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ÄRENDELISTA
§193
§194
§195
§196
§197
§198
§199
§200
§201
§202
§203
§204
§205
§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214
§215
§216
§217
§218
§219
§220

Val av justerare/justeringstid
Fastställande av dagordning
Anmälan av delgivningar/delegationsbeslut
Månadsrapport
Redovisning av medelsförvaltning år 2021
Fördelning av budgetramar inom Regionstyrelsen 2021
Tidplan och process för budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
Avgiftsfrihet för vaccination covid-19
Kostnader för sjukresor i samband med vaccination Covid-19
Cykla Järvsö AB gör anspråk på fullföljd finansiering del två enligt avsiktsförklaring.
Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg (11-65188)
Internkontrollplan för regionstyrelsen är 2021
Beställning till Central Sweden 2021-2022
Svar på remiss Värmlandsstrategin
ERUF Norra Mellansverige programperioden 2021-2027
Avskaffande av rollen biträdande regiondirektör
Trafikplan 2022
Passiv prisjustering av kombinationsbiljetter X-trafik/Upplands Lokaltrafik
Revisionsrapport - Styrning och uppföljning avseende fastighetsinvesteringar
Revisionsrapport - Fastighetsförvaltning och underhåll
Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning
Motion (KD) - Minska spridning av mikroplaster
Motion (SVG) - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
Motion (M) - Avskaffa onödiga regler
Regiondirektören informerar
Initiativärende (M) – Vaccinationsplan och avgiftsfri vaccinering för covid-19
Initiativärende (L) - Omarbeta förslaget till Hälsovalshandboken
Initiativärende (L) -Vårdpersonalen Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med
Coronapatienter ska tilldelas en ekonomisk extra ersättning under 2020
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§193

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

Regionstyrelsen utser Richard Carlsson (SD) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll med justeringstid 2020-12-16.
Regionstyrelsen utser Hans Backman (L) att justera § 202 Cykla Järvsö AB (RS 2020/769)
Sammanfattning

Förslag att Richard Carlsson (SD) justerar dagens protokoll.
Förslag att Hans Backman (L) justerar § 202 Cykla Järvsö AB (RS 2020/769) maa att
Backmans finns fysiskt på plats på Regionkontoret idag.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§194

Fastställande av dagordning (RS 2020/3)
Beslut

Regionstyrelsen fastställer utsända dagordning efter ordförandens information.
Sammanfattning

Sekreteraren informerar att dagordningen har revideringar gjorts på så sätt att ärenden 4,5, 7
har ppt-bilder publicerats idag §§ 196, 198-199, ärende 12 redaktionella justeringar §204
samt har ett initiativärende inkommit idag från (L) gällande ekonomisk ersättning, § 220.
Ordförande informerar om aktiveringen av krisledningsnämnden tillika regionstyrelse (§ 195)
som kommer att sammanträde direkt efter styrelsens sammanträde idag samt att dagens
inkomna initiativärende hanteras sist på dagordningen.
Yrkar

Patrik Stenvard (M) yrkar att ärende 26 i - Initiativärende (M) Vaccinationsplan och avgiftsfri
vaccinering § 218 hanteras samtidigt som ärende nr 8, § 200.
Ordförande yrkar avslag till Stenvards yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandens förslag mot Stenvards yrkande och
finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
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§195

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

Nedan delgivningar/delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag.
Sammanfattning

 Nämnder och utskotts protokoll: https://www.regiongavleborg.se/politik/beslutochprotokoll/
 Projekt inom kommersiell service på landsbygden:
http://www.emagin.se/paper/60m3928n/paper/1#/paper/60m3928n/1
 SKR: https://skr.se/tjanster/merfranskr/cirkular/allacirkular.16226.html
 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB - Sobona
cirkulär 20:42, RS 2020/2387
 SKR: Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 - med OFR Allmän kommunal verksamhet
Sobona cirkulär 20:44, RS 2020/2414
 SKR: Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare
– PAN 20 med Svenska Kommunalarbetareförbundet - Sobona cirkulär 20:43, RS 2020/2416
 SKR: Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. - HÖK 20 - med
Svenska Kommunalarbetarförbundet - Sobona cirkulär 20:41, RS 2020/2424
 SKR: Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, intjänad pensionsrätt 199712-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAP-KL under 2021 - Sobona cirkulär
20:47, RS 2020/2573
 SKR: Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA 20 – Sobona
cirkulär 20:48, RS 2020/2580
 Yttrande - Remiss - Gävleborgs skogsprogram RS 2020/2097 - Delegation.
 Yttrande till strukturfondpartnerskapet RS 2020/687
 Delegationsbeslut Inköpsavdelningen
 Delegationsbeslut Anslag 1:1 tagna av Regiondirektören t.o.m 201115

Beslutsunderlag









Inköpsavd delegationsbeslut nov2020
Inköpsavd delegationsbeslut nov2020
Delegationsbeslut Anslag 1:1 tagna av Regiondirektören t.o.m 201115
Delegationsbeslut Aktivering Krisledningsnämnd
Yttrande till strukturfondspartnerskapet
Yttrande - Remiss - Gävleborgs skogsprogram RS 2020/2097
Delegationsbeslut Åtgärder anslag 1_1 med anledning av coronaviruset RS 2020/695

§196
Justerande sign
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Månadsrapport (RS 2020/6)
Sammanfattning

Bo Svedberg informerar om månadsrapport för perioden jan-okt 2020.

Ordförande begär ajournering som verkställs mellan kl 10.50-11.00.

