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Plats och tid

Teams kl. 10:00-14:40

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Karin Jansson (MP)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Henrik Olofsson (SVG)
Jennie Forsblom (KD)
Annika Huber (S) ersätter Tommy Berger (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Marcus Gard (S)
Marie Frestadius (S)
Shida Kinuka (S)
Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M) §§77-88
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Göran Angergård (Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)

Underskrifter

Sekreterare
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Ann Vestholm
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Eva Lindberg (S)

……………………………………….
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……………………………………….
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.................................................
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Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Johan Kaarme (Hälso-och sjukvårdsdirektör) §80
Shah Jalal (Smittskyddsläkare) §80
Lars Svennberg (Chefsläkare) §81
Eva Sving (Chefsjuksköterska) §81
Moa Strömkvist (Utredare) §82
Johanna Alfredsson (Utredare) §82

Utses att justera

Hans Backman (L)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

§§77-93
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ÄRENDELISTA
§77
§78
§79
§80
§81
§82
§83
§84
§85
§86
§87
§88
§89
§90
§91
§92
§93

Val av justerare/justeringstid
Fastställande av föredragningslista
Regiondirektören informerar
Lägesrapport - Covid 19
Rapport - Utvärdering patientsäkerhet och vårdkvalité under första vågen Covid-19
Rapport -Utvärdering av Region Gävleborgs arbete Covid 19
Anmälan av delgivningar/delegationer
Planprogram Gävle Västra
Ansökan om regionalt investeringsstöd Martin Fredin Precision AB
Offentligt samrådssvar om en ny EU-skogsstrategi
Regionalt Skogsprogram för Gävleborg
Remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet
Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 – ”Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och
naturvård i skogen”
Östergötlands Regionala utvecklingsstrategi 2040
Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus på miljöoch klimat
Initiativärende - Att tydliga riktlinjer för beslut om investeringsstöd tas fram för att säkerställa
likabehandling av sökande.
Initiativärende - Att handläggningen av ansökan från Mosaiken Hedesunda AB (RS 2020/2741)
återupptas med syfte att bevilja investeringsstödet
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§77

Val av justerare/justeringstid (RS 2021/1)
Beslut
Regionstyrelsen utser Hans Backman (L) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll med justeringstid 2021-04-14
Paragrafen är justerad
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§78

Fastställande av föredragningslista (RS 2021/2)
Beslut
Regionstyrelsen fastställer utsända dagordning.
Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
5 (31)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-04-07

§79

Regiondirektören informerar (RS 2021/4)
Beslut
Regionstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Göran Angergård informerar att process påbörjats med tillsättning av ny VD för
folktandvården, då nuvarande valt att avsluta sin anställning samt informerar om
nyanställning av avdelningschef för hälsoval Karolina Estman och IT-direktör Markus
Bylund.
Estman och Bylund presenterar sig för styrelsen.

Paragrafen är justerad
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§80

Lägesrapport - Covid 19 (RS 2021/4)
Beslut
Regionstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Johan Kaarme och Shah Jalal ger en lägesrapport om Covid-19. Bl.a. status på på slutenvård,
smittspridning och smittspårning, förändring för ökad telefontillgänglighet, vaccinationsläget
och de felaktiga uppgifter för vaccinställe för Hofors/Arbrå/Kilaforsanalys dödstal pågår av
samhällsmedicin samt ändring av provtagning – från 48 till 24tim för att snabbt kunna isolera
patienter.

Beslutsunderlag


Covidläge RS 210407

Paragrafen är justerad
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§81

Rapport - Utvärdering patientsäkerhet och vårdkvalité under första vågen
Covid-19 (RS 2021/4)
Beslut
Regionstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Lars Svennberg och Eva Sving informerar om rapporten av första vågen covid-19 från mars–
augusti 2020. Utvärderingen utgår från intervjuer, journalgranskningar,
avvikelsesammanställningar samt att fokus varit på patientsäkerhet och vårdkvalité. Vidare
bl.a. om snabb omställning och samverkan internt och externt fungerat bra, tydlig ledning, en
mycket hög arbetsbelastning, förslag på förbättringsåtgärder samt arbeta vidare med rapport
för våg två och tre.

