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Avgiftsbefrielse för deltagande i Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och Gävleborgs
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Info - Region Gävleborg – En attraktiv arbetsgivare
Info Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans
Info - Revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll
Info - Revisionsrapport - Uppföljning kris- och katastrofberedskap
Beslut - Redovisning av medborgarförslag under beredning 2020
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Regiondirektören informerar
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§151

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

Regionstyrelsen utser Jennie Forsblom (KD) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll med justeringstid 2020-10-27.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§152

Fastställande av dagordning (RS 2020/3)
Beslut

Regionstyrelsen fastställer dagordningen efter ordförandens information nedan.
Sammanfattning

Ordförande informerar om justeringar i föredragningslistan gällande ärende 4
Framtidsbygget med justering av tidplan, 6, Delårsrapport med redaktionella justeringar, 12.
Hälsvalshandbok - Nytt utkast publicerat, 15. Föräldraledighet förtroendevald - komplettering
av beslutsförslaget, 22. Plan för ek hushållning - beslutsförslag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§153

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

Nedan delgivningar/delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag.
Sammanfattning

Protokoll från nämnder och utskott: https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/
RS 2020/1860 - Begäran att få ta del av allmän handling.
RS 2018/1078-110, 112 Begäran att få ta del av allmän handling.
RS 2020/1935 Upphävande av krisledningsnämndens verksamhet
RS 2020/1890 SKR (cirkulär 20:33)- Förlängning av överenskommelse om undantag från
överläggningsskyldigheten vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid
RS 2020/1405 Anställning av regiondirektör
Delegationsbeslut tagna av regiondirektören 200821200923
Redovisning av besvarade medborgarförslag 2020
Delegation – Myndighetsbesiktningar, RS 2019/1978
Delegation - Kemiska medel och städmaterial, RS 2020/759
Delegation -Manuella rullstolar Allround- och transportrullstolar, RS 2020/656
Delegation - Papper- och plastprodukter , RS 2016/1477
Delegation - Anropsstyrd trafik, RS2019/603
Delegation - Språktolkar – plats, RS 2020/842
Delegation - Biplanar G-båge, RS 2020/386
Delegation - Myndighetsbesiktningar, RS 2019/1978

Beslutsunderlag






Inköpsavd beslut på delegation sep2020
Delegationsbeslut Upphävande av krisledningsnämnd RS 2020.1935
Delegationsbeslut tagna av Regiondirektören 200821 - 200923
Redovisning av besvarade medborgarförslag 2020
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§154

Översyn Framtidsbygget 2020 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus
(RS 2020/12)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Tidplanen för Framtidsbygget justeras tom 31 januari 2021.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade juni 2020, § 118 om översynen av byggprojektet Framtidsbygget
gällande ombyggnad av Gävle och Hudiksvall sjukhus samt att återredovisa till dagens
sammanträde. Framtidsbygget har informerats löpande på styrelsens fastighet-, teknik och
miljöutskott. Ordförande informerar att tidplan för Framtidsbygget justeras till 31 januari
2021.

Från (M), (L), (KD) och (SVG) inlämnas särskilt yttrande med följande lydelse:
"Regionstyrelsen beslutade att en utredning skulle göras om vilka konsekvenser pandemin har
fått för sjukvårdens utveckling och dess konsekvenser för Framtidsbygget. Arbetet skulle
redovisas idag vilket vi även nyligen blivit lovade att så skulle ske. Det är anmärkningsvärt att
arbetet med Framtidsbygget återigen står stilla. Att starta ytterligare utredningar samtidigt
som arbetet redan är påbörjat riskerar att vi ännu en gång tvingas slänga tidigare framtaget
arbete. Någonting som tidigare kostat oss miljoner. Vi får heller inga tydliga eller utförliga
rapporter kring hur arbetet går vilket inte bådar gott, en lägesrapport hade varit lämpligt. Vi
är oroliga över att man återigen tappat kontrollen över Framtidsbygget".