Beslutsunderlag



Månadsrapport RG 202010
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§197

Redovisning av medelsförvaltning år 2021 (RS 2020/2321)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
Samtliga nämnder ska för respektive period 2021 redovisa sin medelsförvaltning till
regionstyrelsen senast:
-Januari – mars, 26 april 2021
-Januari – augusti, 30 september 2021
-Januari – december, 4 februari 2022
Sammanfattning

Regionstyrelsen har uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet och ett särskilt ansvar för
Region Gävleborgs ekonomiska förvaltning. Samtliga nämnder ska därför lämna redovisning
av medelsförvaltning till regionstyrelsen för perioderna januari – mars 2021, januari – augusti
2021 samt januari – december 2021. Bo Svedberg föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
Samtliga nämnder ska för respektive period 2021 redovisa sin medelsförvaltning till
regionstyrelsen senast:
-Januari – mars, 26 april 2021
-Januari – augusti, 30 september 2021
-Januari – december, 4 februari 2022
Expedieras till

Samtliga nämnder
Ekonomistab
Beslutsunderlag



Redovisning av medelsförvaltning år 2021
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§198

Fördelning av budgetramar inom Regionstyrelsen 2021 (RS 2020/660)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Fördela budgetramen för 2021 enligt tabell 2.
2. Fördela investeringsramen för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar
2021 enligt tabell 4.
Antecknas att Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG), Jennie
Forsblom (KD), Richard Carlsson (SD) Och Liz Zachariasson (SD) ej deltar i beslutet.
Sammanfattning

Regionstyrelsens budgetram 2021 uppgår enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2021
och ekonomisk plan 2022 - 2023 den 25 november till 2 654,7 mnkr, varav 1 552,3 mnkr till
Hälsoval. Regionstyrelsen fördelar resterande ram till tandvård, administration och arvoden
till förtroendevalda, Regionledning, Regionstab, Finansiering, Forskning och
Samhällsmedicin, samt förvaltningar för HR, IT, Kommunikation, Regional Utveckling och
Ekonomi.
Regionstyrelsen fördelar investeringsramen för maskiner och inventarier på totalt 72,0 mnkr
till Ekonomiförvaltningen med 63,5 mnkr samt till IT-förvaltningen med 8,5 mnkr. Bo
Svedberg föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
1. Fördela budgetramen för 2021 enligt tabell 2.
2. Fördela investeringsramen för maskiner, inventarier och immateriella anläggningstillgångar 2021
enligt tabell 4.
Expedieras till

Regiondirektör
Förvaltningschefer inom Regionstyrelsens förvaltning
Ekonomistab
Beslutsunderlag



Fördelning av budgetramar inom Regionstyrelsen 2021
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§199

Tidplan och process för budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
(RS 2020/2508)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Med undantag från regionstyrelsens beslut § 62 2015, genomföra process för budget 2022
och ekonomisk plan 2023 – 2024 samt skattesats 2022 med beslut i regionfullmäktige den 23
november 2021.
Sammanfattning

I februari 2015 beslutade Regionstyrelsen (§ 62) att budgetprocessen från och med 2015 ska
genomföras med beslut i fullmäktige om budget och ekonomisk plan samt skattesats i juni.
Under valår ska budget och ekonomisk plan samt skattesats fastställas av nyvalda fullmäktige
i november. Styrelsen fattade under 2020 beslut om reviderad tidplan för arbete med budget
2021 och ekonomisk plan 2022 – 2023 med anledning av osäkerhet om den ekonomiska
utvecklingen på grund av coronapandemin. Eftersom pandemin fortfarande pågår råder
alltjämt stor osäkerhet och därför föreslås att även under 2021 sker budgetbeslut i fullmäktige
på hösten. Då kan budgeten bygga på mer aktuella förutsättningar.
Bo Svedberg föredrar ärendet som avses att information lämnas idag och beslutas på
styrelsens nästkommande sammanträde.
Efter diskussion reviderar ordförande ärendet på så sätt att ärendet föreslås att beslutas idag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
1. Med undantag från regionstyrelsens beslut § 62 2015, genomföra process för budget 2022
och ekonomisk plan 2023 – 2024 samt skattesats 2022 med beslut i regionfullmäktige den 23
november 2021.
Expedieras till

Nämnder
Revisorer
Ekonomistab
Beslutsunderlag





Tidplan politiken Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 RS 9 dec
Tidplan och process för budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
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§200

Avgiftsfrihet för vaccination covid-19 (RS 2020/2643)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande
Vaccination mot covid-19 ska utföras gratis för alla medborgare i Gävleborg.
Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya
coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19, den sjukdom som viruset orsaker. I Sverige arbetas
det för fullt med förberedelserna inför vaccination under ledning av Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram rekommendationer för vilka personer som
ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst
behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Det mest troliga är att
vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer någon gång tidigt på nyåret.
Sedan 2013 regleras nationella vaccinationsprogram genom smittskyddslagen (2004:168).
Nationella vaccinationsprogram delas in i allmänna vaccinationsprogram (för hela
befolkningen) och särskilda vaccinationsprogram (för definierade riskgrupper). Regioner och
kommuner är skyldiga att erbjuda befolkningen vaccinationer som ingår i nationella
vaccinationsprogram. Vaccinationer som ges inom ramen för nationella program ska vara
kostnadsfria för individen, och registreras i det nationella vaccinationsregistret. I dagsläget är
det inte klart hur vaccinationsprogram mot covid-19 kommer att klassas, och således inte om
det ska vara kostnadsfritt.
Preliminära resultat visar mycket goda resultat av de vacciner som tagits fram. Målsättningen
är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta vill vi redan nu garantera
befolkningen avgiftsfri vaccination för att undanröja eventuella ekonomiska skäl för att man
inte vill vaccinera sig.
Hälso-och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 2020-12-08. Hälso-och
sjukvårdsnämnden ordförande Jan Lahenkorva (S) föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande
Vaccination mot covid-19 ska utföras gratis för alla medborgare i Gävleborg.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag



