionens
hemsida
Svar på motion - Gör verksamheternas väntetider för besök tillgängliga på
regionens hemsida
§71 RS Motion - Gör verksamheternas väntetider för besök tillgängliga på
regionens hemsida
§178 HSN Motion - Gör verksamheternas väntetider för besök tillgängliga
på regionens hemsida

Motion - Psykiatriambulans
(RS 2020/740)
Förslag till beslut

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

I en motion föreslår Jennie Forsblom, Lili André, Peter Åkerström och Lars
Österberg (KD) följande:
 att Region Gävleborg iför psykiatriambulans eller mobila psykiatriska
team
Ärendet behandlades vid hälso- och sjukvårdsnämndens sammanträde 10 november
2021, § 181, se bifogat protokollsutdrag.
Ärendet behandlades därefter vid regionstyrelsen sammanträde 16 mars 2022, §
70, se nedan samt bifogat protokollsutdrag:
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Reservationer

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

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

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen anses besvarad mot
yrkande att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen
anses besvarad.
Expedieras till

Motionärerna
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen
Beslutsunderlag






Postadress
801 88 Gävle

Motion - Psykiatriambulans
Svar på motion - Psykiatriambulans
§70 RS Motion - Psykiatriambulans
§181 HSN Motion - Psykiatriambulans

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

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

Page 37 of 37

Bankgiro 5031-9771
Org. Nr. 232100-0198

