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ÄRENDELISTA
§55
§56
§57
§58
§59
§60
§61
§62
§63
§64
§65
§66
§67
§68
§69
§70
§71
§72
§73
§74
§75

Val av justerare/justeringstid
Fastställande av dagordning
Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut
Delegationsordning Regionstyrelsen
Åtgärder anslag 1:1 med anledning av coronaviruset
Initiativärende - Krispaket för Region Gävleborg från (M), (L), (SVG), (KD)
Avsiktsförklaring - Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar utveckling inom det
regionala tillväxtarbetet
Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum 2019
Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg 2019
Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg 2019
Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2019
Motion - Översyn av Regionens interna projekt
Motion - Skapa en fungerande primärvård
Motion - Återinför kontanthanteringen
Motion - Gratis tandvård för alla länsinvånare över 65 år
Motion - Gemenskap på recept om social aktivitet
Redovisning av motioner under beredning 2020
Redovisning av medborgarförslag under beredning 2020
Region Västernorrlands försäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till Sollefteå kommun,
Timrå kommun och Ånge kommun
Initiativärende- Delar av besöksparkeringar på våra sjukhus görs tillfälligt om till
personalparkeringar
Info - Plan för god ekonomisk hushållning
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§55

Val av justerare/justeringstid (RS 2020/2)
Beslut

Regionstyrelsen utser Hans Backman (L) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll
med justeringstid 2020-04-07.
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§56

Fastställande av dagordning (RS 2020/3)
Beslut

Regionstyrelsen fastställer utsända dagordning efter ordförandens justering nedan.
Sammanfattning

Ordförande informerar att dagordningen har justerat på så sätt att § 58 har "får
vidaredelegeras" lagts till under punkt 7.4 samt tillägg av ärende § 73 Region
Västernorrlands försäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB.
Vidare informerar ordförande om dagens sammanträde som sker via Skype.
Patrik Stenvard (M), Jenni Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Hans Backman
(L) väcker initiativärende: "Att delar av besöksparkeringar på våra sjukhus görs tillfälligt om
till personalparkeringar".
Vidare informerar Patrik Stenvard (M) om deras kompletteringsförslag Krispaket till ärende
”Åtgärder anslag 1:1 med anledning av coronaviruset”, § 59.
Ordförande reviderar dagordningen på så sätt att initiativärendet ”Att delar av
besöksparkeringar på våra sjukhus görs tillfälligt om till personalparkeringar" behandlas sist
på dagordningen samt att kompletteringsförslaget behandlas under ärendet §59.
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§57

Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut (RS 2020/4)
Beslut

Nedan delgivningar och delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsen sammanträde idag.

Beslutsunderlag












https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/
Återrapportering av besvarade medborgarförslag 2020
Vårdföretagarna-Åtgärder med anledning av coronaviruset
Tågplan 2023
Svenska intensivvårdsregistret-Årsrapport för 2019_final
Cirkulär 20_11 Överenskommelse om undantag från överläggnings-skyldigheten vid
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av
coronavirus
Cirkulär 20_15 Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs Förbundsområde
Läkare
Cirkulär 20_14 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid
avstängning enligt BEA- och BAL-avtalen samt BUI T, som görs i syfte att förhindra
spridning av Covid-19,
Cirkulär 20_12 Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten
enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19,
orsakad av coronavirus
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§58

