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Jan-Olov Friman (Tf Hållbarhetsdirektör) §178
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Wiebe van der Werf (Strateg) §177
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Hans Backman (L)
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ÄRENDELISTA
§174
§175
§176
§177
§178
§179
§180
§181
§182
§183
§184
§185
§186
§187
§188
§189
§190
§191
§192

Val av justerare/justeringstid
Fastställande av dagordning
Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut
RUS - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen 2019-2030
Info - Månadsrapport
Anvisning till direktiv för attest och utbetalning - uppdatering
Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023
Avtal om utökad samverkan om gemensam företagshälsovård
Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
Översyn av handboken för hälsovalssystemet
Avgiftshandbok 2021
Fyllnadsval - Ledamot i Regionstyrelsens personalutskott
Revisionssvar - Nämndernas arbete med internkontroll
Revisionssvar - Uppföljning kris- och katastrofberedskap
Revisionssvar - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans
Linkonpriset 2020
Miljöpriset Fröhuset 2020
Regiondirektören informerar
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§174

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

Regionstyrelsen utser Hans Backman (L) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll med justeringstid 2020-11-11
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§175

Fastställande av dagordning (RS 2020/3)
Beslut

Regionstyrelsen fastställer utsända dagordning efter ordförandens information nedan.
Sammanfattning

Ordförande informerar att föredragningslistan från första utskicket har justeringar genomförts
på så sätt att ärende 4. RUS - har ändringsyrkande från M, KD, L, SVG inlämnats § 177,
ärende 8 har SD inlämnat sin budget samt har gemensam budget från M, KD, L, SVG
inlämnats § 181, ärende 11 handbok för hälsovalssystemet har ändringsyrkande inlämnats
från M, KD, L, SVG § 184 samt ärende nr 16 har alternativ till revisionssvar från M, KD,
SVG inlämnats § 189.
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§176

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

Nedan delgivningar/delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag.

Protokoll från nämnder och utskott: https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-ochprotokoll/
Regiondirektörens beslut nr 16, 2020, Programbeslut - Flytt av ögonmottagningen hus 09,
plan 4-5 Hudiksvall (Dnr RS 202/296)
Regiondirektörens beslut nr 17, 2020, Byggnadsinvestering - Utbyte av fönster, hus 10,
Söderhamns sjukhus (Dnr RS 2020/296)
Regiondirektörens beslut nr 18, 2020, Byggnadsinvestering - Översyn av omklädningsrum,
Södertull, Gävle (Dnr RS2020/296)
Regiondirektörens beslut nr 19, 2020, Byggnadsinvestering - Fler rum till beroendecentrum,
Södertull, hus 06, Gävle (Dnr RS 2020/296)
Regiondirektörens beslut, nr 21, 2020, Större rum för röntgenapparat med 3D- och
genomlysningsfunktion, Hudiksvalls sjukhus, hus 07, plan 03 (Dnr 2020/296)
Regiondirektörens beslut nr 22, 2020, Lokalt kollektivavtal KOM-KR (Dnr RS 2020/296)
Regiondirektörens beslut nr 23, 2020, Upphörande av dispens för inköp av externa konsulter
(Dnr RS 2020/246)
Regiondirektörens beslut nr 24, 2020, Utbyte av fönster Hedesunda HC (Dnr RS 2020/246)
Regiondirektörens beslut nr 25, 2020, Ombyggnad till större och säkrare lokaler,
dagsjukvården, Bollnäs sjukhus (Dnr RS 2020/246)
Regiondirektörens beslut nr 26, 2020, Regional utveckling - Tre förvaltningar blir två (Dnr
RS 2020/296)
Regionstyrelsen arbetsutskott 2020-10-06 - Tolkning av arvodesfrågor, RS 2020/2051
Beslutsunderlag




Inköpsavdelningens beslut på delegation okt2020 Läkemedel o MT
Inköpsavdelningens beslut på delegation okt2020 v2
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§177

RUS - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
(RS 2017/1552)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande:
Anta Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Reservationer

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: "Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsyrkande med tillägg och ändringar. Den regionala utvecklingsstrategin är i det stora hela bra,
men vi hade önskat några ytterligare kompletteringar som avser hälso- och sjukvårdens
betydelse för den regionala utvecklingen och tillväxten. Vi saknar även skrivningar som lyfter
fram kollektivtrafikens betydelse, civilsamhällets insatser samt industrins roll för länets
utveckling".
Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards yrkanden.
Sammanfattning