Avgiftsfrihet för vaccination Covid-19
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§201

Kostnader för sjukresor i samband med vaccination Covid-19
(RS 2020/2644)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
Region Gävleborg bekostar resor till de som inte själv kan ta sig till upprättade
vaccinationscentra för att vaccinera sig mot covid-19 i enlighet med gällande
prioriteringslista.
Paragrafen justeras omedelbart.
Reservationer

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards tilläggsyrkande.
Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för tilläggsyrkande och inkommer med en skriftlig
reservation med följande lydelse: ” Alla som vill ska ha möjlighet att vaccinera sig mot
covid19, det får aldrig bli en kostnadsfråga. Vi är därför positiva till att kostnader ersätts för
de som behöver hjälp att ta sig till vaccineringsplatsen. Dock är det av yttersta vikt att detta
sker på ett så smittsäkert sätt som möjligt, ingen ska behöva utsättas för smittorisk på väg till
vaccineringen. Resor till vaccinering bör därför inte ske via kollektivtrafik utan så smittsäkert
som möjligt, helst med egen bil och då ska Region Gävleborg täcka även dessa kostnader”.
Sammanfattning

Enligt Världshälsoorganisation WHO är vaccin ett viktigt medel för att begränsa det nya
coronaviruset sars-cov-2 samt covid-19, den sjukdom som viruset orsaker. I Sverige arbetas
det för fullt med förberedelserna inför vaccination under ledning av Folkhälsomyndigheten.
Folkhälsomyndigheten kommer också att ta fram rekommendationer för vilka personer som
ska erbjudas vaccination mot covid-19. En grundprincip är att de personer som har störst
behov av att få skydd mot svår sjukdom bör erbjudas vaccination först. Det mest troliga är att
vaccinerna kommer att levereras stegvis i begränsade volymer någon gång tidigt på nyåret.
Preliminära resultat visar mycket goda resultat av de vacciner som tagits fram. Målsättningen
är att så många som möjligt vaccinerar sig. Som ett led i detta, och med erfarenheter från
vaccination mot vanlig säsonginfluensa, vill vi erbjuda de som inte själv kan ta sig till våra
vaccinationscentra gratis resor.
Hälso-och sjukvårdsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 2020-12-08. Hälso-och
sjukvårdsnämnden ordförande Jan Lahenkorva (S) föredrar ärendet.
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Yrkanden
Patrik Stenvard (M) yrkar tillägget att dessa ske på ett smittsäkert sätt, om möjligt med egen bil. Hans
Backman (L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD) stödjer Stenvards yrkande.

Richard Carlsson (SD) begär ajournering som verkställs mellan kl 11-40-11.45. Efter
ajournering stödjer Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) Stenvards
tilläggsyrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på bifall till ordförandens förslag och finner att styrelsen
beslutar att bifalla förslaget. Därefter ställer ordförande bifall eller avslag till Stenvards
tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår tilläggsyrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande:
Region Gävleborg bekostar resor till de som inte själv kan ta sig till upprättade
vaccinationscentra för att vaccinera sig mot covid-19 i enlighet med gällande
prioriteringslista.
Paragrafen justeras omedelbart.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag



Kostnader för sjukresor i samband med vaccination Covid-19
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§202

Cykla Järvsö AB gör anspråk på fullföljd finansiering del två enligt
avsiktsförklaring. (RS 2020/769)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar att bevilja del två, enligt 25a§ Förordning (2015:211) om statligt
stöd till regionala investeringar, Cykla Järvsö AB (559218-8121) ett tillägg på 4 800 000
kronor i stöd samt 6 000 0000 kr i investeringskostnad.
Paragrafen justeras omedelbart
Sammanfattning

Cykla Järvsö AB fick 2020-05-19 beslut om stöd för att anlägga cykelleder i Järvsö. Beslutet
avsåg hälften av kostnaden och hälften av det ansökta beloppet på grund av att Region
Gävleborg var mitt uppe i en pandemi och osäkerheten var stor gällande budgeten för anslag
1:1. Därför upprättades en avsiktsförklaring som finns med som underlag för det fattade
beslutet 2020-05-19.
Totala kostnaden för Cykla i Järvsös satsning på att anlägga cykelleder var enligt ansökan
12 000 000 kronor och ansökt stöd på 9 600 000 kronor. Beslut har tagits för hälften av
kostnaden och hälften av stödet och nu gör Cykla i Järvsö AB anspråk på den andra hälften så
att de kan säkerställa sitt fortsatta arbete för att kunna slutföra det påbörjade arbetet i sin
helhet och samtidigt kunna garantera att de kan bygga hållbara leder.
Cykla i Järvsö har kommit igång bra och två cykelleder är redan klara och de följer både sin
tidsplan och budget. Arbetet framåt är viktigt för den fortsatta planeringen för anläggningen.
För att inte få ett avbrott i verksamheten är behovet av finansieringen avgörande för att Cykla
i Järvsö AB ska kunna leverera färdiga cykelleder i tid vilket är mycket viktigt ur
besöksnäringens perspektiv för att de som besöker anläggningen får en positiv upplevelse.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår regionstyrelsen besluta att bevilja del två, enligt 25a§
Förordning (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, Cykla Järvsö AB (5592188121) ett tillägg på 4 800 000 kronor i stöd samt 6 000 0000 kr i investeringskostnad.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Expedieras till

