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Val av justerare/justeringstid
Fastställande av föredragningslista
Anmälan av delgivningar/delegationer
Lägesrapport Covid-19
Nationell plan för transportinfrastruktur från 2022
Remissvar på delbetänkande Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk
forskning SOU 2020:53
Framtidsbygget 2020 - Gävle och Hudiksvalls sjukhus
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning – resultatutjämningsreserv
Komplettering - Avgiftsfrihet vid covidvaccinering
Komplettering - Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit verksamma inom
vården under Corona-pandemin
Komplettering - Kostnader för resor i samband med vaccination Covid-19
Internkontrollplan för RS är 2021
Motion (SVG) - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
Motion (M) - Avskaffa onödiga regler
Motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn
Motion - Coronapandemin
Regiondirektören informerar
Förfrågan från Jennie Forsblom (KD) - Anordna webbinarium om den psykiska hälsan i länet
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§8

Val av justerare/justeringstid (RS 2021/1)
Beslut

Regionstyrelsen utser Jennie Forsblom (KD) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll med justeringstid 2021-01-27.
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§9

Fastställande av föredragningslista (RS 2021/2)
Beslut

Regionstyrelsen fastställer utsända dagordning efter ordförandens information nedan.
Sammanfattning

Ordföranden informerar att förfrågan som inkommit från Jennie Forsblom (KD) gällande
Webbinarium om den psykiska hälsan i länet, kommer att hanteras sist i dagordningen, § 25.
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§10

Anmälan av delgivningar/delegationer (RS 2021/3)
Beslut

Nedan delgivningar/delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag.
Beslutsunderlag









Folktandvården Gävleborg AB-Protokoll styrelsemöte 2020-12-10
Folktandvården Gävleborg AB-Protokoll styrelsemöte 2020-11-12
Delegationsbeslut Upphävande av krisledningsnämndens verksamhet(414907)
(0)_TMP
Regiondirektörens beslut om vidaredelegering gällande firmatecknare
Överenskommelse - Ledningsrätt Strömsbro 151
SKR - Meddelande från styrelsen - Överenskommelse avseende förändringar i
förordningen 19941121 om läkarvårdsersättning.
SKR - Meddelande från styrelsen - Överenskommelse avseende förändringar i
förordningen 19941120 om ersättning för fysioterapi.
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§11

Lägesrapport Covid-19 (RS 2021/4)
Beslut

Regionstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Johan Kaarme, Shah Jalal och Tina Mansson Söderlund ger en lägesrapport om Covid19. Bl.a. att idag 24 inneliggande patienter varav 5 på IVA, att kurvan går åt rätt håll, dock
fortfarande stor andel smittade samt fem fall av muterat virus. Vidare information om arbetet
med smittspårning, vaccinationsläget där planeringen pågår som planerat, priogrupper samt
att samverkan mellan olika aktörer fungerar mycket bra.
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§12

Nationell plan för transportinfrastruktur från 2022 (RS 2020/1449)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
1. anta yttrandet på inriktningsunderlaget
Reservation

Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Jennie Forsblom (KD) och Henrik Olofsson (SVG)
reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse: ”Gävleborg är ett stort län som
innehåller både stad och mycket landsbygd, därför oroas vi av Trafikverkets
landsbygdfientliga förslag och anser att Region Gävleborg bör ta avstånd från det. Antalet
resor med bil och kollektivtrafik förväntas öka i framtiden, satsningar bör därför göras i
Gävleborg på vägar och järnväg. Vi vill bl.a. se en fyrfilig E4:a och uppgradering av andra
viktiga vägstråk i länet. Samtidigt avstyrker vi satsningar på höghastighetståg i Södra Sverige
och anser istället att Region Gävleborg bör framhålla vikten av satsningar på Ostkustbanan.
Vidare är det anmärkningsvärt att Trafikverket hanterar frågor som bränslepriser då det ligger
utanför dess uppdrag. Vi tar starkt avstånd från höjda bränslepriser då det riskerar att slå hårt
mot landsbygden. Vi anser Inte heller att Region Gävleborgs egen cykelundersökning är
någonting som ligger inom Trafikverkets uppdrag att hantera. Bilen har och kommer fortsatt
ha en viktig roll för att få livet i hela länet att vara hållbart”
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkande.
Sammanfattning