Delegationsordning Regionstyrelsen (RS 2019/986)
Beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande.
1. Delegationsordning för regionstyrelsen antas att gälla från och med den 1 maj 2020.
2. Nuvarande delegationsordning upphör att gälla från och med den 1 maj 2020.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2018-10-23 om vissa justeringar i delegationsordningen. Därefter
har regiondirektören uppdragit till utsedd arbetsgrupp att omarbeta delegationsordningen med
bl.a. justeringar i visa punkter samt utökad information om delegation. Delegationsordningen
har behandlats i koncernledningen som lämnat förslag till justeringar utifrån respektives
verksamheters behov.
Informationsdelen i delegationsordningen har utökats. En förteckning över vidaredelegationer
föreslås införas som ska uppdateras löpande. Avskrivning av löneskulder (2.6) föreslås införas
i delegationsordningen. Beträffande fastigheter (kap. 5) föreslås regiondirektören som delegat
istället för regionstyrelsens ordförande när det gäller köp och försäljning av fastigheter.
Byggnadsinvesteringar och rivning av byggnad förslås införas. Redaktionella ändringar har
också genomförts.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande.
1. Delegationsordning för regionstyrelsen antas att gälla från och med den 1 maj 2020.
2. Nuvarande delegationsordning upphör att gälla från och med den 1 maj 2020.
Expedieras till

Samtliga delegater/förvaltningschefer

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Delegationsordning regionstyrelsen
RS_Delegationsordning_2019
RS_Delegationsordning_2019_ändringar
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§59

Åtgärder anslag 1:1 med anledning av coronaviruset (RS 2020/695)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens reviderade förslag följande:
Ta bort fördelningen av anslag 1:1 mellan företagsstöd och projektmedel enligt tidigare beslut
(RS § 44) och i stället hantera medlen som en gemensam pott.
Sammanfattning

En pandemi som Corona ger ekonomiska effekter för privatpersoner och företag på kort och
lång sikt. Både smittspridningen och människors ändrade beteende för att skydda sig från
coronaviruset påverkar näringslivet. Det här ger snabba effekter för exempelvis
besöksnäringen.
Regeringen förbereder och fattar beslut för att minska de negativa effekterna för näringsliv
och arbetsmarknad på kort och lång sikt. Åtgärder diskuteras även på EU-nivå. EUkommissionen har presenterat förslag för att minska de ekonomiska konsekvenserna av
coronaviruset. Den regionala utvecklingsförvaltningen förbereder arbetet med det uppdrag om
nationell samordning som regeringen förväntas ge Tillväxtverket. Förvaltningen förbereder
även arbetet med regional samordning med anledning av den ekonomiska påverkan
coronaviruset medför för näringsliv och arbetsmarknad.
Som ett led i dessa förberedelser föreslås några tillfälliga förändringar som berör hanteringen
av anslag 1:1 (företagsstöd, projektmedel och stöd till kommersiell service). Syftet med
förslaget är att skapa förutsättningar för en snabb hantering, både vad gäller kortare
beslutsvägar och enklare omfördelning av medel.
Yrkande

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
yrkar att Regionstyrelsen bifaller förslagen som inlämnas på sammanträdet: "Krispaket för
Region Gävleborg".
Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att beslutsförslaget gällande
om att upphäva fördelning av anslag 1:1 mellan företagsstöd och projektmedel hanteras idag
samt beslutsförslaget att delegera beslut om anslag 1:1 till styrelsens utvecklingsutskottet
t.o.m. 2020-10-01 utgår. Vidare föreslår ordförande att Stenvards (M) m.fl. yrkande gällande
initiativärende hanteras som eget ärende.
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Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandens reviderade förslag och finner att
Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
Delegera beslut om anslag 1:1 till Utvecklingsutskottet t.o.m. 2020-10-01.
Ta bort fördelningen av anslag 1:1 mellan företagsstöd och projektmedel enligt tidigare beslut
(RS § 44) och i stället hantera medlen som en gemensam pott.
Expedieras till

Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
Avdelningschef Regionala utvecklingsmedel

Beslutsunderlag


Åtgärder anslag 1:1 med anledning av coronaviruset
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§60

Initiativärende - Krispaket för Region Gävleborg från (M), (L), (SVG), (KD)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Avslag till initiativärendet Krispaket för Region Gävleborg från (M), (L), (SVG) och (KD).
Antecknas att Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) ej deltar i beslutet.
Reservation

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig mot beslutet
Sammanfattning