Avd: Regionala utvecklingsmedel
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Beslutsunderlag










Cykla Järvsö AB gör anspråk på fullföljd finansiering del två enligt avsiktsförklaring.
Begäran om fullföljd finansiering - Cykla Järvsö AB
Avsiktsförklaring Cykla i Järvsö AB
UU PP Cykla Järvsö AB del 2
UU PP Cykla Järvsö AB
§100 RS Ansökan om särskilt investeringsstöd - Järvsö Klätterpark AB
Beslut, beviljar stöd till Cykla Järvsö AB
Tilläggsbeslut till sökande Cykla Järvsö AB

Paragrafen är justerad
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§203

Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg
(RS 2020/2304)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
Direktivet ”Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg (11-65188)”
antas.
Tidigare beslut från regionstyrelsens sammanträde 2018-04-11, § 116 upphävs
Sammanfattning

Informationssäkerhetsfunktionen har under hösten 2020 genomfört en översyn av
styrdokumentet Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg (11-65188)
och föreslagit förändringar. Johan Sörensson föredrar ärendet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
Direktivet ”Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg (11-65188)” antas.
Tidigare beslut från regionstyrelsens sammanträde 2018-04-11, § 116 upphävs
Expedieras till

Samtliga nämnder
Beslutsunderlag





Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg (11-65188)
Föreslagna ändringar - Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg
Nuvarande version - Informationssäkerhet - Övergripande direktiv, Region Gävleborg
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§204

Internkontrollplan för regionstyrelsen år 2021 (RS 2020/2280)
Sammanfattning

Internkontrollplanen ska ge beskrivning över det arbetssätt för riskanalys som ska användas
med hänvisning till regionens beslutade mål. Johan Sørensson informerar om internkontrollplanen samt de åtta risker som styrelsen bör hantera av de ca 60-tal risker som respektive chef
arbetar med ute i verksamheten.
Ärendet informeras idag och avses beslutas på styrelsen nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag



Internkontrollplan för RS är 2021
Internkontrollplan RS 2021 slutlig
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§205

Beställning till Central Sweden 2021-2022 (RS 2020/1425)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Förslag till beställning Central Sweden 2021-2022 godkänns
Sammanfattning

Central Sweden ägs gemensamt av Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Örebro
och är organiserat som en idéell förening. Föreningens verksamhet bedrivs i samråd och
samverkan mellan de tre regionernas prioriterade verksamheter i syfte att förverkliga
regionernas ambitioner för det regionala utvecklingsuppdraget i ett EU-perspektiv.
Från och med 2020 genomför var och en av de tre medlemmarna en egen prioriteringsprocess
på läns-/regionnivå där prioriteringar för önskemål kommande två års verksamheter och
aktiviteter för Central Sweden läggs, (den regionala beställningen). De tre regionernas
prioriteringar jämkas därefter samman och styrelsen för Central Sweden beslutar om vilka
prioriteringar som ska gälla för nästkommande verksamhetsår.
Central Swedens arbete bedrivs dels från ett gemensamägt kontor i Bryssel, dels via så kallade
”hemmaveckor” i de tre regionerna samt i diverse nationella och europeiska sammanhang.
Central Swedens medarbetare är generalister och fungerar som stöd för prioriterade
verksamheter i medlemsregionerna där EU-perspektivet är relevant för att kunna påverka i för
medlemmarna viktiga frågor samt för att bättre kunna utnyttja potentialen för EU:s
Sammanhållningspolitik, utgöra stöd vid behov av politisk påverkan, projektsamverkan och
kunskapsutveckling.
Yrkanden

Henrik Olofsson (SVG) yrkar tillägget under rubriken hållbart samhälle med följande
lydelse: "Sjukvård under pandemier. Det är ett viktigt att vi är bättre förberedd på att hantera
pandemier och utmaningar under så svåra förutsättningar".
Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på bifall till ordförandens förslag och finner att styrelsen
beslutar att bifalla ordförandens förslag. Därefter ställer ordförande bifall eller avslag till
Olofssons tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår Olofssons tilläggsyrkande.
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Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande:
1. Förslag till beställning Central Sweden 2021-2022 godkänns.
Expedieras till

Hållbarhetsnämnden
Central Sweden
Regionala utvecklingsförvaltningen
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse ang beställning Central Sweden 2021-2022
Beställning Central Sweden Region Gävleborg för 2021-2022(392194) (0)
Central Sweden beställning 2021-2022 information
§109 HN Beställning till Central Sweden 2021-2022 (403956)
Tjänsteskrivelse - Beställning till Central Sweden 2021-2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
20 (39)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-12-09

§206

Svar på remiss Värmlandsstrategin (RS 2020/1813)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
Anta yttrandet över remiss Regional utvecklingsstrategi för Värmlands län –
Värmlandsstrategin 2040.
Sammanfattning

Region Gävleborg har erbjudits möjlighet att lämna synpunkter på Region Värmlands förslag
till Regional utvecklingsstrategi för Värmland – Värmlandsstrategin 2040.
Region Gävleborg tillstyrker i yttrandet förslaget och framhåller det mellanregionala
samarbetet med Värmlands län och ser positivt på möjligheten att lämna synpunkter på
Värmlandsstrategin 2040. Gävleborg och Värmland har många gemensamma utmaningar och
möjligheter och har upparbetat en god samverkan, inte minst genom gemensamma satsningar
inom Norra mellansverige. Alla tre regioner i Norra mellansverige är i begrepp att anta en ny
inriktning för det regionala utvecklingsarbetet i form av nya regionala utvecklingsstrategier.
Region Gävleborg konstaterar att inriktning, insatsområden, genomförande och vision i
Värmlandsstrategin i hög grad överensstämmer med Gävleborgs regionala utvecklingsstrategi
och utgör därmed en bra grund för fortsatt god samverkan.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta
Anta yttrandet över remiss Regional utvecklingsstrategi för Värmlands län –
Värmlandsstrategin 2040
Expedieras till