Trafikverket redovisade 30 oktober 2020 regeringsuppdraget att ta fram ett
inriktningsunderlag inför den långsiktiga infrastrukturplaneringen för planperioden 2022–
2033 respektive 2022–2037 vilket nu är på remiss fram till den 29 januari 2021. Huvudsyftet
med inriktningsplaneringen är att ge ett underlag för bedömning av ekonomiska ramar, och
vägledning för prioritering av, möjliga åtgärder i transportinfrastrukturen för dessa perioder.
Christoffer Westerberg von Bothmer fördrar ärendet.
Regionstyrelsens utvecklingsutskott behandlade ärendet 2021-01-19 med beslutsförslag att
styrelsen antar yttrandet.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar att justering genomförs på så sätt att skrivningarna om bränslepriser
och cykelpotientialstudien stryks samt att tillägg görs som beskriver behoven av fyrfältsväg
av E4 genom länet samt övriga viktiga vägsatsningar i länet. Remissvaret kompletteras även
med skrivningar som avråder från att satsningar på höghastighetståg görs och vilka
konsekvenser en sådan prioritering får för övriga landet.
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Hans Backman (L), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Richard Carlsson (SD)
stödjer Stenvards yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag från utvecklingsutskottet mot
Stenvards yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Antecknas att styrelsen ajournerar sig kl 10.45–10.55.
Förslag till beslut

Utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen ska besluta följande.
1. anta yttrandet på inriktningsunderlaget
Expedieras till

Infrastrukturdepartementet
Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - Nationell plan för transportinfrastruktur från 2022
Yttrande över remiss Nationell plan för transportinfrastruktur från 2022
Uppdrag att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för en
ny planperiod
Remissvar Nya Ostkustbanan 2020-12-09
Remissvar Samarbetet Botniska korridoren 2020-12-17
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§13

Remissvar på delbetänkande Personuppgiftsbehandling vid
antalsberäkning inför klinisk forskning SOU 2020:53 (RS 2020/2284)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Anta remissvaret som sitt eget.
Sammanfattning

Region Gävleborg har tagit del av ovanstående delbetänkande och anser att det är angeläget
att förtydliga rättsläget inom klinisk forskning med avseende personuppgiftsbehandling och
dataskyddsförordningen.
Region Gävleborg håller med om författarnas bedömning att nya bestämmelser i
patientdatalagen (2008:355) som tillåter att personuppgifter behandlas för att beräkna hur
många personer som, genom att uppfylla på förväg uppställda kriterier, kan ingå i en studie
inom klinisk forskning samt i förtydligande syfte tillägga att tillämpningsområdet omfattar
också personuppgiftsbehandling för att utföra sådana antalsberäkningar. Region Gävleborg
har inget att invända i delbetänkandet och uppmuntrar förtydligandet av rättsläget gällande
personuppgiftsbehandlingar inom klinisk forskning som följd av dataskyddsförordningen.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar följande
Anta remissvaret som sitt eget.
Expedieras till

Näringslivsdepartementet
Förvaltningsstab Forskning och samhällsmedicin
Beslutsunderlag





Remissvar på delbetänkande Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför
klinisk forskning SOU 2020 53 (002)
Remissvar på delbetänkande Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför
klinisk forskning SOU 2020:53
Remiss av SOU 2020:53 - Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför
klinisk forskning - Delbetänkande från KOMET
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§14