Beslutsunderlag


Rapport utvärdering av patientsäkerhet och vårdkvalitet under första vågen av Covid19 i Region Gävleborg

Paragrafen är justerad
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§82

Rapport -Utvärdering av Region Gävleborgs arbete Covid 19 (RS
2021/745)
Beslut
Regionstyrelsen har tagit del av informationen.

Sammanfattning
Moa Strömkvist och Johanna Alfredsson informerar om rapporten från 2020. Utvärderingen
av erfarenheter och lärdomar från den interna uppföljningen som kan bidra till att förbättra
regionens krisarbete i framtiden. Vidare om genomförda intervjuer om bl.a. hur hanteringen
fungerat, samarbetet internt/externt fungerat bra, styrdokument som ska uppdateras,
tydliggöra koncernledningen, särskilda sjukvårdsledningen och de politiska forumenens roller
och ansvar, se över säkerhetslager för skyddsutrustning och läkemedel, samordna med
kommuner om upphandling för inköp samt utveckla avtalen som ska gälla i kris.

Beslutsunderlag


Utvärdering av Region Gävleborgs arbete under covid-19-utbrottet.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
9 (31)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-04-07

§83

Anmälan av delgivningar/delegationer (RS 2021/3)
Beslut
Nedan delgivningar/delegationsbeslut anmäls på Regionstyrelsens sammanträde idag.
Antecknas att styrelsen ajournerar sig för lunch mellan kl 12.05-13.00
Nämnder och utskotts protokoll: https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-ochprotokoll/
 Regiondirektörens beslut på delegation – Byggnadsinvestering – Utbyte av
avloppsstammar, Södertull, hus 13, plan 1, (Dnr RS 2021/665)
 Regiondirektörens beslut på delegation – Tilläggsinvestering på tidigare
Byggnadsinvestering – Utbyte av avloppsstammar, Södertull, hus 13, plan 1 (Dnr
RS 2021/666)
 Regiondirektörens beslut på delegation – Anställning av IT-direktör (Dnr RS
2021/701)
Delegationsbeslut enligt bilaga från inköpsavdelningen:
 RS 2020/2269 Följeforskning av samverkansprojekt
 RS 2020/2521 Ersättningsetablering fysioterapi i Hudiksvall
 RS 2020/2030 Papper- och plastprodukter
 RS 2019/982
Analysinstrument, reagenser och tillbehör
 RS 2019/340
Kongressbyråtjänster
 RS 2020/618
Presentartiklar
 Samverkansavtal mellan regioners tolkcentraler/Region Örebro Län
 RS 2021/23 Förbrukning ISTAT
 RS 2018/1990 Madrass till sjukhussäng psykiatrin
 RS 2020/1858 Revisionstjänster
 RS 2020/884 Ytskanningssystem
 RS 2020/2485 Ramavtal - Ultraljudsutrustning, tillbehör och
förbrukningsartiklar
 RS 2019/2082 Ultraljud för kärlaccess, nervblockader samt viss
diagnostik
 RS 2021/365 Reagenser Hydrasys2
 RS 2020/2030 Papper- och plastprodukter
 RS 2019/727 Läkemedelsavtal, Ultomiris, Alexion Pharma Nordics AB
 LS 2012/879 Hyresavtal, APD homebridge till PD mottagningen Bollnäs
 RS 2019/1460 Underhållsavtal, Cios Alpha, Siemens Healthcare AB
 RS 2021/477 Underhållsavtal, Trace 1300
 RS 2015/819 Underhållsavtal, Blodgasanalysatorer, Triolab
 RS 2019/1460 Underhållsavtal, Cios Alpha, Siemens
 RS 2021/554 Underhållsavtal, bildhanteringssystem till Angio
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Beslutsunderlag



beslut på delegation feb2021 1
Beslut på delegation feb 2021 Läkemedel o MT

Paragrafen är justerad
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§84

Planprogram Gävle Västra (RS 2021/511)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande
Godkänna förslaget till remissyttrande gällande Gävle kommuns program för detaljplan Gävle
Västra - ny tågstation vid Gävle Sjukhus