Region Värmland
Regionala utvecklingsförvaltningen

Beslutsunderlag






Svar på remiss Värmlandsstrategin
Yttrande över remiss Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Värmland Värmlandsstrategin 2040
Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Värmland - Värmlandsstrategin 2040
Remissförslag-Värmlandsstrategin-2040_final_200902
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§207

ERUF Norra Mellansverige programperioden 2021-2027 (RS 2020/877)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
Godkänna inriktningen i förslaget till regionalt program för Norra Mellansverige i Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF), programperioden 2021-2027.
Uppdra till Regionstyrelsens ordförande att godkänna det slutliga förslaget till ERUF-program
samt överlämna detta till Regeringen.
Sammanfattning

EU:s sammanhållningspolitik är ett viktigt verktyg för att skapa förutsättningar för ökad
sysselsättning och tillväxt i Gävleborg. Nuvarande programperiod tar slut 2020 och nästa
period sträcker sig mellan 2021-2027. För att säkra att framtida medel kan användas på ett
effektivt och strategiskt sätt är det viktigt att kommande EU-program ligger i linje med
Gävleborgs prioriteringar. Det är också viktigt att programmet tar hänsyn till de tre
hållbarhetsdimensionerna: social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.
Region Gävleborg ansvarar, tillsammans med Region Dalarna och Region Värmland, för att
skriva ett nytt regionalt program för Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för
programområdet Norra Mellansverige. Region Gävleborg har samordnat arbetet.
Förslaget ska lämnas till Regeringen senast den 31 december 2020. Därefter ska förslaget
godkännas av Regeringen, som sedan överlämnar programmet till EU-kommissionen för
fastställande.
Programmet har tagits fram i ett brett partnerskap, inom ramen för redan befintliga
samarbeten i länen. För att tillmötesgå kravet om en transparent och öppen process, har
arbetet under rådande pandemi genomförts nästan helt genom digitala forum och
dialogmöten. Aktuell information och underlag har funnits tillgängliga via Region Gävleborgs
webbplats: www.regiongavleborg.se/eruf.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande:
Godkänna inriktningen i förslaget till regionalt program för Norra Mellansverige i Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF), programperioden 2021-2027.
Uppdra till Regionstyrelsens ordförande att godkänna det slutliga förslaget till ERUF-program
samt överlämna detta till Regeringen.
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Expedieras till

Regionala utvecklingsförvaltningen
Beslutsunderlag






ERUF Norra Mellansverige programperioden 2021-2027
Programförslag_Program ERUF 2021-2027 Norra Mellansverige_
Stöd och instruktion för operativa program 5.0
ERUF-2020-11-24-presentation-NMS
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§208

Avskaffande av rollen biträdande regiondirektör (RS 2020/2571)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Att avveckla funktionen biträdande regiondirektör i Region Gävleborg.
Sammanfattning

Funktionen Biträdande regiondirektör infördes i Regionen efter landstingsvalet 2014 och har
upprätthållits av förvaltningscheferna för de tre nämndsförvaltningarna, Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Kultur- och kompetensförvaltningen och Hållbarhetsförvaltningen.
Det har saknats en funktionsbeskrivning för de biträdande regiondirektörerna. I praktiken har
heller inte några särskilda beslut delegerats till funktionen. Vid regiondirektörens frånvaro har
inte de biträdande regiondirektörerna med automatik trätt in i dennes ställe, utan
regiondirektören har vid varje enskilt tillfälle tillförordnat olika medlemmar ur
koncernledning. Behovet av funktionen Biträdande regiondirektör kan därför ifrågasättas.
Den nuvarande regiondirektören har uttalat att han inte ser ett behov av att nyttja funktionen
Biträdande Regiondirektör.
I frånvaro av ett konstaterat behov av rollen Biträdande Regiondirektör föreslås den tas bort.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta
Att avveckla funktionen biträdande regiondirektör i Region Gävleborg.
Expedieras till

Regiondirektören
HR-förvaltningen
Beslutsunderlag



Avskaffande av rollen Biträdande regiondirektör

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
24 (39)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-12-09

§209

Trafikplan 2022 (RS 2020/2471)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande
Anta Trafikplan 2022.
Reservation

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
deras yrkande.
Sammanfattning

Region Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar för den
regionala kollektivtrafiken. Region Gävleborg har bestämt att en Trafikplan ska upprättas som
beskriver kollektivtrafiken i Gävleborgs län och de trafikutvecklingsåtgärder som planeras för
kommande verksamhetsår. Trafikplanen ska beslutas av Regionfullmäktige. De förslag till
trafikutvecklingsåtgärder som föreslås i Trafikplanen grundar sig på de viljeinriktningar,
ambitioner och prioriteringar som beslutats i Trafikförsörjningsprogrammet för perioden
2016-2030 samt den politiska inriktningen för Region Gävleborg 2019-2023. En väl
fungerande kollektivtrafik är en förutsättning för en hållbar utveckling i hela Gävleborg.
Kollektivtrafiken möjliggör på ett klimatsmart sätt studier och arbete på andra orter, bättre
matchning på arbetsmarknaden samt ett större utbud av rekreation. Länets kommuner har via
de dialogmöten som hållits kunnat påverka innehållet och utformningen av Trafikplanen.
Synpunkter och förslag från trafikföretagen, resenärer och allmänheten har också varit en
viktig förutsättning i framtagandet av Trafikplanen.
Hållbarhetsnämnden behandlade ärendet på sitt sammanträde 2020-11-11. Hållbarhetsnämndens
ordförande Fredrik Åberg Jönsson (V) föredrar ärendet.
Yrkanden