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

Regionstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Bo Svedberg informerar om syftet och bakgrunden gällande översynen av Framtidsbygget
som genomförts från styrelsen beslut juni 2020. Bl.a. om organisationen och roller kopplat till
Framtidsbygget, om processerna samt om omvärldsbevakning på ombyggnader på andra
sjukhus i Sverige, beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser, miljö och klimat,
God och nära vård, Vattentäkt Gävle, tågstation Gävle Västra och infrastruktur.
Regionstyrelsens Fastighets-, teknik- och miljöutskott behandlade ärendet 2021-01-19
med beslutsförslag att styrelsen ger regiondirektören uppdrag att säkerställa
rekommendationerna i översynen.
Ordförande informerar att uppdrag till regiondirektören avses beslutas på nästkommande
sammanträde.
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§15

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning – resultatutjämningsreserv
(RS 2020/2709)
Sammanfattning

Bo Svedberg informerar om bakgrunden gällande resultatutjämningsreserv (RUR). Bl.a.
Region Gävleborg prognos, regionala riktlinjer, reservering och användning, redovisning av
balanskrav och RUR samt om tidplan för ärendet. Ärendet informeras idag och avses beslutas
på styrelsens nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag



RUR, föreskrifter RS 20 jan
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§16

Komplettering - Avgiftsfrihet vid covidvaccinering (RS 2020/2643)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande:
- Att vaccination mot covid-19 ska utföras avgiftsfritt för alla medborgare i Gävleborg.
- Uteblivna intäkter för vaccin och vaccination finansieras med riktade statsbidrag till hälsooch sjukvården.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2020-12-09 att vaccination mot covid-19 ska utföras gratis för
alla medborgare i Gävleborg. Regionstyrelsen tidigare beslut kompletteras med
beslutsförslaget: Uteblivna intäkter för vaccin och vaccination finansieras med riktade
statsbidrag till hälso- och sjukvården
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.
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Kostnad
Enligt gällande avgiftshandbok tas grundavgift ut med 250 kr per vaccinationstillfälle. Priset
för vaccindosen varierar beroende på regionens inköpskostnad. Priset gäller för alla åldrar och
ingår inte i högkostnadsskyddet. Influensavaccination är avgiftsfri för personer från och med
de år de fyller 65 år samt för personer som ingår i riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendation. Förslaget innebär att vaccinationen och vaccinationsdosen för Covid-19 ska
vara avgiftsfri för alla personer.
Finansiering
De uteblivna intäkterna finansieras med riktade statsbidrag. Vaccinationsdosen tillhandahålls
kostnadsfritt av Staten. Regionen erhåller 275 kr per vaccinationstillfälle för att täcka
kostnader för personal och sjukvårdsmaterial. Dessutom tillkommer bidrag för förberedelser
och logistik samt prestationsbaserad ersättning.
Efter diskussion reviderar ordförande beslutsförslaget på så sätt att gratis justeras till avgiftsfritt,
d.v.s. att vaccination mot covid-19 ska utföras avgiftsfritt för alla medborgare i Gävleborg.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande:
- Att vaccination mot covid-19 ska utföras gratis för alla medborgare i Gävleborg.
-Uteblivna intäkter för vaccin och vaccination finansieras med riktade statsbidrag till hälsooch sjukvården
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




§200 RS Avgiftsfrihet för vaccination covid-19
Avgiftsfrihet vid covidvaccinering
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§17

Komplettering - Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit
verksamma inom vården under Corona-pandemin (RS 2020/2732)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
- Tilläggsanslaget finansieras av minskade pensionskostnader inom Regionstyrelsen
- Utbetala 10 000 kr som engångsbelopp för 2020 till anställda som varit verk-samma inom
vården under Corona-pandemin.
- Tilldela Hälso- och sjukvårdsnämnden och/eller annan berörd nämnd tilläggs anslag med
totalt 100 mnkr för att täcka kostnaden 2020 samt dagens justering.
Reservationer