Beslutsunderlag



§49 FTMU Översyn av byggprojektet Framtidsbygget - Gävle och Hudiksvalls
sjukhus

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§155

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening (RS 2020/1807)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
Att Region Gävleborg till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett
totalt insatsbelopp om 74 719 320 kronor samt att regionstyrelsen bemyndigas att vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
Att regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 260 kr per invånare.
Att paragrafen justeras omedelbart
Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar ovan beslutar regionstyrelsen för egen del följande:
Att regionstyrelsen bemyndigas att utse regiondirektören att för regionstyrelsens räkning vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
Sammanfattning

Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för Kommuninvest
Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas insatskapital och
Kommuninvests fortsatta kapitalisering.
Kapitalisering sker efter fastställd plan där förlagslånet på 24,3 mnkr kommer återbetalas
2020-09-30 men kan återbetalas 2020-11-20 som en första kapitalisering enligt den nya
modellen. Utöver de 24,3 mnkr ska ytterligare 38,3 mnkr tillföras mellan åren 2021-2024.
Regionens totala tillskott till Kommuninvest kommer uppgå till 74,7 mnkr 2024. Bo Svedberg
föredrar ärendet.
Efter informationen reviderar ordförande beslutsförslaget med tillägget att föreslå att fullmäktige
justerar paragrafen omedelbart.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
Att Region Gävleborg till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett
totalt insatsbelopp om 74 719 320 kronor samt att regionstyrelsen bemyndigas att vidta de
åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
Justerande sign
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Att regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för inbetalning
av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022,
2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande maximalt 260 kr per invånare.
Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar ovan beslutar regionstyrelsen för egen del
följande:
Att regionstyrelsen bemyndigas att utse regiondirektören att för regionstyrelsens räkning vidta
de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag







Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
Förslag missiv och beslutformulering - Angående återbetalning av förlagslån och
inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest - Kapitaliseringen av Kommuninvest
Ekonomisk förening
Insatskapital per medlem samt förlagslån - Kapitaliseringen av Kommuninvest
Ekonomisk förening
Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
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§156

Delårsrapport januari - augusti 2020 (RS 2020/8)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
Delårsrapport för januari – augusti 2020 godkänns
Pensionsfonden tillförs 500 mnkr. Finansiering sker genom omdisponering av rörelsekapital.
Bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden samt hållbarhetsnämnden tilläggsanslag 2020 med
135,3 mnkr respektive 67,3 mnkr. Tilläggsanslagen finansieras med 141,8 mnkr från de
generella statsbidragen 2020 samt 60,8 mnkr från budgetreserven i budget 2020.
Sammanfattning

Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2020. I
delårsrapporten redovisas bl.a. förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning,
kassaflödesanalys, driftsredovisning och investeringsredovisning.
Periodens resultat uppgick till 239 mnkr, vilket innebar en positiv avvikelse mot budget med
41 mnkr. Budgetavvikelsen utgjordes av verksamhetens nettokostnader +27 mnkr,
skatteintäkter -93 mnkr, generella statsbidrag och utjämning +209 mnkr samt finansnetto -102
mnkr. Hälso-och sjukvårdsnämnden samt Hållbarhetsnämnden redovisade underskott medan
regionstyrelsen och övriga nämnder redovisade en ekonomi i balans eller överskott.
Göran Angergård och Bo Svedberg föredrar ärendet.
Från (M), (L), (KD) och (SVG) inlämnas särskilt yttrande med följande lydelse: "Trots ett
förhållandevis gott ekonomiskt resultat är den ekonomiska situationen oroande och
alarmerande. Vad värre är, är att den styrande ledningen inte verkar se problemet eller ta det
på allvar. Vi kan se att det som räddar ekonomin denna gång återigen är tillskott av tillfälliga
statsbidrag, utan dem hade den ekonomiska situationen varit mycket kritisk. Vi kan dock se
att de grundproblem som orsakar underskott kvarstår. Det är också mycket oroande att höra
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande uttrycka att denne inte bryr sig om budgeten för sin
verksamhet. Vi beklagar att majoriteten valt att bortse från den gemensamma ambition som
fanns i våras om en grundlig översyn av de ständiga underskotten och de långsiktiga
effekterna av pandemin. Vi anser att det vore att föredra för att få en gemensam syn på
grundorsaken och för att en gång för alla komma till rätta med den svåra ekonomiska
situationen. Vi beklagar att man nu valt att avbryta detta gemensamma arbete. Vi saknar även
i delårsrapporten uppföljning vad gäller produktionen i vården. Produktionsuppföljning är
viktigt för att förstå verksamheten och för att få en överblick kring produktivitet och
effektiviteten i vården".
Justerande sign
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
Delårsrapport för januari – augusti 2020 godkänns
Pensionsfonden tillförs 500 mnkr. Finansiering sker genom omdisponering av rörelsekapital.
Bevilja hälso- och sjukvårdsnämnden samt hållbarhetsnämnden tilläggsanslag 2020 med
135,3 mnkr respektive 67,3 mnkr. Tilläggsanslagen finansieras med 141,8 mnkr från de
generella statsbidragen 2020 samt 60,8 mnkr från budgetreserven i budget 2020.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