Region Gävleborg har som regionalt utvecklingsansvarig uppdraget att ta fram och samordna
insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionstyrelsen
uppdrog (2017-11-29, §323) till regiondirektören att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi. Arbetet med att ta fram en ny RUS har skett i en inkluderande process
med berörda aktörer, såsom kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, civila
organisationer och näringslivet. Regionstyrelsen beslutade (2019-06-19, §118) att godkänna
förslag till Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 för utskick till
remissinstanserna. 52 remissvar inkom som utgjort underlag för revidering av remissförslaget.
RUS-processen är ett halvår försenat på grund av att coronapandemin gjort att
samverkansmöten inte kunnat genomföras som planerat. Ärendet har kontinuerligt
informerats på regionstyrelsens utvecklingsutskott.
Magdalena Berglin, Olof Linde och Wiebe van der Werf föredrar ärendet.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
inlämnar följande förslag till ändringar och tillägg.
”Tillägg: Målområden
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Under 3.1 Attraktiva platser och livsmiljöer
Tillägg under - Tillgängligt och hållbart transportsystem - Gävleborg är ett stort län med stora
avstånd där många människor behöver resa för att ta sig till jobb och utbildning. Många av
dessa resor genomförs via kollektivtrafiken som tillhandahålls av Region Gävleborg.
Kollektivtrafiken ska vara enkel, pålitlig och smidig för att göra Gävleborg tillgängligt för
alla. Du kan lita på att bussen eller tåget avgår och ankommer på angivna tider och kan därför
lätt planera din resa till olika destinationer.
Tillägg under - Attraktiva platser och livsmiljöer - Gävleborg har förmånen att vara ett kustlän
som dessutom innehåller många insjöar. Strandnäralägen är attraktiva miljöer där många
önskar bosätta sig. Genom uppluckring av strandskyddet och tillskapandet av LIS-områden
möjliggör det för flera att bosätta sig på strandnära. Det i sin tur ökar Gävleborgs
attraktionskraft vad gäller vart människor väljer att bo och leva.
Tillägg under - Attraktiva platser och livsmiljöer - I Gävleborg finns ett rikt kulturutbud och
aktivt föreningsliv som engagerar invånarna. Idrotts- och föreningslivet skapar ett stort
mervärde i Gävleborg och fångar också upp och engagerar många unga.
Kulturevenemang berikar mångas vardag och utmanar våra sinnen att tänka
nytt. Kulturutbudet i Gävleborg ska tillhandahållas av en mångfald av utförare och
tillgängligheten för barn och unga ska vara prioriterade i den offentliga finansierade konsten.
Kultur- och idrottsrörelserna lockar många till Gävleborg som tar del av kultur och
idrottsaktiviteterna vilket bidrar positivt till turismnäringen.
Under 3.2 Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
Tillägg under - Näringslivets omställning - Gävleborg har en lång och stolt historia som ett av
Sveriges främsta industrilän. Vår industri är en stor och viktig aktör som står för innovation
och utveckling och som hjälper till att sätta Gävleborg inte bara på Sverigekartan utan även
världskartan. Våra industrier skapar tillväxt och arbetstillfällen i hela regionen och är att
betrakta som förebilder vad gäller att ställa om sin produktion till en mer hållbar produktion.
Här finns många goda exempel att hämta och inspireras av.
Nytt målområde - Sjukvård och välfärd i världsklass
En viktig del i den regionala utvecklingen är att säkerställa att regionen är robust och kan ta
hand om de invånare som är i behov av vård och/eller omsorg. I Gävleborg ska det finnas en
plats för alla. Välfärden följer invånarna i Gävleborg genom hela livet, från barnets födelse,
vidare genom livet då denne är i behov av vård och avslutningsvis finns omsorgen där för att
stötta på ålderns höst. Att välvärden är en del av samhällsutvecklingen råder det således ingen
tvekan om och Gävleborg ska sträva efter en välfärd i världsklass.
Gävleborg har socioekonomiska utmaningar som till stor del påverkar och påverkas av
regionens välfärd. Elevernas skolresultat följer och påverkar dem hela livet och möjliggör
eller omöjliggör framtidens arbetsmarknad för dem på samma sätt som hela regionen
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påverkas av den utbildningsnivå vi har i länet. Den psykiska ohälsan är hög i hela landet och
främst i Gävleborg. För att fler ska känna välmående och ta del av ett rikt fritidsliv och en
meningsfullsysselsättning som bidrar till vår gemensamma välfärd behövs utveckling inom de
psykosociala verksamheterna. Vi har också en befolkning som blir allt äldre, detta ställer krav
på så väl vården som på de kommunala omsorgen. Huruvida det finns en god och trygg vård
och omsorg är också avgörande för vart man väljer att bosätta sig.
Region Gävleborg bör driva ett hälsofrämjande arbete för en välmående befolkning med en
god folkhälsa, en vård, skola och omsorg som håller hög kvalité och bidrar till en välmående
befolkning.
Önskat läge 2030 – effektmål:
Gävleborna anser att de har god tillgång till välfärdstjänster så som bra skola, god hälso- och
sjukvård samt en bra äldreomsorg
God och nära vård finns tillgänglig i hela länet
Prioriteringar: Insatser för att förbättra tillgänglighet genomförs.
Samarbetet mellan region och kommunerna förstärks
Vidare förslår vi följande ändringar: - ”samhandling” byts mot ”samarbete”.
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards m.fl. yrkande.
Ajournering
Patrik Stenvard (M) begär ajournering som verkställs mellan kl. 11.00-11.10.
Efter ajournering styrker Patrik Stenvard (M ändringen som berör Hälsingegårdarna och
Biosfärområde).
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandens förslag mot Stenvards m.fl. yrkande
och finner att regionstyrelsen beslutar att bifalla ordförandens förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande:
Anta Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag





Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Beslutsförslag_Regional utvecklingsstrategi Gävleborgs län 2020-2030
Bilaga RUS Beslutsförslag
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§178

Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen 2019-2030 (RS 2019/1731)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Informera Regionfullmäktige om ärendets fortsatta handläggning.
Sammanfattning

Under 2018 fick tjänsteorganisationerna hos de fyra ägarna (Region Örebro, Region
Västmanland, Region Gävleborg och Region Dalarna) av Tåg i Bergslagen AB uppdraget att
ta fram en långsiktig trafikplan för Tåg i Bergslagens trafiksystem, med fokus på det framtida
behovet av tågfordon. Resultatet blev dokumentet ”Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen
2019 – 2030”. Förutsättningen vara att alla fyra ägare skulle fatta likalydande beslut. Vid
Regionfullmäktige sammanträdet 2019-11-20 återremitterades ärendet till Regionstyrelsen, då
det kommit till ledamöternas kännedom att Region Dalarna fattat ett annat beslut. Region
Dalarna var då inte beredda att ställa sig bakom innehållet i programmet, då behovet av
tågtrafik i Dalarna inte ansågs tillräckligt utrett. Region Dalarna har nu utrett behovet av
tågtrafik och kommer, efter justeringar, nu att ställa sig bakom programmet och fatta beslut
därom.
Ärendet har också inkluderat en förändring av ägardirektivet för bolaget. Ett sådant beslut kan
endast fattas av respektive fullmäktigeförsamling, varför beslut om såväl program som
ägardirektiv föreslogs vara föremål för beslut i Region Gävleborgs fullmäktigeförsamling.
Bolagets ägarrepresentanter är överens om att en ändring av ägardirektivet inte är aktuellt,
varför beslut inte behöver ske i Regionfullmäktige. Bolagets ägarrepresentanter är också
överens om att beslut om programmet ska fattas i den nämnd som ansvarar för kollektivtrafik
i respektive län, i Region Gävleborgs fall Hållbarhetsnämnden. En likartad hantering hos
samtliga ägare är att föredra. Jan-Olov Friman föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande
Informera Regionfullmäktige om ärendets fortsatta handläggning´.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag



Långsiktigt program för Tåg i Bergslagen 2019-2030
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§179

Info - Månadsrapport (RS 2020/6)
Sammanfattning

Bo Svedberg informerar bl.a. att prognosen pekar mot ett bra resultat med hänvisning
till ökat statsbidrag samt informerar om regionstyrelsens resultat per januari-september
2020 och resultatrapport för Region Gävleborg vars utfall på 363 mnkr.
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§180

Anvisning till direktiv för attest och utbetalning - uppdatering
(RS 2020/2109)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Anvisning till direktiv för attest och utbetalning fastställs.
Anvisningen ska börja gälla från och med 1 december 2020.
Tidigare beslutad Anvisning till direktiv för attest och utbetalning RS den 20 december 2017
§ 365 (Dnr RS 2017/1835) upphör att gälla från och med den 1 december 2020.
Sammanfattning

Fullmäktige beslutade den 8 december 2009, § 262 (Dnr N20, LS738/09) om direktiv för
attest och utbetalning. Direktivet gäller för regionens samtliga ekonomiska transaktioner och
finansförvaltning samt medel som regionen ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla.
I direktivet anges att styrelsen ansvarar för utfärdande av anvisningar och tillämpningar av
direktivet. Styrelsen ansvarar även för övergripande uppföljning och utvärdering och för att
vid behov ta initiativ till förändring av direktivet.
Regionstyrelsen beslutade den 20 december 2017 § 365 (Dnr RS 2017/1835) om anvisning till
direktivet för attest och utbetalning.
Anvisningen beskriver bland annat vem som har rätt att utse attestanter och hur dessa utses.
I och med att Hjälpmedel SAM ska börja automatisera hantering av leverantörsfakturor i sitt
verksamhetssystem SESAM behöver anvisningen uppdateras. Detta beskrivs i anvisningen
under punkt 6.3.5.3 Inköp av hjälpmedel i verksamhetssystemet SESAM.
Bo Svedberg föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
 Anvisning till direktiv för attest och utbetalning fastställs.
 Anvisningen ska börja gälla från och med 1 december 2020.
 Tidigare beslutad Anvisning till direktiv för attest och utbetalning RS den 20
december 2017 § 365 (Dnr RS 2017/1835) upphör att gälla från och med den 1
december 2020.
Expedieras till

Ekonomistab
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Beslutsunderlag




Anvisning till direktiv för attest och utbetalning - uppdatering
Anvisning till direktiv för attest och utbetalning(05-509278)
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§181

Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023 (RS 2020/659)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023 antas.
2. Fördela budgetram för 2021 till styrelse och nämnder enligt tabell 2 i dokumentet Budget
2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023.
3. Bevilja investeringsutgifter 2021 med 391 mnkr för byggnadsinvesteringar enligt tabell 6 i
dokumentet Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023.
4. Bevilja investeringsutgifter 2021 med totalt 233 mnkr för maskiner, inventarier och
immateriella anläggningstillgångar enligt tabell 7 i dokumentet Budget 2021 och ekonomisk
plan 2022 - 2023.
5. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Budget 2021 och ekonomisk
plan 2022 – 2023 antas.
6. Uppdra till respektive nämnd och styrelse att ansvara för politiska prioriteringar i enlighet
med antagna årsplaner 2021 – 2023.
Reservationer