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) reserverar sig skriftligt
mot beslutet med följande lydelse: "Vi reserverar oss till förmån för vårt tilläggsyrkande
angående extra ersättning till vårdpersonalen. Våra medarbetare har nu i snart ett år jobbat
under extrema omständigheter och ingen vet idag hur länge detta kommer att pågå. För att de
ska orka fortsätta sitt viktiga arbeta är det viktigt att vi visar uppskattning och ger incitament.
Arbetssituationen är inte lika för alla, utformningen på det ekonomiska bör därför skilja sig åt
något, men det ska gälla alla – både fast anställda och timanställda. Det är inte en lätt
gränsdragning men gränsdragning är dock nödvändig. Pandemin fortsätter tyvärr nu in i 2021
och våra medarbetare kommer att fortsatt ha en annorlunda arbetssituation. Därför måste vi
säkerställa att satsningarna på ekonomisk ersättning är finansierad i budget även detta år.
Vi vill också se över lönestrukturerna för att på sikt skapa en hållbar och långsiktig
löneutveckling och vill med anledning av det anslå ytterligare 100mnkr för 2021 till hälsooch sjukvårdsnämnden för att genomföra satsningar på medarbetarnas arbetsvillkor och
utökad bemanning, detta finansieras från budgetreserven".
Hans Backman (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse: "Vi reserverar
oss till förmån för vårt tilläggsyrkande om att Region Gävleborg till vårdpersonalen som
jobbar i frontlinjen med Coronapatienter ska utbetala en extra ekonomisk ersättning på 500
kronor per arbetspass. Denna ersättning ska gälla retroaktivt från och med mars 2020 och
fram till dess att Corona-pandemin är hanterad. Det är en ytterst tuff och både fysiskt och
psykiskt ansträngande arbetsmiljö på covidsalarna och intensivvårds-avdelningarna.
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Långa påfrestande arbetspass med nödvändig men obekväm utrustning i heltäckande plast,
visir och andningsmask som bland annat försvårar kommunikation. Personalen jobbar
dessutom extrapass på extrapass och övertiden skjuter i höjden. Dessutom så kommer
situationen vara väldigt intensiv för vårdpersonalen även när arbetsbelastningen på grund av
Corona-pandemin avtar. Då har vi en stor och växande vårdskuld att hantera. I Gävleborg har
vårdköerna vuxit under pandemin och nästan 4 000 patienter väntade redan i juni på
operation. Denna kö ökar nu månad för månad.
Vi vill också se över lönestrukturerna för att på sikt skapa en hållbar och långsiktig
löneutveckling och vill med anledning av det anslå ytterligare 100mnkr för 2021 till hälsooch sjukvårdsnämnden för att genomföra satsningar på medarbetarnas arbetsvillkor och
utökad bemanning, detta finansieras från budgetreserven".
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkande.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2021-01-07 om att personal inom vården tilldelas ett
engångsbelopp för sin arbetsinsats under 2020 mot bakgrund av arbetsbelastningen på
personalen under Coronapandemin.
Regionstyrelsen tidigare beslut kompletteras på så sätt att ”Tilläggsanslaget finansieras genom
att ta prognostiserat överskott 2020 i anspråk” ändras till ”Tilläggsanslaget finansieras av
minskade pensionskostnader inom Regionstyrelsen”.
Av det prognostiserade resultatet på 341 mnkr beror 93 mnkr på minskade pensionskostnader,
främst med anledning av en förändring i pensionsförvaltarens, KPA:s, värderingsmodell.
Enligt KPA:s pensionsskuldsberäkning från december kommer bokslutet att innebära
ytterligare minskade pensionskostnader med i storleksordningen 18 mnkr.”
Coronapandemin till i Gävleborg under mars 2020. Antal inneliggande patienter med
diagnosen Covid-19 ökade kraftigt under april. För att klara den snabba ökningen av
vårdbehovet krävdes en snabb omställning av vården och dess stödfunktioner. Särskilda
vårdavdelningar inrättades, intensivvården förstärktes och behovet av skyddsutrustning blev
akut. Nya vårdrutiner infördes och hygienkraven höjdes. Belastningen på personalen inom
den direkta vården och stödfunktioner ökade kraftigt. Som helhet genomfördes kollektiv
kraftansträngning för att klara det ökade vårdbehovet. Under juli minskade antalet