Delårsrapport januari - augusti 2020
Delårsrapport januari - augusti 2020 RS oktober, 2

Justerande sign
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§157

Regionstyrelsens årsplan 2021 - 2023 (RS 2020/193)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Fastställa regionstyrelsens årsplan 2021 – 2023.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till regiondirektören att utarbeta verksamhetsplan för regionstyrelsens förvaltning,
som stöd för styrelsens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av regiondirektören.
5. Återrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till regionstyrelsen

Antecknas att (SD), (M), (L), (KD) och (SVG) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Regionstyrelsen har upprättat årsplan 2021 – 2023 för sitt eget ansvarsområde.
Utgångspunkter har varit styrelsens budget- och planeringsförutsättningar för perioden,
budgetdokumentet 2020 samt regionstyrelsens reglemente.
Regionstyrelsen lämnar ett förslag till driftbudget netto för 2021 som uppgår till 2 670,6
mnkr. Totalt innebär förslaget en ökning av nettokostnaden med 2,1 procent jämfört med
budget 2020. Styrelsen bedömer att det inom den föreslagna driftbudgeten 2021 blir svårt att
finansiera nuvarande kostnadsnivå för sjukresor samt driftkostnader för Framtidsbygget enligt
beslutad plan
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
1. Fastställa regionstyrelsens årsplan 2021 – 2023.
2. Uppföljning av årsplanens utfall sker i samband med delårs- och årsrapport.
3. Uppdra till regiondirektören att utarbeta verksamhetsplan för regionstyrelsens förvaltning,
som stöd för styrelsens årsplan.
4. Verksamhetsplanen beslutas av regiondirektören.
5. Återrapportering av verksamhetsplanens utfall sker löpande till regionstyrelsen
Justerande sign
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Expedieras till

Regiondirektör
Ekonomistab
Beslutsunderlag




Regionstyrelsens årsplan 2021 - 2023
Årsplan 2021-2023 för Regionstyrelsen
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§158

Skattesats 2021 (RS 2020/1871)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 11,51 kronor.
Sammanfattning

Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska
skattesatsen också anges i budgeten. Förslag föreligger om oförändrad skattesats.
Bo Svedberg föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Skattesatsen för 2021 fastställs till 11,51 kronor.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag



Skattesats 2021

Justerande sign
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§159

Remiss av SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och
sjukvården – lärdomar från exemplet NKS (RS 2020/1130)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Anta yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning

Fem regioner (Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Värmland, Region Västmanland
och Region Örebro län) har tagit fram ett gemensamt yttrande över Remiss –
Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS
(SOU 2020:15).
Regionerna ansluter sig till utredningens rekommendationer, men lämnar även kommentarer
till desamma. Observera särskilt regionernas farhågor om att rekommendation 2, Utveckla
tillsynen inom hälso- och sjukvården, riskerar att göra tillsynen splittrad, och inte anpassad till
hälso- och sjukvårdens komplexa natur.
Ärendet informerades på regionstyrelsens septembersammanträde.
Förslag till beslut