Richard Carlsson (SD) yrkar med anledning av att de utbudsjusteringar som ska verkställas
under 2021, har redan fått en viss kritik från de orter som drabbats mest. Samt att de principer
som Hållbarhetsnämnden beslutat om är väsentliga att genomföra, vilket det råder ett visst
tvivel om principer är uppfyllda vid kommande utbudjustering.
Gällande principerna ”För alla förändringar ska likvärdiga alternativ säkerställas” samt
”Möjlighet till arbets- och studiependling ska inte tas bort genom linje- och Turförändringarna”
är det väsentligt att vi arbetar med lösningar för att upprätthålla beslutade principer och
Sverigedemokraterna yrkar på följande förändring i förslaget till Trafikplan 2022:
Trafikutveckling i närtid efter 2022
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Arbete pågår med att utreda omfattande trafiksatsningar. Delar av dessa satsningar planerades
för att vara med i Trafikplan 2022 men på grund av det ekonomiska läget anges tills vidare
ingen tidsplan. Satsningarna innefattar bland annat följande större objekt:
Utbyggnad av flextrafik/Närtrafik, med fokus på landsbygdens perifera och mer lantliga
områden som finns i regionen.
Ny stadstrafik Sandviken
Ny stadstrafik Bollnäs
Utveckla stadstrafiken i Gävle stad i flera steg
Förtätning av tågavgångar på sträckan Gävle – Ljusdal under eftermiddagar
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandens förslag mot Carlssons förslag och
finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande
Anta Trafikplan 2022
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Trafikplan 2022
§106 HN Trafikplan 2022 (403953)
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§210

Passiv prisjustering av kombinationsbiljetter X-trafik/Upplands Lokaltrafik
(RS 2020/2513)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande:
1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL
Sammanfattning

Region Uppsala/UL har tidigare beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar.
På grund av detta kommer Region Uppsala/UL den 5 januari 2021 att prisjustera sin del av
priset i kombinationsbiljetten X-trafik-UL med cirka 2 procent. Region Uppsala/UL kommer
besluta om beloppen i den nya prislistan den 17 november. Det innebär prisjusteringar för 30dagarsbiljetter, årsbiljetter, enkelbiljetter och 24-timmarsbiljetter.
Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande:
1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Passiv prisjustering av kombinationsbiljetter X-trafik/Upplands
Lokaltrafik
§111 HN Passiv prisjustering av kombinationsbiljetter X-trafik_Upplands Lokaltrafik
(403958)
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§211

Revisionsrapport - Styrning och uppföljning avseende
fastighetsinvesteringar (RS 2020/74)
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 avseende regionstyrelsens styrning, interna kontroll och uppföljning av
fastighetsinvesteringar
Regionstyrelsens Fastighets- Teknik- och miljöutskott har behandlat revisionsrapporten på sitt
sammanträde 2020-11-24 och lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling
”Svar på revisionsrapport"
Patrik Stenvard (M), (SVG), (KD) och (L) inkommer med ett särskilt yttrande med följande
lydelse: "Vi delar revisionens kritik och synpunkter. Den lokalförsörjningsplan som finns idag
är inte heltäckande utan behöver utvecklas. Vidare instämmer vi i att den regionövergripande
planen för sjukvårdens utveckling inte är tillräcklig, att hänvisa till arbetet med God och Nära
vård är inte fullgott. Det behövs ett mer heltäckande och genomgripande arbete. Vi ställer oss
vidare frågande till vilka fakta man menar saknas i revisionens rapport vilket inte heller kunde
redovisas under styrelsesammanträdet.
Till sist vill vi påpeka att Revisionen utgör en oerhört viktig del i den demokratiska
församlingen, de styrande partierna bör ta tillvara på de förslag som revisionen lämnar och ta
åt sig av den kritik de framför".
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag






§82 FTMU Revisionsrapport - Styrning och uppföljning avseende
fastighetsinvesteringar
Svar på Revisionsrapport fastighetsinvesteringar 20201019 hr
Revisionsrapport - Styrning och uppföljning avseende fastighetsinvesteringar
Missiv - Styrning och uppföljning avseende fastighetsinvesteringar
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§212

Revisionsrapport - Fastighetsförvaltning och underhåll (RS 2020/786)
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 inom området fastighetsförvaltning med särskilt fokus på fastighetsunderhåll.
Granskningen inkluderar översiktligt även intern hyressättning för verksamhetslokaler.
Regionstyrelsens Fastighets- Teknik- och miljöutskott har behandlat revisionsrapporten på sitt
sammanträde 2020-11-24 och lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling
”Svar på revisionsrapport"
Förslag till beslut

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

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag








§81 FTMU Revisionsrapport - Fastighetsförvaltning och underhåll
Revisionsrapport fastighetsunderhåll 20201019 hr
Underskrivet Missiv - Revisionsrapport - Fastighetsförvaltning och underhåll
Revisionsrapport - Fastighetsförvaltning och underhåll
Missiv - Revisionsrapport - Fastighetsförvaltning och underhåll - revisionsrapport
Granskningsrapport - Fastighetsförvaltning och underhåll
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§213

Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning (RS 2020/275)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
Svar på revisionsrapporten godkänns.
Reservationer