inneliggande patienter för att sjunka till en relativt låg och hanterbar nivå under augusti.
Hälso- och sjukvårdens stabsläge avvecklades. Under senare delen av hösten har
smittspridningen återigen tagit fart. Antalet patienter har ökat kraftigt och belastningen på
vårdorganisationen har varit hög. Detta har medfört att arbetssituationen blivit mycket svår.
Många medarbetare har tvingats till extraordinära arbetsinsatser.
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Mot bakgrund av ovanstående föreslår personalutskottet att personal inom vården
tilldelas ett engångsbelopp med 10 000 kr för sin arbetsinsats under 2020. Den slutliga
utformningen av tilldelningen utreds skyndsamt av personalutskottet som underlag för
fortsatta beslut. Regionstyrelsen har beslutat 2020-01-07, § 3 att personal inom vården
tilldelas ett engångsbelopp kr för sin arbetsinsats under 2020 mot bakgrund av
arbetsbelastningen på personalen Coronapandemin. Regionstyrelsen har också gett
personalutskottet i uppdrag att besluta om de slutliga detaljerna vad gäller utformning och
gränsdragning. Regionstyrelsen har också gett personalutskottet i uppdrag att besluta om
de slutliga detaljerna vad gäller utformning och gränsdragning.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) hänvisar till sitt yrkande från styrelsens beslut 2021-01-07 på så sätt:
- Att när Region Gävleborg befinner sig i förstärkningsläge och eventuellt katastrofläge
betala 500 kronor extra per pass till medarbetare som jobbar inom covid-IVA och 300
kronor per arbetspass till medarbetare som jobbar med vård av covidpatienter och gäller
både fast anställda och timanställda.
- Att utbetalning sker retroaktivt för den tid under 2020 och 2021 som Region Gävleborg
befunnit sig i förstärkningsläge.
- Att dialog och förhandling sker med facken.
- Att se över lönestrukturerna för att på sikt skapa en hållbar och långsiktig
löneutveckling.
- Anslå ytterligare 100mnkr för 2021 till hälso- och sjukvårdsnämnden för at genomföra
satsningar på medarbetarnas arbetsvillkor och utökad bemanning, detta finansieras från
budgetreserven
Alternativt yrkande
- Tilläggsanslaget för 2020 finansieras genom att överskott 2020 tas i anspråk.
Hans Backman (L) hänvisar till sitt yrkande från styrelsens beslut 2021-01-07 på så sätt:
-Att regionstyrelsen beslutar att en modell för extra ekonomisk ersättning till
vårdpersonalen i Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med Coronapatienter
omgående arbetas fram.
Hans Backman stödjer Stenvards yrkande gällande anslaget om ytterligare 100mnkr för
2021 till hälso- och sjukvårdsnämnden samt tilläggsyrkande att Region Gävleborg till
vårdpersonalen som jobbar i frontlinjen med Coronapatienter utbetalar en extra
ekonomisk ersättning på 500 kronor per arbetspass. Denna ersättning ska gälla retroaktivt
från och med mars 2020 och fram till dess att Corona-pandemin är hanterad.
Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Richard Carlsson (SD) stödjer
Stenvards (M) yrkande.
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Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på ordförandens förslag att tilläggsanslaget
finansieras av minskade pensionskostnader inom Regionstyrelsen mot Stenvards m.fl.
yrkande att tilläggsanslaget för 2020 finansieras genom att överskott 2020 tas i anspråk
och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. Därefter bifall eller avslag på
resterande beslutsförslag och finner att styrelsen beslutar att bifalla ordförandens
liggande förslag.
Vidare ställer ordförande bifall eller avslag till Stenvards och Backmans respektive yrkande
och finner att styrelsen avslår Stenvards och Backmans yrkande.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
- Tilläggsanslaget finansieras av minskade pensionskostnader inom Regionstyrelsen
- Utbetala 10 000 kr som engångsbelopp för 2020 till anställda som varit verk-samma inom
vården under Corona-pandemin.
- Tilldela Hälso- och sjukvårdsnämnden och/eller annan berörd nämnd tilläggs anslag med
totalt 100 mnkr för att täcka kostnaden 2020 samt dagens justering.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