Fastighets-, Teknik- och Miljöutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande
Anta yttrandet som sitt eget.
Expedieras till

Ekonomidirektören
Beslutsunderlag






Tjänsteskrivelse - Remiss av SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i
hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS
§50 FTMU Remiss av SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och
sjukvården – lärdomar från exemplet NKS
§131 RS Information - Remiss av SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i
hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet NKS.
Remiss av SOU 2020:15 Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården –
lärdomar från exemplet NKS.
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§160

Avgiftshandbok 2021 (RS 2020/976)
Sammanfattning

Avgiftshandboken, som revideras årligen, beskriver typer av avgifter för sjukvårdstjänster
samt sjukreseersättning för tillämpning inom Region Gävleborg och privata vårdgivare med
vårdavtal. Erik Lundgren föredrar ärendet.
Ärendet avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag





§68 HSN Avgiftshandbok 2021 - BESLUT
Avgiftshandbok 2021
Avgiftshandboken 2021 - Patientavgifter Region Gävleborg, förslag, daterad 2020-05-06
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§161

Internkontrollplan 2020 (RS 2019/2048)
Sammanfattning

Johan Sörensson ger en uppföljning på status och prognos av styrelsen internkontrollplan.

Beslutsunderlag



Information till Regionstyrelsen avseende IKP status vid T2 2020
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§162

Översyn av handboken för hälsovalssystemet (RS 2020/1737)
Sammanfattning

Handboken för hälsovalssystemet reglerar tillämpningen av valfrihetssystemet i Region
Gävleborg. Johan Sörensson föredrar ärendet, bl.a. om slutliga justeringar som genomförts av
styrgruppen gällande 2.3 Bemanning och kompetens och 2.6.6 Digitala vård möten.
Ärendet avses att besluts på regionstyrelsens nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag




Översyn av handboken för hälsovalssystemet
3.1 Handbok Hälsoval i Region Gävleborg 2021
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§163

Avgiftsbefrielse för deltagande i Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB)
och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) (RS 2020/1947)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande:
Avgiftsbefrielse för deltagande i GUBB och GUF för 2020
Till Kultur- och kompetennämnden delegera att besluta om reducering av avgifter till GUBB
och GUF i de fall planerad verksamhet inte kan genomföras.
Sammanfattning

På grund av Coronapandemin har verksamheten inom Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB) och
Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) inte haft möjlighet att genomföra den planerade
verksamheten. Förvaltningen föreslår att inga avgifter ska tas ut av deltagarna för år 2020.
Avgifterna till GUBB och GUF fastställs av kultur- och kompetensnämnden årligen, efter delegation
från regionfullmäktige, förutsatt att avgifterna är oförändrade.
Därefter har Kultur- och kompetensnämnden behandlat ärendet 2020-08-19 och föreslår att
Regionfullmäktige beslutar om avgiftsbefrielse för deltagande i GUBB och GUF för 2020 samt
delegera reducering av avgifter till Kultur- och kompetennämnden.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande:
Avgiftsbefrielse för deltagande i GUBB och GUF för 2020
Till Kultur- och kompetennämnden delegera att besluta om reducering av avgifter till GUBB
och GUF i de fall planerad verksamhet inte kan genomföras.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




§80 KKN Avgiftsbefrielse för deltagande i Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB)
och Gävleborgs Ungdoms Folkband (GUF) 2020_2021(384202) (0)_TMP
Avgiftsbefrielse för deltagande i Gävleborgs Ungdoms Big Band (GUBB)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§164

Utse ersättare för förtroendevald under föräldraledighet (RS 2020/1920)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Jan Lahenkorva (S) ersätter Tommy Berger (S) som ordförande i hälso- och
sjukvårdsnämnden och som vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott under Tommy
Bergers föräldraledighet under perioden den 1 november 2020–30 juni 2021.
Sammanfattning