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

På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av
läkemedelsförskrivning i primärvården. Granskningen har sammanställts i en rapport som
godkänts av revisorerna. Rapporten har anmälts till Regionfullmäktige som beslutat
överlämna den till Hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat revisionsrapporten på sitt sammanträde 2020-1014 och lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på
revisionsrapport”.
Yrkanden

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

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag mot Stenvards avslagsyrkande och
finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
Svar på revisionsrapporten godkänns.
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§146 HSN Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning - BESLUT
Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning
Svar på revisionsrapport Granskning av läkemedelsförskrivning i primärvården
Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning
Missiv - Granskning av läkemedelsförskrivning
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§214

Motion (KD) - Minska spridning av mikroplaster (RS 2018/972)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande
1. Motionen avslås
Reservation

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
bifallsyrkande.
Sammanfattning

I en motion föreslår Lili André, Bertil Eriksson och Margareta Sidenvall (KD): -att ge
Ekocenter i uppdrag att göra en kunskapssammanställning över lokala källor som sprider
mikroplaster till våra vatten, -att Ekocenter efter genomförd kunskapssammanställning
återkommer till regionfullmäktige med förslag på åtgärder på hur regionen kan minska
spridningen av mikroplaster i våra vatten. Hållbarhetsnämnden har behandlat motionen och
föreslår att motionen avslås.
Yrkanden)

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG),
Hans Backman (L), Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) stödjer bifallsyrkandet.
Karin Janson (MP) yrkar att motionen avslås.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att avslå motionen mot Stenvards
bifallsyrkande och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande
1.
Motionen avslås
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag





§96 HN Motion - Minska spridning av mikroplast(397692) (0)_TMP
Motion - Minska spridning av mikroplaster
Svar på motion - Minska spridningen av mikroplaster

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§215

Motion (SVG) - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
(RS 2020/1913)
Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG): -Att regionfullmäktige anordnar en temadag
om multiresistenta bakterier, -att man genomför dagen blandat med information,
föredragningar och gruppaktiviteter med målet att öka kunskapen om multiresistenta
bakterier i vården. Ärendet anmäls idag och avses att beslutas på styrelsens
nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag




Motion - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
Svar på motion - Temadag om multiresistenta bakterier i vården

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§216

Motion (M) - Avskaffa onödiga regler (RS 2019/269)
Sammanfattning

I en motion föreslår Maria Molin (M): -att Region Gävleborg under en försöksperiod inrättar
ett eller flera antibyråkratiseringsråd, med inspiration av den danska meningssamlingen, dit
medarbetare kan lämna förslag på regler som bör avskaffas. Ärendet anmäls idag och avses att
beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag




Svar på motion - Avskaffa onödiga regler
Motion - Avskaffa onödiga regler

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§217

Regiondirektören informerar (RS 2020/5)
Sammanfattning

Göran Angergård informerar om förvaltningens verksamhetsplan 2021, bl.a. dokument- och
målstruktur samt om målområden från styrelsens årsplan, förvaltningsmål och mätetal.
Verksamhetsplanen beslutas av regiondirektören och planens utfall återrapporteras löpande
till styrelsen.
Beslutsunderlag



Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2021 RS

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
35 (39)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-12-09

§218

Initiativärende (M) – Vaccinationsplan och avgiftsfri vaccinering för
covid-19 (RS 2020/2623)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Initiativärendet avslås.
Reservation

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards bifallsyrkande.
Patrik Stenvard (M) Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Stenvards bifallsyrkande och inkommer med en skriftlig reservation
med följande lydelse: "Allt tyder på att Region Gävleborg kommer att tilldelas vaccin mot corona
redan i januari. När detta sker är det av yttersta vikt att det finns en vaccinationsplan som tar hänsyn
till alla olika scenarier på plats. Detta för att vaccinering av Gävleborgs invånare ska kunna
påbörjas snabbast möjligt och genomföras så effektivt och säkert som möjligt.
Vi noterar också att det är märkligt av de styrandepartierna att avslå ett förslag gällande avgiftsfri
vaccinering. Man säger sig vara för avgiftsfri vaccinering men avslår sådana förslag. Vad gäller
avgift vid vaccinering vill vi trycka på vikten av snabba beslut i rätt instans gällande avgiftsfrihet
för att inte försvåra påbörjande av vaccineringen".
Sammanfattning

Från Patrik Stenvard (M) har initiativärende inkommit med förslag att besluta om avgiftsfritt vaccin
mot covid-19 och omedelbar justering av paragrafen samt skyndsamt ta fram en vaccinationsplan
för boende i Gävleborg.
Yrkanden