§3 RS Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit verksamma inom
vården under Corona-pandemin
Extra ekonomisk ersättning 2020 till anställda som varit verksamma inom vården
under Corona-pandemin
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§18

Komplettering - Kostnader för resor 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.
- Kostnaden finansieras genom att ta dedikerade statsbidrag i anspråk.
'
Reservationer

Patrik Stenvard (M) Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse: "Alla som vill ska ha möjlighet att
vaccinera sig mot covid-19, 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
smittrisk 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".
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkande.
Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2020-12-09 att 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.
Regionstyrelsen tidigare beslut kompletteras med beslutsförslaget att kostnaden finansieras
genom att ta dedikerade statsbidrag i anspråk.
Omfattningen är svår att överblicka och därmed också den totala kostnaden. Parametrar som
hur många som behöver transport, vart vaccinationerna kommer att utföras och hur långt folk
väljer att åka för att få vaccination är osäkra. Initialt uppskattas kostnaden att landa inom
intervallet 20-35 miljoner kronor. Kostnaden kommer att kodas som merkostnad som beror på
covid-19 för vilket förvaltningen kommer att använda dedikerade statsbidrag.
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
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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.
Efter diskussion informerar ordförande att styrelsen beslutade 2020-12-09 om att 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 och på dagens
sammanträde gäller beslutet att kostnaden finansieras genom att ta dedikerade statsbidrag i
anspråk.
Omfattningen är svår att överblicka och därmed också den totala kostnaden. Parametrar som
hur många som behöver transport, vart vaccinationerna kommer att utföras och hur långt folk
väljer att åka för att få vaccination är osäkra. Initialt uppskattas kostnaden att landa inom
intervallet 20-35 miljoner kronor. Kostnaden kommer att kodas som merkostnad som beror på
covid-19 för vilket förvaltningen kommer att använda dedikerade statsbidrag.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) hänvisar till sitt yrkande från 2020-12-09 på så att dessa att dessa resor ska
ske på ett smittsäkert sätt, om möjligt med egen bil.
Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Richard Carlsson (SD)
stödjer Stenvards yrkande.
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.
- Kostnaden finansieras genom att ta dedikerade statsbidrag i anspråk.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag




§201 RS Kostnader för sjukresor i samband med vaccination Covid-19
Kostnader för sjukresor i samband med vaccination Covid-19
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§19

Internkontrollplan för RS är 2021 (RS 2020/2280)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
Internkontrollplan som avser år 2021 antas.
Reservation

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

Kommunallagen (2017:725) tar i 6 kap. 1 § upp att ”Styrelsen ska leda och samordna
förvaltningen av kommunens eller Regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.”. Vidare anger 6 kap. 6 § att
”Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller i annan
författning som gäller för verksamheten.” samt ”de ska också se till att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt”.
Regionens reglemente för uppföljning, RS 2019/116, anger att nämnder och bolag ska besluta
om en internkontrollplan inför varje verksamhetsår. Omfattningen av internkontrollplanen ska
svara väl mot nämndens och bolagsstyrelsens krav på intern styrning och kontroll.
Direktivet Intern styrning och kontroll på tjänstemannanivå - Region Gävleborg tar upp att
internkontrollplanen ska vara en integrerad del av riskanalysarbetet och att framtagna
internkontrollplaner ska ligga till grund för årlig rapportering till styrelse och respektive
nämnder.
Internkontrollplanen utgår från riskanalyser utförda inom Regionstyrelseförvaltningens
funktionsområden. De årliga riskanalyserna visar på samtliga identifierade risker som kan ha
bäring på Regionens mål och som därmed behöver beaktas för att målen ska kunna uppnås.
De mest väsentliga av dessa risker följs upp särskilt i en internkontrollplan.
Yrkanden