Sammanfattning
Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Gävle kommuns förslag till
planprogram för Gävle Västra som är utställd till samråd 22 februari – 22 mars 2021. Region
Gävleborg har fått förlängd svarstid till den 9 april. Region Gävleborg yttrar sig över
kommuners översiktsplaner utifrån det regionala utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande
sektorprogram, som regional kollektivtrafikmyndighet och regionalt ansvarig för hälso- och
sjukvård.
Ärendet har behandlats i Hållbarhetsnämnden samt i styrelsen utvecklingsutskott och
fastighets-, teknik- och miljöutskott.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar följande
Godkänna förslaget till remissyttrande gällande Gävle kommuns program för detaljplan Gävle
Västra - ny tågstation vid Gävle Sjukhus

Expedieras till
Gävle kommun
Avdelningschef Samhällsplanering infrastruktur

Beslutsunderlag









Tjänsteskrivelse - Remiss Samråd Gävle Västra
Yttrande över remiss Samråd - Program för detaljplan Gävle Västra - ny tågstation vid
Gävle Sjukhus
Mail - Samråd program för detaljplan Gävle Västra - ny tågstation vid Gävle Sjukhus
Samråd - Program för detaljplan Gävle Västra - ny tågstation vid Gävle Sjukhus
Presentation - Planprogram för Gävle Västra
§35 UU Planprogram Gävle Västra
§18 HN Planprogram för Gävle Västra
§31 FTMU Planprogram för Gävle Västra

Paragrafen är justerad
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§85

Ansökan om regionalt investeringsstöd Martin Fredin Precision AB (RS
2020/2596)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar att bevilja, enligt 13-16 § Förordning (2015:211) om statligt stöd till
regionala investeringar, Martin Fredin Precision AB (556788-2575) 2 459 033 kr, vilket utgör
35 % av stödberättigat belopp på 7 025 808 kr.

Reservation
Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) reserverar sig mot
beslutet med hänvisning till yrkande om tydliga riktlinjer med följande lydelse:
Vi reserverar oss till förmån för vårt eget yrkande om framtagning av tydligare riktlinjer.
Även om Tillväxtverket inte ger några tydliga direktiv för regionalt investeringsstöd tycker vi
att vi behöver ta fram principer som Utvecklingsutskottet och handläggare har att arbeta efter,
för att stödet ska beviljas så konsekvent och rättvist som möjligt. Det är även bra för att på ett
mer pedagogiskt sätt kunna förklara beviljanden och avslag för sökande företag.
Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Hans Backman (L)
reserverar sig mot beslutet med hänvisning till yrkande att återuppta ärendet Mosaiken
Hedesunda AB (RS 2020/2741) med följande lydelse: ”Vi reserverar oss till förmån för vårt
eget yrkande om att återuppta handläggning av tidigare ärende - Mosaiken Hedesunda AB
(RS 2020/2741). Det är av största vikt att processen med direkta investeringsstöd till företag
sker så rättssäkert, transparent och rättvist som möjligt. I och med att det finns tidigare avslag
på ansökningar och att majoriteten nu ändrat kriterier för dessa bidrag så anser vi det av stor
vikt att även tidigare avslag omprövas i och med denna nya bedömning”.
Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkanden.