Från Samverkan Gävleborg (M), (L), (SVG), (KD) inlämnas under sammanträdet handling
Krispaket för Region Gävleborg med följande lydelse: "Pågående Corona-pandemi är
någonting vi alla drabbas av och som vi går igenom tillsammans. Vi litar på expertisen och
följer de råd myndigheterna ger för att minska smittspridningen samtidigt som vi har stort
förtroende för att professionen gör sitt yttersta ute i verksamheterna. Samtidigt som vi
hanterar krisen här och nu måste vi lägga grunden för när vi till slut kommer ut på andra sidan
och ta hand om varandra under tiden.
* Samtalsjour – För att hantera det psykosociala.
Vi är många som i dessa dagar lever med en stor oro och rädsla som vi i vanliga fall inte är
vana att behöva hantera. Vi är rädda för att mista någon nära, oroar oss över jobb och
ekonomi och allt detta samtidigt som social distansering är önskvärt. Nu när vi behöver
varandra som mest. Digitala hjälpmedel kan vara till stor hjälp för att få kontakt med nära och
kära, några kan dock behöva professionell hjälp för att hantera sin oro och ångest. Det kan
med fördel ske med hjälp av civilsamhället, Svenska kyrkan eller liknande.
Vi föreslår därför att:
- Region Gävleborg inrättar en samtalsjour.
* Företagsakut – För att hantera ekonomin och näringslivet.
Många företag vittnar redan om konkurshot på grund av Corona-pandemin och dess följder då
intäkterna uteblir. Vi måste samla alla gemensamma krafter för att tillsammans stötta våra
företag.
Vi föreslår därför att:
- Region Gävleborg inrättar en företagsakut.
- Uppdra till regiondirektören att ta fram fler förslag för att stödja och hjälpa våra företag i
länet.
* Kompetensmatchning – För att matcha behovet av arbetskraft mot de som står utan jobb.
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Samtidigt som många idag blir varslade och/eller permitterade råder stor brist inom
samhällsbärande yrkesgrupper på grund av de sjukskrivningar som sker till följd av Coronapandemin. För att underlätta för arbetstagare och arbetsgivare att finna varandra föreslår vi en
kompetensmatchningstjänst. Detta för att serva båda parter så att den arbetskraft och
kompetens som finns kommer till användning där den behövs.
Vi föreslår därför att: - Region Gävleborg inrättar en kompetensmatchningstjänst".
Yrkande

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
yrkar att Regionstyrelsen bifaller förslagen som inlämnats på sammanträdet: "Krispaket för
Region Gävleborg".
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på avslag eller bifall till initiativärendet och finner att
Regionstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet.
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§61

Avsiktsförklaring - Uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar
utveckling inom det regionala tillväxtarbetet (RS 2019/1143)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
Region Gävleborg har för avsikt att medfinansiera arbetet med att utveckla och stärka arbetet
med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet genom regionala tillväxtmedel,
anslag 1:1.
Sammanfattning

Regionstyrelsen uppdrog i december 2019 (§207) till Regiondirektören att utveckla och stärka
arbetet med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet samt att ansöka om
finansiering för åren 2020-2022.
En nationell utlysning av sammantaget 87 mkr över perioden 2020- 2022 öppnar hos
Tillväxtverket 9 mars och stänger 20 mars. Inför denna utlysning har Region Gävleborg
lämnat in en behovsinventering till Tillväxtverket. Utifrån denna kommer Tillväxtverket
besluta hur mycket medel Region Gävleborg kan ansöka om. Som medfinansiering ansöker
Region Gävleborg om regionala tillväxtmedel, anslag 1:1. Ett medfinansieringsintyg krävs av
Tillväxtverket innan Regionstyrelsen hinner ta beslut om ärendet.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande:
Region Gävleborg har för avsikt att medfinansiera arbetet med att utveckla och stärka arbetet
med hållbar utveckling inom det regionala tillväxtarbetet genom regionala tillväxtmedel,
anslag 1:1.
Expedieras till

Regionala utvecklingsförvaltningen

Beslutsunderlag



Avsiktsförklaring
§26 UU Avsiktsförklaring för uppdrag att utveckla och stärka arbetet med hållbar
utveckling inom det regionala tillväxtarbetet
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§62

Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum 2019 (RS 2020/689)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Stiftelsen Hälsinglands museums årsredovisning för 2019 godkänns.
Sammanfattning

Stiftelsen Hälsinglands museum har lämnat årsredovisning för 2019. Kultur- och
kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 19 mars 2020, §
33.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Stiftelsen Hälsinglands museums årsredovisning för 2019 godkänns.
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Årsredovisning för Stiftelsen Hälsinglands museum 2019
Årsredovisning 2019 Hälsinglands museum
Verksamhetsberättelse 2019 Hälsinglands museum
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§63

Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg 2019 (RS 2020/688)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning för 2019 godkänns.
Sammanfattning

Stiftelsen Folkteatern Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2019.
Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt
sammanträde den 19 mars 2020, § 32.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Stiftelsen Folkteatern Gävleborgs årsredovisning för 2019 godkänns.
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Årsredovisning för Stiftelsen Folkteatern Gävleborg 2019
Verksamhetsberättelse 2019 Folkteatern
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§64

Årsredovisning för Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg 2019 (RS 2020/690)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs årsredovisning för 2019 godkänns.
Sammanfattning

Stiftelsen Länsmuseet Gävleborg har lämnat årsredovisning för 2019.
Kultur- och kompetensnämnden har behandlat årsredovisningen vid sitt sammanträde den 19
mars 2020, § 34.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Stiftelsen Länsmuseet Gävleborgs årsredovisning för 2019 godkänns.
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Årsredovisning för Länsmuseet Gävleborg 2019
ÅR 2019 Länsmuseet Gävleborg.pdf(351429) (0)_TMP
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§65

Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2019 (RS 2020/302)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Demokratiberedningens verksamhetsberättelse för 2019 godkänns.
Sammanfattning

Demokratiberedningen har lämnat verksamhetsberättelse för 2019.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Demokratiberedningens verksamhetsberättelse för 2019 godkänns.
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Verksamhetsberättelse_DB_2019
§4 DemB Demokratiberedningens verksamhetsberättelse 2019
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§66

Motion - Översyn av Regionens interna projekt (RS 2017/1960)
Beslut

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

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

I en motion föreslår Patrik Stenvard och Annemari Bergström (M) att
Regionfullmäktige ska besluta: -att det ska genomföras en översyn av samtliga interna
projekt, -att samtliga interna projekt skall omprövas och dess syfte, mål och projekttid
tydliggöras, -att det ställs tydliga krav på uppföljning, återkoppling och kostnad samt att det
tydligt ska framgå att beviljade projekt bidrar till kvalitetsförbättringar och utveckling i våra
ordinarie verksamheter.
Yrkande

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

Ordförande ställer proposition på ordförandes förslag att motionen anses besvarad mot
Stenvard (M) förslag att bifalla motionen och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt
ordförandens förslag.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Svar på motion - Översyn av regionens interna projekt
Motion - Översyn av Regionens interna projekt
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§67

Motion - Skapa en fungerande primärvård (RS 2019/267)
Beslut

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Reservation: Patrik Stenvard, Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L), Jennie Forsblom (KD),
Richard Carlsson reserverar sig mot motionen till förmån för bifallsyrkande.
Sammanfattning

I en motion föreslår Maria Molin (M)
- Att Region Gävleborg inleder arbetet med att organisera primärvården i bolagsform.
Yrkande

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

Ordförande ställer proposition ordförandens förslag på avslag till motionen mot Stenvards
bifallsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag
Förslag till beslut

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.
Motionen avslås
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Motion - Skapa en fungerande primärvård
Svar på motion - Skapa en fungerande primärvård
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§68

Motion - Återinför kontanthanteringen (RS 2015/1832)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens reviderade förslag följande:
1.

Motionen återremitteras med motiveringen juridisk utlåtande ska inhämtas.

Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)
- Att Region Gävleborg ska ta steget för att återinföra kontanthantering i de verksamheter vi
bedriver och in våra regionägda bolag.
Yrkande

Henrik Olofsson (SVG) yrkar bifall till motionen. Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L),
Jennie Forsblom (KD) och Richard Carlsson (SD) stödjer Olofssons bifallsyrkande.
Ajournering begärs av Henrik Olofsson (SVG) som verkställs mellan kl. 11.25-11.30.
Efter ajournering yrkar Henrik Olofsson (SVG) att motionen återremitteras med
motiveringen: att inhämta juridisk utlåtande innan motionen hanteras av styrelsen. Patrik
Stenvard (M), Hans Backman (L), Jennie Forsblom (KD) och Richard Carlsson (SD) stödjer
Olofssons återremissyrkande.
Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att styrelsen beslutar enligt
Olofssons yrkande.
Förslag till beslut

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

Stabsdirektören

Beslutsunderlag



Motion - Återinför kontanthanteringen
Svar på motion - Återinför kontanthanteringen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-04-01

§69

Motion - Gratis tandvård för alla länsinvånare över 65 år (RS 2019/816)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen anses besvarad

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

I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L)
- Att ge regionen i uppdrag att utreda möjligheter, kostnader och konsekvenser för att införa
avgiftsfri och regelbunden tandvård för alla över 65 år i Gävleborg.
Yrkande

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

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att motionen anses besvarad mot
Backmans (L) bifallsyrkande och finner att Regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens
förslag.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Motion - Gratis tandvård för alla länsinvånare över 65 år
Svar på motion - Gratis tandvård för alla länsinvånare över 65 år

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
20 (27)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-04-01

§70

Motion - Gemenskap på recept om social aktivitet (RS 2019/1614)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Reservation
Jennie Forsblom (KD), Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG) Hans Backman (L) och
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkande.
Sammanfattning

I en motion föreslår Jennie Forsblom, Lili André, Peter Åkerström och Lars Österberg
(samtliga KD)
- Att utreda om social aktivitet ska kunna skrivas på recept.
Yrkande

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

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att motionen avslås mot Forsblom
m.fl. yrkande att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens
förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta
Motionen avslås.
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion Motion - Gemenskap på recept
§53 HSN Motion - Gemenskap på recept - BESLUT
Motion - Gemenskap på recept

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-04-01

§71

Redovisning av motioner under beredning 2020 (RS 2020/643)
Beslut

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
Redovisningen av motioner under beredning läggs till handlingarna
Sammanfattning

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de motioner som
inte beretts färdigt, § 67.
I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 17 mars 2020 inte hade beretts
färdigt – sammanlagt 17 st.
Av dessa är 2 st under politisk beredning och 5 st under tjänstemannaberedning. 9 st motioner
är på väg till regionstyrelsen för beredning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen förslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
Redovisningen av motioner under beredning läggs till handlingarna
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner under beredning 2020
Redovisning av motioner under beredning 2020

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
22 (27)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-04-01

§72

Redovisning av medborgarförslag under beredning 2020 (RS 2020/644)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
Redovisning av medborgarförslag under beredning läggs till handlingarna
Sammanfattning

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de
medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.
I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 17 mars 2020 inte hade
beretts färdigt – sammanlagt 4 st. Av dessa är 3 st under politisk beredning och 1 st under
tjänstemannaberedning.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
Redovisning av medborgarförslag under beredning läggs till handlingarna
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Redovisning av medborgarförslag under beredning 2020
Redovisning av medborgarförslag under beredning 2020

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
23 (27)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-04-01

§73

Region Västernorrlands försäljning av aktier i Ostkustbanan 2015 AB till
Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun (RS 2020/310)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. godkänna Region Västernorrlands försäljning av 190 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100
kronor styck för en total summa om 19 000 kronor till Timrå kommun,
2. godkänna Region Västernorrlands försäljning av 200 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100
kronor styck för en total summa om 20 000 kronor till Sollefteå kommun,
3. godkänna Region Västernorrlands försäljning av 100 aktier i Ostkustbanan 2015 AB á 100
kronor styck för en total summa om 10 000 kronor till Ånge kommun,
4. ovanstående beslut gäller under förutsättning att samtliga delägare i bolaget godkänner
affären.
Sammanfattning