Jan Lahenkorva (S) yrkar avslag till initiativärendet med hänvisning till dagens tidigare beslut
samt igår i hälso-och sjukvårdsnämnden, att vaccin ska vara kostnadsfritt för den enskilde och
nedan motiveringar noteras i protokollet: "Den andra punkten till beslut avser då alltså att
styrelsen ska utarbeta och fastställa en egen vaccineringsplan. Mot detta vill jag starkt varna.
Nu är inte tiden att rulla ut politiska hinder för smittskydd och sjukvård. Det pågår nämligen
redan beredskap och planering för flera scenarier när det gäller vaccineringen i vårt län. Som
ordförande i Hälso-och sjukvårdsnämnden vet jag det, därför att jag ser till att hålla mig
kontinuerligt informerad – i princip har jag daglig kontakt upprepade gånger med tf hälsooch sjukvårdsdirektören om bl.a. planeringen av vaccineringen. D.v.s. Ha tillit men se till att
verifiera. Lita på att sakkunskapen vet vad de gör, men se till att verifiera informationen som
ges. Det finns ingen efterfrågan bland verksamheten om politisk inblandning i
planläggningen rörande vaccineringen. Att i det läget topprida smittskyddet och sjukvården
med krav på att de ska lägga sin tid på en politisk vaccineringsplan vore mycket olyckligt.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Detta är som en svart ironi: Igår informerades hälso-och sjukvårdsnämnden utförligt om
planerna och förberedelserna inför vaccineringen. Vare sig ledamöterna eller ersättarna reste
krav på politiska ingrepp i arbetet. Ingen förde överhuvudtaget någon sådan idé på tal. Som
ordförande för hälso-och sjukvårdsnämnden vill jag starkt avråda styrelsen från politisk
detaljstyrning av den kommande vaccineringen. Istället vänder jag mig i första hand till
initiativtagaren från Moderaterna med hopp om att faktiskt helt enkelt dra tillbaka kravet på
politisk vaccinationsplan. Jag är beredd att föreslå att styrelsen istället uppdrar åt
regiondirektören att vid kommande styrelsemöten lämna en särskild rapport om utformning,
anpassning, implementering och genomförande av den redan befintliga
vaccinationsplaneringen. Om jag inte kan få gehör för den här kompromissen hos
oppositionen, är jag i egenskap av ordförande för hälso-och sjukvårdsnämnden tvungen att
föreslå styrelsen att avvisa även denna del av initiativet".
Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till initiativärendet. Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG),
Jennie Forsblom (KD), Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards
yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifalla eller avslå initiativärendet och finner att styrelsen
beslutar att avslå initiativärendet.
Beslutsunderlag



Initiativärende (M) - Vaccinationsplan och avgiftsfri vaccinering för Covid-19.
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Utdragsbestyrkande
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§219

Initiativärende (L) - Omarbeta förslaget till Hälsovalshandboken
(RS 2020/2658)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Initiativärendet avslås
Reservation

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Backmans bifallsyrkande.
Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) reserverar
sig mot beslutet till förmån för Backmans bifallsyrkande inkommer med en skriftlig reservation
med följande lydelse: "Det förslag till ny Hälsovalshandbok som de styrande partierna har
presenterat har mötts av massiv kritik från ett flertal håll. Det framstår tydligt att förslaget inte är
förankrat i de verksamheter det berör och att man inte lyssnat på professionen. Då beslutet kring att
anta den nya hälsovalshandboken nu är framskjutet på grund av inställd Regionfullmäktige finns tid
att omarbeta förslaget och inhämta synpunkter och inspel från de berörda parterna. Detta bör göras
för att säkra att primärvårdens utveckling går i rätt riktning och för att säkerställa att
hälsovalshandboken blir anpassad utifrån patienternas och professionens behov".
Sammanfattning

Från Hans Backman (L) har initiativärende inkommit med förslag att regionstyrelsen beslutar
om: - att förslaget till Hälsovalshandbok dras tillbaka, -att förslaget till Hälsovalshandbok ska
arbetas om, -att under omarbetningen av förslaget till Hälsovalshandbok ska dialog föras och
synpunkter inhämtas från berörda parter, såsom läkarkåren, sjuksköterskorna, de regiondrivna
hälsocentralerna, de privatdrivna hälsocentralerna, patientorganisationer, pensionärernas
organisationer, pensionärsrådet och Funktionsrättsrådet.
Yrkanden

Magnus Svensson yrkar avslag till initiativärendet. Hans Backman (L) yrkar bifall till
initiativärendet. Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG), Richard
Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) stödjer Backmans bifallsyrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag ti ll initiativärendet och finner att styrelsen
beslutar att avslå initiativärendet.
Beslutsunderlag

Initiativärende ang Hälsovalshandboken (2)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
38 (39)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-12-09

§220

Initiativärende (L) -Vårdpersonalen Region Gävleborg som jobbar i
frontlinjen med Coronapatienter ska tilldelas en ekonomisk extra
ersättning under 2020 (RS 2020/2732)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Initiativärendet överlämnas till regionstyrelsens personalutskott för skyndsam hantering.
Reservation

Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Backmans yrkande och inlämnar en skriftlig reservation.
Sammanfattning

Från Hans Backman (L) har initiativärende inkommit med förslag att regionstyrelsen beslutar
att en modell för extra ekonomisk ersättning till vårdpersonalen i Region Gävleborg som
jobbar i frontlinjen med Coronapatienter omgående arbetas fram.
Yrkanden

Hans Backman (L) yrkar bifall till initiativärendet på så sätt att styrelsen beslutar idag. Jennie
Forsblom (KD) stödjer Backmans bifallsyrkande
Ordförande yrkar bifall till initiativärendet på så sätt att ärendet överlämnas till regionstyrelsens
personalutskott för skyndsam hantering.
Patrik Stenvard (M) begär ajournering som verkställs mellan kl 14.40-14:45.
Efter ajourneringen yrkar Patrik Stenvard (M) bifall till initiativärendet, på så sätt att
initiativärendet överlämnas till personalutskott med uppdrag att skyndsamt ta fram en modell i
enlighet med initiativärendes intentioner. Henrik Olofsson (SVG), Richard Carlsson (SD) och
Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på bifall till Backmans yrkande att bifalla yrkandet på
styrelsens sammanträde idag mot ordförandens förslag att överlämna initiativärendet till
regionstyrelsens personalutskott för skyndsam hantering och finner att styrelsen beslutar att
initiativärendet överlämnas till styrelsens personalutskott för skyndsam hantering.
Expedieras till

Personalutskottet
HR-direktören
Beslutsunderlag




Initiativärende ang extra ekonomisk ersättning
Reservation (L)

Justerande sign
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