Sammanfattning
Företaget är inriktat på maskinbearbetning och flerfunktionssvarvning med kunder i både
Sverige och Europa. Företaget har 16 anställda, omsätter 34 miljoner kr och finns i Ljusdals
kommun. Företaget avser investera i maskiner till ett sammanlagt värde av 7 025 808 kr som
bl.a. inkluderar 5-axlig fräsmaskin, robotautomation, 3D printer, förinställningsutrustning och
verktygshanteringssystem. Investeringen görs för att möta den hårda konkurrensen från
låglöneländer där företagets enda chans att konkurrera och behålla arbetstillfällen i regionen
är att ha hög kvalitet i kombination med en så effektiv produktion som möjligt med hög grad
av automatisering. Investeringen gör det möjligt tillverka flera nya produkttyper, minskar
ledtiderna avsevärt samt möjliggör produktion även under de timmar på dygnet när ingen
personal finns på plats. Det är en stor och viktig investering för Ljusdal som är stödområde A.
Viktigt för företaget ligga långt framme med ny teknik genom samarbetsprojekt med
Linköpings universitet kring 3D tillverkning och vara referensföretag för Sandviks utveckling
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av egna programvaror. Två utrikes födda anställda och tidigare investerat i
värmeåtervinningssystem för att ta tillvara spillvärme för uppvärmning av lokalen.
Målområde konkurrenskraftigt näringsliv och hållbar arbetsmarknad med prioritering insatser
som stärker och utvecklar industrin och dess konkurrenskraft.

Yrkanden
Patrik Stenvard (M) yrkar: -Att tydliga riktlinjer för beslut om investeringsstöd tas fram för att
säkerställa likabehandling av sökande.
Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards
yrkande.
Vidare yrkar Stenvard: -Att handläggningen av ansökan från Mosaiken Hedesunda AB (RS
2020/2741) återupptas med syfte att bevilja investeringsstödet och anmäler dessa två som
initiativärende.
Jennie Forsblom (KD), Henrik Olofsson (SVG) och Liz Zachariasson (SD) och Hans
Backman (L) stödjer Stenvards yrkande.
Därefter yrkar Marie-Louise Dangardt (S), Magnus Svensson (C), Fredrik Åberg Jönsson (V)
bifall till liggande beslutsförslag.
Ordförande informerar att ärendet gäller att hantera liggande förslag att bevilja stöd samt att
initiativärenden hanteras sist på dagens möte §§92-93.

Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen att bevilja, enligt 13-16 § Förordning
(2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar, Martin Fredin Precision AB (5567882575) 2 459 033 kr, vilket utgör 35 % av stödberättigat belopp på 7 025 808 kr.

Beslutsunderlag










Tjänsteskrivelse - ansökan om regionalt investeringsstöd Martin Fredin Precision AB
Beslut till sökande Martin Fredin Precision AB
Årsredovisning Martin Fredin Precision AB
Strategi och investeringar Martin Fredin Precision AB
Revisorintyg Martin Fredin Precision AB
Powerpoint UU Martin Fredin Precision AB
Ansökan om regionalt investeringsstöd - Martin Fredin Precision AB
§20 UU Ansökan om regionalt investeringsstöd Martin Fredin Precision AB
§32 UU Ansökan om regionalt investeringsstöd Martin Fredin Precision AB

Paragrafen är justerad
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§86

Offentligt samrådssvar om en ny EU-skogsstrategi (RS 2021/338)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Anta föreslagen position om EU:s skogspolitik som även utgör regionens svar på det
officiella samrådet om EU:s skogsstrategi som Europeiska kommissionen publicerat.

Sammanfattning
EU-kommissionen har med anledning av den europeiska gröna given valt att se över och
uppdatera EU:s skogsstrategi. EU-kommissionen sammanfattar den nya strategins främsta
mål som effektiv beskogning, bevarande och återställande av skog i EU. Skogens upptag av
koldioxid ska öka, antalet o skogsbränder ska minskas och biobaserade material ska ersätta
fossila ekonomin. Samtidigt som biologiska mångfalden ska stärkas.
Region Gävleborg har tagit fram en position som svar på det officiella samrådet om EU:s
skogsstrategi som Europeiska kommissionen publicerat. Den antagna positionen är även tänkt
att kunna användas allmänt som ett stöd i frågor som rör EU:s skogspolitik.

Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande:
1. Anta föreslagen position om EU:s skogspolitik som även utgör regionens svar på det
officiella samrådet om EU:s skogsstrategi som Europeiska kommissionen publicerat.

Expedieras till
Central Sweden
Regional Utvecklingsdirektör

Beslutsunderlag




Offentligt samrådssvar om en ny EU-skogsstrategi
Offentligt samrådssvar om en ny EU-skogsstrategi
§36 UU Offentligt samrådssvar om en ny EU-skogsstrategi

Paragrafen är justerad
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§87

Regionalt Skogsprogram för Gävleborg (RS 2021/658)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande:
Anta det Regionala Skogsprogrammet för Gävleborg 2021-2030

Sammanfattning
Det nationella skogsprogrammets vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och
hållbar tillväxt i hela landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi”.
Gävleborgs skogsprogram ska bidra till den nationella visionen genom att utgå från de
regionala förutsättningarna som finns i länet.
För att nå en bred förankring i arbetet och ge goda förutsättningar till en fortsatt förvaltning av
resultatet har Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen gemensamt
tagit fram Gävleborgs skogsprogram. Intresseorganisationer, företag, entreprenörer, enskilda
skogsägare, akademi, offentlig sektor och privatpersoner med koppling till skogsbruket har
erbjudits möjlighet att påverka innehållet i programmet och flera hundra personer har deltagit
i processen.
Det Regionala skogsprogrammet har identifierat ett antal områden som aktörer gemensamt
bör fokusera på i Gävleborg för en regional utveckling i linje med det nationella programmet.
De prioriterade områdena i Gävleborgs skogsprogram är
 Bryta strukturer
 Hållbarhet i skogen
 Mångbruk i skogen
 Omställning, konkurrenskraft och kompetens
Länsstyrelsen Gävleborg, Region Gävleborg och Skogsstyrelsen ansvarar gemensamt för
genomförandet av skogsprogrammet. Länsstyrelsen Gävleborg är sammankallande och har ett
huvudansvar.
Patrik Stenvard (M) Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD)
inkommer med ett särskilt yttrande med följande lydelse: Vi behöver ytterligare värna
äganderätten då det finns en motsättning mellan skogsägarnas intressen mot de kommersiella
intressen som använder allemansrätten. I och med att trycket ökar på skogsturismen så finns
risk för att denna motsättning kommer att öka. Det finns också ett värde i att vi regionalt
förädlar skogsråvaror så långt som möjligt och vi föreslår därför att det inrättas en
innovationshubb eller ett kluster för förädling av skogsprodukter. Vi skulle även vilja satsa på
utbildning, skogsvårdsprogram på våra folkhögskolor, detta för att hjälpa till med att
kompetensförsörja skogsnäringen”.
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Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att besluta följande:
Anta det Regionala Skogsprogrammet för Gävleborg 2021-2030

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse Regionalt Skogsprogram
Gävleborgs skogsprogram 2021-03-10
§38 UU Regionalt Skogsprogram för Gävleborg

Paragrafen är justerad
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§88

Remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet (RS 2021/24)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Anta yttrande över SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet som sitt eget

Reservation
Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: ”Vi reserverar oss till förmån för vårt eget
yrkande att avslå förslaget till yttrande och förslagen i utredningen. Även om intentionerna i
rapporten är goda så innehåller den många förslag som är starkt politiskt färgade och som vi
inte kan hålla med om. Det är omfattande förslag som finns i remissen som motverkar
arbetslinjen och den regionala tillväxten i länet”.
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards yrkande.