Tre kommuner i Västernorrland (Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge kommun) har beslutat
köpa aktier (Timrå kommun) eller är mitt i processen med att fatta beslut om att köpa aktier i bolaget
Ostkustbanan 2015 AB (Sollefteå kommun och Ånge kommun).
Aktierna säljs av Region Västernorrland till respektive kommun (Sollefteå kommun 2,0 procent,
Timrå kommun 1,9 procent och Ånge kommun 1,0 procent) och måste godkännas av alla delägare.
Region Gävleborg är en av dagens tio ägare av bolaget.
Beslut från respektive ägare bör vara fattade och kommunicerade innan bolagsstämman 15 maj 2020.
Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag


Region Västernorrlands försäljning av aktier i Ostkustbanan AB till Sollefteå
kommun, Timrå kommun och Ånge kommun

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
24 (27)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-04-01

§74

Initiativärende- Delar av besöksparkeringar på våra sjukhus görs
tillfälligt om till personalparkeringar
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Avslag till initiativärendet delar av besöksparkeringar på våra sjukhus görs tillfälligt om till
personalparkering från Samverkan Gävleborg (M), (L), (SVG) och (KD).
Reservation

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig med följande lydelse:
”Samverkan Gävleborg har lyft ett initiativärende angående personalparkeringen vid våra
sjukhus i Gävle, Bollnäs och Hudiksvall. I dessa Corona tider är det viktigt att vi stödjer och
underlättar för personalen som arbetar på våra sjukhus. Deras arbetstider har idag blivit
annorlunda med många övertidstimmar i och med pandemin och när det t ex gäller
parkeringsplatserna så har vi fått indikationer på att personal som jobbat över har fått
parkeringsböter trots att man haft personallapp i fönstret. Man kan ha parkerat på
besöksparkeringen för att personalparkeringarna inte räckt till.
Vi tycker det är olyckligt att personalen ska behöva hantera en sådan fråga nu under dessa
speciella tider. Vår personal är i dessa dagar betydligt viktigare än parkeringsböter. Dessutom
har Folkhälsomyndigheteran rekommenderat att vi inte ska åka kollektivt nu vilket gör att det
därmed kan vara betydligt fler bilar på personalparkeringarna.
Samverkan yrkar mot bakgrund av detta att en del av besöksparkeringen vid sjukhusen i
Gävle, Bollnäs och Hudiksvall görs om till tillfällig personalparkering. Vi i Samverkan
Gävleborg reserverar oss till förmån för vårt yrkande mot beslutet till förmån för yrkande att
bifalla initiativärendet”.
.
Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Samverkan Gävleborg yrkande.
Sammanfattning

Från Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
väcktes rubricerade initiativärende.
Yrkande

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) yrkar
bifall till initiativärendet. Ordförande yrkar avslag till initiativärendet
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
25 (27)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-04-01

Ajournering begärs av Richard Carlsson (SD) som verkställs mellan kl 11.55–12.00
Efter ajournering stödjer Richard Carlsson (SD) Stenvard (M) m.fl. yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag på initiativärendet och finner att
Regionstyrelsen beslutar att avslå initiativärendet

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
26 (27)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-04-01

§75

Info - Plan för god ekonomisk hushållning (RS 2019/1487)
Sammanfattning

I samband med Regionstyrelsen beslut 2019-10-16 om Plan för god ekonomisk hushållning
beslutades att regiondirektören återredovisar planen månadsvis för styrelsen. Vid dagens
sammanträde informerar regiondirektören, med hänvisning till Coronaviruset, att
koncernledningens huvudfokus är nu arbetet med olika verksamheter och leda det operativa
arbetet med medarbetare och med olika nätverk, som kommer att informeras vidare på
krisledningsnämndens sammanträde idag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
27 (27)