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

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat förslag till
budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023. Budgetförslaget är upprättat utifrån oförändrad
skattesats på 11,51 kronor. Budgeterat resultat 2021 uppgår till 200 mnkr och planerat resultat
för 2022 till 205 mnkr samt för 2023 till 209 mnkr. Resultatet uppgår till 2 procent inklusive
värdeförändring av kortfristiga finansiella placeringar av verksamhetens nettokostnad
respektive år. Det bedöms vara ett långsiktigt realistiskt resultatmål och förenat med god
ekonomisk hushållning.
Antecknas att från (SD) inlämnades eget budgetförslag. Från (M), (KD), (SVG) och (L)
inlämnades gemensamt budgetförslag.
Justerande sign
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Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar i första hand bifall till M, SVG, KD och L´s inlämnade budgetförslag
och om deras förslag avslås yrkar Stenvard bifall till deras inlämnade tilläggsyrkande med följande
lydelse:
1. Att upprätta en plan för att tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden arbeta bort
vårdskulden.
2. Att höja anslagen till primärvården och att finansieringen sker via budgetreserven och lägre
resultat.
3. Att genomföra en utredning kring Region Gävleborgs övertagande av elevhälsan.
4. Att inrätta barnskyddsteam.
5. Att genomföra en genomlysning av Region Gävleborgs administration i samtliga
verksamheter.
6. Att inrätta anställningsstopp inom den centrala administrationen.
7. Att genomföra satsningar på arbetsmiljön.
8. Att göra en översyn över extra satsningar på vårdens medarbetare
9. Att prioritera satsningar på vård och omsorg.
10. Att säkerställa att det finns allmänläkare fysiskt på plats på hälsocentralerna under öppettiderna
11. Att införa mammografi för kvinnor över 75.
12. Att införa allmän prostatascreening för män
13. Att inrätta Hospice i Gävleborg.
14. Att snarast påbörja en upphandling av Bollnäs sjukhus.
15. Att snarast inrätta in coronakommission bestående av oberoende och opartiska personer med
syfte att granska Region Gävleborgs hantering av coronapandemin.
16. Att ta fram en långsiktig plan för en ekonomi i balans.
17. Att erbjuda klimatvård till exempelvis reumatiker och psoriasispatienter.
18. Att inrätta jourverksamhet och utöka servicenivån till dygnet runt-verksamhet för hjälpmedel.
19. Att upphandla välavgränsade områden av Region Gävleborgs övriga sjukvårdsverksamhet.
Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Hans Backman (L) stödjer Stenvards yrkande.
Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) och yrkar bifall till SD´s inlämnade budgetförslag.
Magnus Svensson yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.
Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på SD´s budgetförslag mot M, SVG, KD och L´s
budgetförslag och finner att M, SVG, KD och L´s budgetförslag blir majoritetens motförslag
till budget. Därefter ställer ordförande proposition på bifall till majoritetens budgetförslag mot
avslag till M, SVG, KD och L´s budgetförslag och finner att regionstyrelsen beslutar enligt
majoritetens förslag.
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Vidare ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Stenvards m.fl. tilläggsyrkande
och finner att regionstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande.
Antecknas att Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) ej deltar i beslutet gällande
Stenvards tilläggsyrkande.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023 antas.
2. Fördela budgetram för 2021 till styrelse och nämnder enligt tabell 2 i dokumentet Budget
2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023.
3. Bevilja investeringsutgifter 2021 med 391 mnkr för byggnadsinvesteringar enligt tabell 6 i
dokumentet Budget 2021 och ekonomisk plan 2022 - 2023.
4. Bevilja investeringsutgifter 2021 med totalt 233 mnkr för maskiner, inventarier och
immateriella anläggningstillgångar enligt tabell 7 i dokumentet Budget 2021 och ekonomisk
plan 2022 - 2023.
5. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Budget 2021 och ekonomisk
plan 2022 – 2023 antas.
6. Uppdra till respektive nämnd och styrelse att ansvara för politiska prioriteringar i enlighet
med antagna årsplaner 2021 – 2023.

Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023
Budget 2021 och ekonomisk plan 2022-2023
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§182

Avtal om utökad samverkan om gemensam företagshälsovård
(RS 2020/2106)
Beslut

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

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

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

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Avtal om utökad samverkan om gemensam företagshälsovård
Avtal om Samverkan gemensam Företagshälsa 2021_slutversion
Skrivelse till medlemmarna om utökning av Företagshälsovårdsnämnden
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§183

Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige (RS 2020/1654)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Att anta strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
Att uppdra till regiondirektören att med utgångspunkt från strategin och i samverkan med
berörda aktörer från näringsliv, akademi, offentlighet och civilsamhälle ta fram en
handlingsplan för industriell omvandling i Gävleborg
Sammanfattning

Industrin har en stark och samhällsviktig roll i de regioner som utgör Norra Mellansverige;
Gävleborg, Dalarna och Värmland. I dag sysselsätter den direkt över 50 000 personer,
anställda vid mer än 2 500 arbetsställen. Det är mer än 10 % av Norra Mellansveriges totala
arbetstillfällen. Industrin genererar också stora värden för samhällsekonomin i form av
skatteintäkter. Norra Mellansveriges industri karaktäriseras av ett antal traditionellt starka
branscher som fortsatt är centrala i ekonomin och som utgör grunden för industrins
omställning, nämligen stålindustrin och framställning av metall, skogsbaserad industri och
bioekonomi, tillverkning av metallprodukter, maskiner och apparater och tjänsteföretag inom
bland annat digitalisering.
Industrin i Norra Mellansverige står idag inför ett antal betydande utmaningar, liksom stora
delar av Europas industrier. Norra Mellansveriges traditionellt starka industriella sektorer
upplever nu alla nya förutsättningar för sin verksamhet på grund av digitalisering, automation,
integration av tillverkning och tjänster samt värdekedjornas globalisering. Utvecklingen
innebär att företagen måste anpassa både sitt utbud av produkter och sina förmågor för att
vara fortsatt konkurrenskraftiga. Därtill blir arbetskraftens kompetens en allt viktigare resurs
för att industrin ska kunna minimera de risker samt tillvarata de möjligheter som
omvandlingstrycken innebär. Utöver frågorna kring konkurrenskraft och
kompetensförsörjning spelar industrin en central roll i omställningen till ett hållbart samhälle.
En strategi för industriell omvandling berör vidare inte enbart det omställningstryck som
industrisektorer står inför, utan hela regionens förmåga att hantera såväl gradvisa som
plötsliga inre och yttre kriser. Strategin vill därför också i ett vidare perspektiv bidra till Norra
Mellansveriges förmåga att hantera förändringar och att fortsätta utvecklas genom
förändringar.
Strategins prioriteringar och insatser kommer behöva genomföras i bred samverkan i hela
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Norra Mellansverige mellan regioner, kommuner, hela det företags- och innovationsstödjande
systemet, universitet och högskolor och givetvis helt avgörande regionens företag.
Förutom vikten av bred involvering är flera av frågorna komplexa vad gäller såväl
befogenhet, kapacitet och genomförande. Att definiera aktiviteter och hur insatserna i
slutändan ska utformas behöver därför ett större arbete i de enskilda regionerna och
tillsammans. Vad som är viktigt att göra i denna strategi är att peka ut ramarna och
förutsättningar för genomförandet.
Strategins genomförande ställer särskilda krav på att etablera en struktur eller organisering, i
synnerhet då det är en delad strategi mellan tre regioner som kräver bred involvering av
aktörer från näringsliv, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle, samt samarbeten på
nationell och europeisk nivå. Strategin ger regionerna en förutsättning att inleda det fortsatta
arbetet med en samordnad kraft på en strategisk och operativ nivå.
Åtgärder för att hantera industriell omvandling är också ett av de nödvändiga villkor som ska
finnas med i det kommande regionalfondsprogrammet (ERUF) kopplat till programområde
1;Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling. Strategin kan i det
sammanhanget ses som uppfyllande av detta villkor.
Behandlat på UU 2020-10-27
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande
Att anta strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
Att uppdra till regiondirektören att med utgångspunkt från strategin och i samverkan med
berörda aktörer från näringsliv, akademi, offentlighet och civilsamhälle ta fram en
handlingsplan för industriell omvandling i Gävleborg
Expedieras till

Regiondirektör
Regional utvecklingsdirektör
Region Dalarna, regional utvecklingsdirektör
Region Värmland, regional utvecklingsdirektör
Beslutsunderlag





Strategi för industriell omvandling i Norra Mellansverige
NMS Strategi för industriell omvandling 2020 slutv
Strategi för industriell omvandling Norra Mellansverige UU
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§184

Handbok för hälsovalssystemet (RS 2020/1737)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar enligt följande:
En ny handbok för hälsovalssystemet antas.
Den nya handboken ska träda i kraft från den 1 juli 2021.
Reservationer

Patrik Stenvard (M) Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: "Vi reserverar oss till förmån till våra egna
ändrings- och tilläggsyrkanden. M, SVG, KD, och L:s ambition har varit en bred politisk
överenskommelse kring den nya hälsovalshandboken för att skapa långsiktighet och stabilitet för
vård-givare och patienter. Vi ser en risk med de ändringar som gjorts i hälsovalshandboken, att det
blir sämre kvalitet på vården och sämre tillgänglighet för patienterna. Därför har vi lagt en rad
ändringsförslag som säkerställer tillgången till allmänläkare på våra hälsocentraler med bra
tillgänglighet. Vi ser också med oro på hur de nu föreslagna förändringarna kommer att göra det
mindre attraktivt att driva hälsocentral i vårt län vilket i sin tur kommer göra att antalet
hälsocentraler i länet riskerar att minska".
Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvard m.fl´s yrkande.
Sammanfattning