Sammanfattning
Region Gävleborg har inbjudits att inkomma med yttrande avseende betänkandet En
gemensam angelägenhet (SOU 2020:46).
Tjänstepersoner inom följande förvaltningar inom Region Gävleborg har inbjudits att komma
med inspel till remissvaret utifrån sina ansvarsområden; Regionstyrelsens förvaltning
(Regional utveckling och Forskning och samhällsmedicin), Trafik-, kultur- och
folkhögskoleförvaltning (Kultur Gävleborg och Folkhögskolor) samt Hälso- och
sjukvårdsnämndsförvaltning.
Utifrån de inspel som kommit in yttrar sig Region Gävleborg i denna remiss främst utifrån
rollen som regionalt utvecklingsansvarig, även om vi i delar även kommenterar utifrån andra
regionala roller. Region Gävleborg anser att betänkandet är viktigt i en tid när ojämlikheten
ökar och olika grupper av människor har olika möjlighet att ta del av välfärden och samhällets
utveckling. Betänkandet spänner över ett flertal politikområden och har en bred ansats.
Region Gävleborg uppskattar det breda greppet och att betänkandet presenteras ur ett
livsloppsperspektiv. Vi upplever att det bidrar till en helhetssyn och att det visar på
komplexiteten i frågan, vilket är avgörande för att kunna göra skillnad inom respektive
politikområde. Samtidigt innebär det breda greppet att det är svårare för specialiserade
myndigheter och enheter att kommentera och ta till sig innehållet.
Region Gävleborg är överlag positivt inställd till betänkandet. Vi delar också i huvudsak
betänkandets analys. Vi upplever att betänkandet har bidragit till ökad förståelse för ämnets
komplexitet och välkomnar särskilt att det betonas att ojämlikhet är självförstärkande.
Sammantaget visar betänkandet att ojämlikhet måste bekämpas aktivt och att det är
nödvändigt med (samordnade) insatser från flera politikområden på olika nivåer.
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Region Gävleborg menar att Sveriges regioner utgör en viktig sådan instans. Ur detta
perspektiv är det problematiskt att det regionala perspektivet saknas i betänkandet. Det finns
lokala och regionala förutsättningar som påverkar människors förutsättningar. Detta beskrivs
och analyseras inte i tillräcklig utsträckning. Det regionala utvecklingsuppdraget för Sveriges
regioner är också frånvarande. Regionerna har en viktig roll för ökad jämlikhet och
jämställdhet, inte minst inom ramen för det regionala utvecklingsuppdraget. Genom
samordning av det regionala utvecklingsarbetet och regionala utvecklingsstrategier finns
möjlighet, att utifrån regionala förutsättningar, påverka utvecklingen mot ökad jämlikhet. Det
hade kunnat tydliggöras i betänkandet.
Region Gävleborg vill också lyfta fram vikten av det regionala perspektivet i åtgärdsförslag
och slutsatser. Det gäller särskilt betänkandets slutsats om att expertmyndigheter bör
lokaliseras efter andra principer än regionala hänsyn. Region Gävleborg vill framhålla att den
statliga närvaron är av stor vikt för den regionala kompetensförsörjningen och menar att
expertmyndigheter mycket väl kan få en god kompetensförsörjning i regioner utanför
storstadsområdena. Region Gävleborg delar alltså inte betänkandets slutsats.
Region Gävleborg välkomnar att betänkandet tydligt lyfter fram strukturella förutsättningar
och hinder för ökad jämlikhet. Samtidigt menar vi att det strukturella perspektivet hade
kunnat vara mer utvecklat i vissa delar av betänkandet. Vi upplever att analyserna ibland
begränsas till gruppsammansättning, eller förändringar i gruppsammansättning, och därmed
missar övergripande förklaringar kopplade till strukturella hinder, normer och system.
Det intersektionella perspektivet hade kunnat vara starkare i analyser och åtgärdsförslag.
Exempelvis saknar vi analys över hur maktordningar och diskrimineringsgrunder påverkar
och förstärker varandra. Vi saknar också de ”drabbade” gruppernas perspektiv. Betänkandet
hade kunnat inkludera mer forskning kring hur individer och grupper ser på sin situation.
Enligt Region Gävleborgs pågående utredning Jämlikt Gävleborg är förbättrade möjligheter
att komma till tals och påverka både den egna situationen och samhällsutvecklingen viktiga
åtgärder för en ökad jämlikhet.
Som helhet ser Region Gävleborg positivt på betänkandets intentioner, förslag och
bedömningar. Nedan följer generella kommentarer till hela betänkandet, och sedan
kommenteras de enskilda avsnitten.
Utifrån rådande pandemi yttrar sig Region Gävleborg i detta yttrande främst utifrån rollen
som regionalt utvecklingsansvarig, även om vi i delar även kommenterar utifrån andra
regionala roller.