I Reglemente om ekonomiska förmåner för förtroendevalda beslutad av regionfullmäktige 26
april 2018, § 86 (RS 2017/2114) regleras bestämmelser som rör bl.a. årsarvoderade
förtroendevalda.
Under 10 § i reglemente gäller att vid bortavaro som beräknas uppgå till kortare tid än 1 år
utser styrelsen ersättare. Regionfullmäktige utser ersättare om den förtroendevalda beräknas
vara frånvarande i mer än 1 år.
Tommy Berger (S) har ansökt om föräldraledighet from 2020-11-01—2021-06-30 varav
styrelsen ska utse ersättare för föräldraledig årsarvoderad förtroendevald.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Jan Lahenkorva (S) ersätter Tommy Berger (S) som ordförande i hälso- och
sjukvårdsnämnden och som vice ordförande i regionstyrelsens personalutskott under Tommy
Bergers föräldraledighet under perioden den 1 november 2020–30 juni 2021.
Expedieras till

Hälso-och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsens personalutskott
Tommy Berger (S)
Jan Lahenkorva (S)
Beslutsunderlag



Utse ersättare för föräldraledig förtroendevald

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§165

Info - Region Gävleborg – En attraktiv arbetsgivare (RS 2020/5)
Sammanfattning

Linda Sjödin och Ulrika Gatti Boström informerar om arbetet gällande uppdraget att Region
Gävleborg ska vara en attraktiv arbetsgivare.
Vidare om integrering, förankring och olika processer för Gävleborgskraften vår/sommar 2021.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
20 (29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§166

Info Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en
ekonomi i balans (RS 2020/838)
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
granskning avseende regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en
ekonomi i balans inom hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsområde.
Johan Sörensson föredrar ärendet. Ärendet avses beslutas på styrelsens nästkommande
sammanträde.

Beslutsunderlag




§127 HSN Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i
balans
Svar på revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i
balans

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§167

Info - Revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll
(RS 2020/261)
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
granskning av regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll.
Johan Sörensson föredrar ärendet.
Ärendet avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde
Beslutsunderlag





Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll
Revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll
Missiv - Nämndernas arbete med intern kontroll

Justerande sign
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§168

Info - Revisionsrapport - Uppföljning kris- och katastrofberedskap (RS
2020/263)
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
granskning avseende kris- och katastrofberedskap i Region Gävleborg.
Johan Sörensson föredrar ärendet.
Ärendet avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde
Beslutsunderlag





Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Uppföljning kris- och katastrofberedskap
Missiv - Uppföljning kris- och katastrofberedskap
Revisionsrapport - Uppföljning kris- och katastrofberedskap

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§169

Beslut - 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 2 oktober 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




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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§170

Beslut - 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 2 oktober 2020 inte hade beretts
färdigt – sammanlagt 13 st.
Av dessa är 10 st under politisk beredning och 3 st under tjänstemannaberedning.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
25 (29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§171

Remissvar Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län (RS 2020/1097)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Att anta yttrande om regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län.
Sammanfattning

Region Uppsala har tagit fram ett förslag till Regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030strategi för Uppsala län. Förslaget är framtaget i bred dialog med representanter för
kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och det civila samhället. Region Gävleborg är
remissinstans.
Region Gävleborg tillstyrker Region Uppsala läns förslag till regional utvecklingsstrategi och
Agenda 2030-strategi för Uppsala län.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta att anta yttrande om regional
utvecklingsstrategi och Agenda 2030-strategi för Uppsala län.
Expedieras till

Region Uppsala
Regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag





Yttrande över remiss
Yttrande över remiss Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
§85 UU Beslut - Yttrande om regional utvecklingsstrategi för Uppsala län