Hans Backman (L) yrkar tillägget -att framtidsbygget skall in som en funktion i
internkontrollplanen som en punkt 8.
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG) och Richard Carlsson (SD) stödjer Backmans
yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag på ordförandens liggande förslag och
finner att styrelsen bifaller ordförandens liggande förslag. Därefter proposition på bifall eller
avslag på Backmans tilläggsyrkande och finner att styrelsen avslår tilläggsyrkande.
Justerande sign
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Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
Internkontrollplan som avser år 2021 antas.
Expedieras till

Ekonomiförvaltningen
Inköpsavdelningen
Logistik- och serviceavdelningen
HR-förvaltningen
Hälsovårds- och tandvårdsavdelningen
Säkerhets- och beredskapsavdelningen
IT-förvaltningen
Regional utvecklingsförvaltning
Beslutsunderlag











Internkontrollplan för RS är 2021
Internkontrollplan RS 2021 inför beslut
Internkontrollplan PN 2021
Internkontrollplan FTV 2021
Internkontrollplan HoS 2021
Internkontrollplan KKN 2021
Internkontrollplan Hållbarhetsnämnd 2021
Internkontrollplan Hjälpmedel Sam 2021
Internkontrollplan FTHVN 2021
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§20

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

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

Henrik Olofsson (SVG), Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Olofssons yrkande.
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.
Regionstyrelsen svarar: Regionfullmäktiges presidium planerar och beslutar, i samråd med
partiernas gruppledare, innehållet vid fullmäktiges sammanträden avseende informationer,
utbildningar, temadagar mm.
Förslaget om en temadag kring multiresistenta bakterier hänskjuts därför till gruppledarträffen
för avgörande.
Yrkanden

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

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag mot Olofsson yrkande och finner
att styrelsen beslutar att motionen anses besvarad.
Förslag till beslut

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





§215 RS Motion (SVG) - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
Svar på motion - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
Motion - Temadag om multiresistenta bakterier i vården
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§21

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

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktiges ska besluta följande:
1. Motonen avslås.
Reservation

Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD) och Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Stenvards yrkande.
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.
Regionstyrelsen svarar:
Byråkrati har aldrig ett egenvärde. Att effektivisera administrationen inom Region Gävleborg
är en viktig del av det ordinarie arbetet. Det ska vara lätt för varje medarbetare att vardagligen
hitta nya lösningar. Att gå åt motsatt håll och byråkratisera antibyråkratiseringsarbetet vore
olyckligt.
Samtidigt bedriver Region Gävleborg verksamhet som i hög grad behöver vara regelstyrd.
Inte minst inom hälso- och sjukvården, där i synnerhet patientsäkerhetsomsorgen har lett till
en mycket stor mängd författningar. Det gäller även bland annat i det regionala utvecklingsarbetet, som till stor del finansieras av EU-medel eller statliga medel, med en mängd villkor
som ska följas. Det krävs även många egna administrativa bestämmelser för att styra en så
stor organisation som Region Gävleborg. Detta till exempel för att säkerställa likvärdighet och
för att minimera riskerna för oegentligheter.
Att kontinuerligt arbeta med att se över rutiner, metoder, arbetssätt och instruktioner är viktigt
för att utveckla och förenkla arbetet. 2020 redovisades en rapport om Region Gävleborgs
dokumentstyrning. I denna konstaterades bland annat att Regionen i dag har så många som
70-80 styrande dokument som har beslutats av regionfullmäktige eller regionstyrelsen.
Därutöver finns det i de olika förvaltningarna sammanlagt över 25 000 riktlinjer, rutiner och
instruktioner som tar sin utgångspunkt i de politiskt beslutade dokumenten. Vidare visade
analysen att det finns behov av att tydliggöra dokumentstyrningen, utforma styrdokumenten
så att de blir enklare att följa och tillgängliggöra styrdokumenten. Analysen framhåller att
situationen inom hälso- och sjukvården är bättre än på andra håll i organisationen.
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Det arbete som har genomförts hittills visar att det behövs en fördjupad analys kring Region
Gävleborgs regelstyrning för att utveckla struktur och tydlighet vad gäller styrdokument.
Detta arbete behöver ske på en regionövergripande nivå och pågår.
Det är i nuläget inte meningsfullt att nagelfara enskilda regler längst ut i våra verksamheter,
eftersom det inte ska förväntas av våra medarbetare att känna till om de har sitt ursprung i
regioninterna regler eller i författningar som Region Gävleborg inte förfogar över. Ett sådant
förfaringssätt riskerar att leda till att medarbetarna lägger tid på ännu mer administration för
att granska gällande regler, utan att det med självklarhet resulterar i nytta på sikt.
Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD) och Richard Carlsson (SD)
stödjer Stenvards yrkande.
Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag mot Stenvards yrkande och finner
att styrelsen beslutar att motionen avslås.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktiges ska besluta följande:
1.