Handboken för hälsovalssystemet reglerar tillämpningen av valfrihetssystemet i Region
Gävleborg. Basuppdraget för hälsocentralerna och ersättningen är lika för alla hälsocentraler
oavsett driftsform.
En politisk styrgrupp och, i förvaltningen, Hälsovals- och tandvårdsavdelningen har sedan 2018,
på uppdrag av Regionstyrelsen, haft i uppdrag att arbeta fram ett förslag till principer för ett nytt
hälsovalssystem, det vill säga handboken, som på ett mer effektivt sätt stödjer den övergripande
utvecklingen av god och nära vård i Region Gävleborg. Detta utifrån:
Befolkningens behov
Tillgänglighet
Förutsättningar för vårdgivarna
Tillit
Uppföljning/kvalitet
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Ett förslag till en ny handbok som högre grad vilar på kundcentrering och vilka tjänster som ska
tillhandahållas har nu tagits fram. Avsikten med handboken, som föreslås träda i kraft vid
halvårsskiftet 2021, är att den ska vara en hävstång i arbetet med god och nära vård.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
inlämnar följande förslag till ändring och tillägg:
-Ändringsyrkanden: Öppettider Sida 12 2.6 tillgänglighet. Ersätt ”Vårdgivaren ska ha
mottagningsverksamhet som möter invånarnas behov av såväl akuta som planerade insatser”
med:
”Hälsocentraler som har färre än 4000 listade patienter, ska ha öppet minst 40 timmar/vecka.
Hälsocentraler som har fler än 4000 listade patienter, ska ha öppet minst 45 timmar/vecka.”
Digitala vårdmöten
Sida 13 2.6.5
Ersätt: ”Vårdgivaren inom Hälsoval ska använda sig av det upphandlade systemet för digitala
vårdmöten som Region Gävleborg beslutat om. De tjänster och regelverk för digitala
vårdmöten som Region Gävleborg utvecklar och godkänner ska vårdgivaren följa” Med:
”Vårdgivare inom Hälsoval ska ha möjlighet att använda sig av det upphandlade systemet för
digitala vårdmöten som erbjuds inom Region Gävleborg.”
Läkare på plats
Sida 7 2.3
Ersätt ”· Fysisk läkarmottagning och sjuksköterskemottagning. · tillgång till Distriktssköterska”
Med: ”Fysisk läkarmottagning och sjuksköterskemottagning med allmänläkare och
Distriktssköterska på plats.”
BVC
Sida 21. 3.1:
- Att ”För att upprätthålla kompetens inom barnhälsovård bör BVC-verksamheten ha minst 25
nyfödda barn per årskull” stryks.
M, SVG, KD och L tilläggsyrkanden:
Ersättningsystem
- Att hela ersättningsystemet revideras för att bättre matcha varje enskild patients kostnad för
vårdgivaren.
Det primärvårdsakuta uppdraget
- Att det primärvårdsakuta uppdraget ses över.
Sjukvård i hemmet
- Att en utredning utförs för att utreda hur sjukvården i hemmet ska bedrivas.
Under 5.2 Listningssystemets innehåll(och fördelning av invånare).
- Att vid nyetablering av hälsocentral tilldelas hälsocentralen de aktiv listade. De som inte
aktivt har valt hälsocentral i närområdet tilldelas först efter tre månader efter öppnande.
Justerande sign
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Vid upphörande av hälsocentral tilldelas de som inte aktivt väljer en ny hälsocentral till den
hälsocentral vars närområde man tillhör efter avvecklingen av centralen.
Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards m.fl. yrkande.
Magnus Svensson yrkar bifall till majoritetens förslag och avslag till Stenvards yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition bifall eller avslag till Samverkan Gävleborgs
ändringsyrkande och finner att regionstyrelsen avslår ändringsyrkanden. Därefter proposition
på bifall till handboken i sin helhet och finner att regionstyrelsen beslutar att bifalla
handboken i sin helhet.
Vidare ställer ordförande proposition på bifall eller avslag till Stenvards m.fl. tilläggsyrkande
och finner att regionstyrelsen beslutar att avslå tilläggsyrkande.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige beslutar enligt följande:
En ny handbok för hälsovalssystemet antas.
Den nya handboken ska träda i kraft från den 1 juli 2021.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




Översyn av handboken för hälsovalssystemet
3.1 Handbok Hälsoval i Region Gävleborg 2021
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§185

Avgiftshandbok 2021 (RS 2020/976)
Beslut

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

Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG), Richard Carlsson (SD) och
Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för deras respektive yrkande.
Sammanfattning