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§172

Plan för god ekonomisk hushållning (RS 2019/1487)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Med ändring av tidigare beslut (§154, den 16 oktober 2019) ges regiondirektören i uppdrag att
redovisa rapporten Plan för god ekonomisk hushållning i anslutning till bokslutsrapport 2020.
Reservation
Richard Carlsson (SD) och Daniel Persson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards yrkande.
Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Jennie Forsblom (KD) och Henrik Olofsson (SVG)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: "Regionstyrelsen är den nämnd som har det
övergripande ekonomiska ansvaret och bör därför få redovisning om arbetet med god
ekonomisk hushållning månadsvis. Regionstyrelsen har enligt kommunallagen även
uppsiktsplikt gällande övriga nämnder. Det är viktigt att regionstyrelsens ledamöter har god
insyn i den ekonomiska situationen för att kunna fatta de politiska beslut som är nödvändiga
för att leva upp till god ekonomisk hushållning. Vi anser därför att den återkommande
redovisningen av arbetet kan ske i samband med månadsrapporterna och att det inte är
tillräckligt att endast göra det i samband med bokslutet för året".

Sammanfattning

Vid Regionfullmäktiges sammanträde i juni 2019 (§124) beslutades att uppdra till
regionstyrelsen att samordna och leda arbetet med att ta fram och genomföra en åtgärdsplan
för god ekonomisk hushållning.
I samband med att regionstyrelsen beslutade den 16 oktober 2019 att föreslå att
regionfullmäktige skulle godkänna rapporten Plan för god ekonomisk hushållning beslutade
regionstyrelsen för egen del att uppdra till regiondirektören att återredovisa rapporten
månadsvis för regionstyrelsen.
Mot bakgrund av prognosen för det ekonomiska resultatet för 2020 och för den belastning
som covid 19-pandemin fortfarande innebär för verksamheten, är det tillräckligt med en
samlad redovisning av planen i anslutning till redovisningen av årsbokslutet 2020.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar att arbetet med god ekonomisk hushållning redovisas i samband
med månadsrapport på kommande regionstyrelsemöten. Hans Backman (L), Jennie Forsblom
(KD), Henrik Olofsson (SVG), Richard Carlsson (SD) och Daniel Persson (SD) stödjer
Stenvards yrkande.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
27 (29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag mot Stenvards yrkande och finner att
styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Daniel Persson begär votering som verkställs.
Med 7 röster för ordförandens förslag mot 6 röster för Stenvards yrkande finner ordförande att
styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Omröstningsresultat: för ordförandens förslag: Tommy Berger (S), Jan Lahenkorva (S), Magnus
Svensson (C), Marcus Gard (S), Marie Frestadius (S), Kristina Sjöström (V) och Marie-Louise
Dangardt (S). För Stenvards yrkande: Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Henrik Olofsson
(SVG) Jennie Forsblom (KD), Richard Carlsson (SD) och Daniel Persson (SD).

Förslag till beslut

Med ändring av tidigare beslut (§154, den 16 oktober 2019) ges regiondirektören i uppdrag att
redovisa rapporten Plan för god ekonomisk hushållning i anslutning till bokslutsrapport 2020.
Expedieras till

Regiondirektören
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse Till RS 2021015 Om rapportering av planen för god ekonomisk
hushållning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-10-15

§173

Regiondirektören informerar (RS 2020/5)
Regiondirektören informerar om ny organisation under Regionstyrelseförvaltningen och
fördelningen av uppdrag inom regional utvecklingsförvaltningen: infrastruktur och
samhällsplanering och folkhälsa/hållbarhet inom Hållbarhetsförvaltningen. Uppdragen
gentemot nämnderna ingen ändring.
Därefter informerar regiondirektören om ny regional utvecklingsdirektören som börjar 1
januari 2021.
Vidare ger regiondirektören en uppföljning av målen från Regionstyrelsens årsplan.

Antecknas att regiondirektören har tidigare svarat via mail till Jennie Forsblom (KD) gällande
väckt fråga från styrelsens sammanträde 2020-05-19.
Beslutsunderlag




§108 RS Väckt ärende från Jennie Forsblom (KD) – Hur arbetar Region Gävleborg
med psykisk ohälsa? (RS 2020/5)
Uppföljning jan-aug 2020 av mål i Regionstyrelsens årsplan RS 15 okt

Justerande sign
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