Yrkanden
Marie-Louise Dangardt (S) och Magnus Svensson yrkar bifall till förslaget.
Hans Backman (L) yrkar avslag på föreslagna yttrande. Patrik Stenvard (M) stödjer Backmans
avslag samt yrkar avslag på förslagen i utredningen. Richard Carlsson (SD), Liz Zachariasson
(SD), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD) stödjer Backman och Stenvards
yrkanden.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall till liggande beslutsförslag mot Stenvards m.fl.
yrkande och finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen ska besluta följande:
1. Anta yttrande över SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet som sitt eget

Expedieras till
Regeringskansliet
Regional utvecklingsförvaltning

Beslutsunderlag








Remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet
Yttrande över remiss Remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet
Remissmissiv - SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet
SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet - Vol 1
SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet - Vol 2
Mail - Remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet
§39 UU Remiss av SOU 2020:46 En gemensam angelägenhet

Paragrafen är justerad
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§89

Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 – ”Stärkt äganderätt,
flexibla skyddsformer och naturvård i skogen” (RS 2021/324)
Beslut
Regionstyrelsen besluta följande
Anta yttrandet Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 – ”Stärkt äganderätt, flexibla
skyddsformer och naturvård i skogen” som sitt eget.

Reservation
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för tilläggsyrkande med följande lydelse: ”Vi reserverar oss till förmån för
våra egna tilläggsyrkanden om att äganderätten ska få större betydelse i avvägningen mellan
olika intressen, att skogens möjlighet till att fånga upp och lagra koldioxid i större
utsträckning ska tas till vara och att skapa incitament för ett mer hållbart skogsbruk som även
gynnar biologisk mångfald och minskar skador i skogen”
Patrik Stenvard (M) och Henrik Olofsson (SVG) reserverar sig mot beslutet till förmån för
ändringsyrkande, med följande lydelse ”Sverige har redan ett 30-tal nationalparker som utgör
1,7 procent av Sveriges yta, i det här skedet anser vi att det är tillräckligt. Att göra
nationalpark av Hornslandet innebär allt för stora inskränkningar på de närboendes frihet och
erfarenheter från andra nationalparker har inte heller gett de effekter för det lokala
näringslivet som förväntat. Detta tillsammans med att Hornslandet inte har rätt
grundläggande förutsättningar för att leva upp till nationalparkernas kriterier gör att vi
avstyrker förslaget om ytterligare nationalparker och särskilt Hornslandet”.
Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkanden.