All information om patientavgifter i Region Gävleborg är samlad i en avgiftshandbok.
Avgiftshandboken revideras årligen.
I avgiftshandboken beskrivs typer av avgifter för sjukvårdstjänster samt sjukreseersättning för
tillämpning inom Region Gävleborg och privata vårdgivare med vårdavtal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat ärendet 2020-04-27 som föreslår att
regionfullmäktige beslutar följande:
1. Avgiftshandbok 2021 för Region Gävleborg fastställs
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2021
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om berörda avgifter
4. Avgifter föranledda av ny lagstiftning, beslut i samverkansnämnd eller direktiv från
myndighet ska ändras löpande under verksamhetsåret.
5. Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt uppföljningen.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar följande ändring: att sista meningen under -Tillståndslösa och
gömda Vuxna (sid 33), -Asylsökande - vuxna (sid 9)
Justerande sign
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-Flyktingar – anknytningsflykting (sid 15), -Gömda och tillståndslösa – Vuxna (Sid 18)
”Patientavgiften följer avgiften som för folkbokförda i Sverige” ersätts med "Patienterna
debiteras alltid patientavgift enligt utomlänsprislista".
Hans Backman (L) och Henrik Olofsson (SVG) stödjer Stenvards yrkande.
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) yrkar med hänvisning till sitt yrkande i
Hälso-och sjukvårdsnämndens följande ändring: Strykning av stycke under ”Gömda och
tillståndslösa/papperslösa på sid 17. Ändras till: Vård av barn - Alla barn under 18 år ska
erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som
folkbokförda barn som är bosatta i Sverige.
Vård av vuxna - För att som vuxen få tillgång till fullständig, subventionerad hälso- och
sjukvård samt tandvård i Sverige krävs att man är bosatt (folkbokförd) inom ett landsting eller
är EU/EES-medborgare. Landstingen är dock skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och
sjukvård, inklusive tandvård, till den som vistas i ett landsting utan att vara bosatt där.
Utöver dessa skyldigheter ska respektive landsting erbjuda alla asylsökande och papperslösa:
-vård och tandvård som inte kan anstå o mödravård o vård vid abort, preventivmedelsrådgivning och läkemedel som förskrivs i samband med ovanstående vård o
hälsoundersökning (om det inte är uppenbart obehövligt).
Magnus Svensson (C) yrkar bifall till majoritetens liggande förslag och avslag till Stenvard
(M) och Carlssons (S) yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Stenvards (M) mot Carlssons (SD) yrkande och finner att
Stenvards yrkande blir motförslag till majoritetens förslag. Därefter ställer ordförande
proposition på bifall till majoritetens förslag mot Stenvards yrkande och finner att
regionstyrelsens beslutar enligt majoritetens förslag.
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag





Avgiftshandbok 2021
Avgiftshandboken - Patientavgifter Region Gävleborg(05-35663) (-1)_TMP
§68 HSN Avgiftshandbok 2021 - BESLUT
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§186

Fyllnadsval - Ledamot i Regionstyrelsens personalutskott (RS 2020/2178)
Beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att utse Jan Lahenkorva (S) som ledamot i Regionstyrelsens
personalutskott
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2015-09-19 att inrätta Personalutskottet med uppdrag att bl.a. följa
det systematiska arbetsmiljöarbetet, följa kompensförsörjningsprocesserna, vara politisk
styrgrupp vid revideringen av olika policys kopplade till personalfrågor.
Shida Kinuka (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsens personalutskott varav
regionstyrelsen ska utse ny ledamot i personalutskottet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att utse Jan Lahenkorva (S) som ledamot i Regionstyrelsens
personalutskott
Expedieras till

Personalutskottet
Jan Lahenkorva (S)
Shida Kinuka (S)
Beslutsunderlag




Fyllnadsval - Ledamot i Regionstyrelsens personalutskott
Avsägelse av uppdrag som ledamot i personalutskottet
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§187

Revisionssvar - Nämndernas arbete med internkontroll (RS 2020/261)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
Svar på revisionsrapporten godkänns.
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
granskning av regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll. Granskningen
syftar till att bedöma att nämnderna och styrelsens arbete med intern kontroll bedrivs på ett
ändamålsenligt sätt.
Därefter har revisionsrapporten behandlats av regionstyrelseförvaltningen som har lämnat
kommentarer till revisionsrapporten bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Hans Backman (L)
inlämnar särskilt yttrande med följande lydelse: "Enligt svaret till revisorerna innehåller
rapporten en del faktafel och är svårläst på grund av bland annat språkliga misstag. Vi delar
inte den uppfattningen och anser att svaret till revisionen har en ton och en attityd som är
opassande. Det vore på sin plats att vara mer ödmjuk till revisorernas arbete framöver".
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
Svar på revisionsrapporten godkänns.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag






Revisionsrapport - Nämndernas arbete med internkontroll
Svar på Revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll
Revisionsrapport - Nämndernas arbete med intern kontroll
Missiv - Nämndernas arbete med intern kontroll
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Regionstyrelse

2020-11-04

§188

Revisionssvar - Uppföljning kris- och katastrofberedskap (RS 2020/263)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
Svar på revisionsrapporten godkänns
Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
uppföljande avseende kris- och katastrofberedskap i Region Gävleborg. Granskningens
revisionsfråga var om regionstyrelsen vidtagit tillräckliga åtgärder i syfte att hantera de brister
som framkommit i tidigare genomförda granskningar.
Revisionsrapporten har behandlats av regionstyrelseförvaltningen som har lämnat
kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.

Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Hans Backman (L)
inlämnar särskilt yttrande med följande lydelse: "Vi instämmer i revisorernas analys och
slutsatser som trots pandemin fortfarande är relevant. Under pandemin har
krisledningsnämnden varit aktiverad men inte fattat några beslut. Den har istället haft en mer
kommunikativ roll. Krisledningsnämndens roll och funktion behöver ses över och tydliggöras.
Kommunikation är viktigt och det är viktigt att den rollen tydliggörs. Hela regionstyrelsen,
både ledamöter och ersättare har ingått i krisledningsnämnden. Vi ser gärna att en mindre
krisledningsnämnd tillsätts. Krisledningsnämnden har inte genomgått någon utbildning vilket
behövs. En övningsplan behöver också tas fram och övningar genomföras".
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
Svar på revisionsrapporten godkänns
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag







Revisionssvar - Uppföljning kris- och katastrofberedskap
Svar på Revisionsrapport - Uppföljning kris- och katastrofberedskap
Missiv - Uppföljning kris- och katastrofberedskap
Revisionsrapport - Uppföljning kris- och katastrofberedskap
§168 RS Info - Revisionsrapport - Uppföljning kris- och katastrofberedskap

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
29 (34)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-11-04

§189

Revisionssvar - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i
balans (RS 2020/838)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
Svar på revisionsrapporten godkänns.
Reservationer

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar med följande lydelse: "Vi reserverar oss till förmån för vårt alternativa svar. Det är
anmärkningsvärt att inte majoriteten tar till sig av det revisorerna påpekar om de brister som
gäller den politiska styrningen av arbetet med att få en ekonomi i balans. Vi ser med stor oro
på det ointresse majoriteten visar för revisorernas viktiga arbete och att majoriteten inte är
beredd att på allvar ta tag i de ekonomiska utmaningarna som hälso- och sjukvårdensnämnden
står inför".
Richard Carlsson (SD) och Liz akariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards yrkande.
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.
Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig måloch budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälso- och sjukvårdsnämnden
säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.
Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom
granskningsområdena är tillräcklig.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat revisionsrapporten på sitt sammanträde 2020-0921. Därefter har regionstyrelseförvaltningen lämnat kommentarer till revisionsrapporten i
bilagda handling ”Svar på revisionsrapport”.
Från M, SVG, KD, L har ett alternativt revisionssvar inkommit.
Yrkanden

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

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Stenvards m.fl. yrkande och finner att
Regionstyrelsen beslutar att avslå Stenvards m.fl´s yrkande och regionstyrelsens beslutar att
bifalla majoritetens förslag till beslut.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
Svar på revisionsrapporten godkänns.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag








Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans
Svar på revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i
balans
§127 HSN Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i
balans
§166 RS Info Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en
ekonomi i balans
Missiv - Revisionsrapport- Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i
balans
Revisionsrapport - Hälso- och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans
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§190

Linkonpriset 2020 (RS 2020/1705)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att Linkonpriset 2020 tilldelas Susanne ”Sussie” Högberg,
sjuksköterska, på KTC /IMA
Sammanfattning

Linkonpriset är en utmärkelse inom Region Gävleborg som går till antingen en enskild
medarbetare eller en hel grupp. Priset delas ut som en uppmuntran för goda arbetsinsatser. Det
kan handla om insatser som kan inspirera andra, större förändringsarbeten eller något som
berör enstaka patienter, vårdtagare eller studenter. För 2020 har 19 nomineringar lämnats in.
Centrala samverkansgruppen (Cesam), har till uppgift att föreslå Regionstyrelsen vem/vilka
som ska tilldelas Linkonpriset. Göran Angergård föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta att Linkonpriset 2020 tilldelas enligt bilagda förslag.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Prismottagaren
Beslutsunderlag




Cesam nominering(327096) (0)_TMP
Nominerade Linkon 2020
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§191

Miljöpriset Fröhuset 2020 (RS 2020/2231)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande.
Utse Strömsbro Din hälsocentral till mottagare av Region Gävleborgs interna miljöpris
Fröhuset år 2020.
Sammanfattning

Region Gävleborgs interna miljöpris – Fröhuset – delas årligen ut till någon/några
medarbetare eller verksamhet inom organisationen som uppmuntran för förtjänstfulla insatser
för
miljön. Priset ska uppmärksamma goda insatser för miljön såsom initiativ, förändrade
arbetssätt eller beteenden som bidrar till en positiv påverkan på miljön och som kan spridas
vidare inom Regionen för att utveckla vårt interna miljöarbete. Det har inkommit sex
nominerade.
Strömsbro Din hälsocentral, föreslås som mottagare av 2020 års miljöpris.
Göran Angergård föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås att besluta följande.
Utse Strömsbro Din hälsocentral till mottagare av Region Gävleborgs interna miljöpris
Fröhuset år 2020.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Strömsbro Din hälsocentral
Beslutsunderlag



Miljöpriset Fröhuset 2020
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§192

Regiondirektören informerar (RS 2020/5)
Sammanfattning

Göran Angergård ger en Lägesrapport om Covid-19, bl.a. infobrevet som kommer att fortsätta
skickas ut, beredskapen inom hälso- och sjukvården med anledning av ökning av covidsjuka
samt om vårdgarantin gällande operation/åtgärder och totalt väntande,
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