Motionen avslås.

Beslutsunderlag





§216 RS Motion (M) - Avskaffa onödiga regler
Svar på motion - Avskaffa onödiga regler
Motion - Avskaffa onödiga regler
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§22

Motion (M) - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn
(RS 2019/268)
Beslut

Regionstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Motionen informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag




Motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn
Svar på motion - Inför datorfilter mot sexuella övergreppsbilder på barn
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§23

Motion (SVG) - Coronapandemin (RS 2020/874)
Beslut

Regionstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Motionen informeras idag och avses beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.
Beslutsunderlag




Motion - coronapandemin
Svar på motion - Coronapandemin
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§24

Regiondirektören informerar (RS 2021/4)
Beslut

Regionstyrelsen har tagit del av informationen.
Sammanfattning

Göran Angergård informerar om nya organisationen gällande Trafik-, kultur- och
folkhögskoleförvaltning from 2021-01-01 https://www.regiongavleborg.se/om/organisation/
Därefter presenterar Angergård regionens nya regionala utvecklingsdirektör Katrien
Vanhaverbeke.
Katrien Vanhaverbeke informerar om organisationen på regional utveckling samt en kort
lägesbild om arbetsmarknaden inom regionen med hänvisning till Corona.
Vidare informera ordförande att ärendet gällande Bilförmån och årskort med kollektivtrafiken
är under beredning och kommer att behandlas av styrelsen framöver.
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§25

Förfrågan från Jennie Forsblom (KD) - Anordna webbinarium om den
psykiska hälsan i länet (RS 2021/182)
Beslut

Regionstyrelsen beslutar följande:
Jennie Forsblom (KD) förfrågan om webbinarium om den psykiska hälsan i länet överlämnas
till nätverket Välfärd Gävleborg för hantering.
Sammanfattning

Från Jennie Forsblom (KD) har förfrågan inkommit om att anordna ett webbinarium om den
psykiska hälsan i länet.
Forsblom föreslår ett digitalt möte där regionen, kommunerna, dess politiker och andra
aktörer kan få ge en lägesbild av nuläget för den psykiska hälsan i länet, kopplat till Covid-19.
Många aktörer varnar för den psykiska ohälsan som kommer med pandemin Syftet är att få
mer vetskap och en mer samlad bild om hur läget är i olika verksamheter i länet. Det kan
hjälpa alla aktörer att identifiera vad som behöver göras den närmaste tiden. Det ger även oss
politiker en bra uppdatering om läget. Medverkan bör ske utifrån de aktörer som är
verksamma i vår region, ex. Bris, Mind, Svenska kyrkan med flera.
Efter diskussion föreslår ordförande att förfrågan från Forsblom (KD) om webbinarium om
den psykiska hälsan i länet överlämnas till nätverket Välfärd Gävleborg för hantering.
Expedieras till

Nätverket Välfärd Gävleborg.
Regiondirektören
Beslutsunderlag



Fråga från Jennie Forsblom (KD)
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