Sammanfattning
Miljödepartementet har remitterat skogsutredningens (SOU 2020:73) betänkande.
Skogsutredningen ska undersöka möjligheterna och lämna förslag på åtgärder för stärkt
äganderätt till skog, nya flexibla skydds- och ersättningsformer vid skydd av skogsmark samt
hur internationella åtaganden om biologisk mångfald ska kunna förenas med en växande
cirkulär bioekonomi.
Region Gävleborg ställer sig positivt till utredningens ambition att skapa en ökad tydlighet i
de frågor där det finns målkonflikter kopplade till skogens brukande. Remissvaret utgår från
de frågor där Region Gävleborg anser att det finns ett tydligt regionalt utvecklingsperspektiv
som behöver belysas.
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Yrkanden
Patrik Stenvard (M) yrkar tillägget: -Att äganderätten ska få större betydelse i avvägningen
mellan olika intressen, -Att skogens möjlighet till att fånga upp och lagra koldioxid i större
utsträckning ska tas till vara, -Skapa incitament för ett mer hållbart skogsbruk som även
gynnar biologisk mångfald och minska skador i skogen därefter yrkar Stenvard
ändringsyrkande: -Att avstyrka förslaget om ytterligare nationalparker och särskilt
Hornslandet då det ger alldeles för stora inskränkningar på de närboendes frihet.
Liz Zachariasson (SD) och Henrik Olofsson (SVG) stödjer Stenvards yrkanden.
Jennie Forsblom (KD) stödjer Stenvards tilläggsyrkande.
Hans Backman (L) yrkar bifall till liggande beslutsförslag.
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar bifall till liggande beslutsförslag och avslag till Stenvards
yrkanden. Magnus Svensson (C) stödjer Dangardt yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på bifall eller avslag till liggande beslutsförslag och finner
att styrelsen beslutar att bifalla liggande beslutsförslag. Därefter bifall eller avslag till
Stenvards tilläggsyrkande och finner att styrelsen beslutar att avslå Stenvards tilläggsyrkande.
Vidare proposition på bifall eller avslag på Stenvards ändringsyrkande och finner att styrelsen
beslutar att avslå Stenvards ändringsyrkande.

Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår Regionstyrelsen besluta följande
1. Anta yttrandet Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 – ”Stärkt äganderätt,
flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”

Expedieras till
Avdelningschef Samhällsplanering och infrastruktur
Miljödepartementet

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse
Region Gävleborgs läns remissvar angående Miljödepartementets ”Remiss Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer
och naturvård i skogen”
Remiss - Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla
skyddsformer och naturvård i skogen
Mejl - Remiss av SOU 2020:73 Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och naturvård
i skogen - Svar senast 30/4
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§37 UU Remiss - Skogsutredningens betänkande SOU 2020:73 – ”Stärkt äganderätt,
flexibla skyddsformer och naturvård i skogen”
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§90

Östergötlands Regionala utvecklingsstrategi 2040 (RS 2021/347)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Anta yttrandet över Östergötlands regionala utvecklingsstrategi 2040

Sammanfattning
Region Östergötland har tagit fram en remissversion av Regional utvecklingsstrategi 2040.
Omfattande dialogarbete, kunskapsunderlag och erfarenheter från tidigare strategiarbete har
varit viktiga underlag för remissutgåvan. Region Gävleborg erbjuds tillsammans med övriga
remissinstanser att lämna synpunkter senast 30 april 2021.
Region Gävleborg ser positivt på det mellanregionala samarbetet med Östergötland och
möjligheter att lämna synpunkter på Regionala utvecklingsstrategi 2040. Gävleborg och
Östergötland har många gemensamma utmaningar och möjligheter som bland annat hanteras i
den storregionala samverkan ÖMS 2050 (Östra Mellansverige 2050). Region Gävleborg
värdesätter denna samverkan och ser fram emot fortsatt god samverkan för ett hållbart
genomförande av strategin.

Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Anta yttrandet över Östergötlands regionala utvecklingsstrategi 2040

Expedieras till
Region Östergötland
Regional utvecklingsförvaltningen

Beslutsunderlag







Yttrande Östergötlands Regionala utvecklingsstrategi 2040
Yttrande Regionala utvecklingsstrategi 2040 Östergötland
Remiss - RUS Utvecklingsstrategi för Östergötland - Missiv
Bifogad fil: Remissversion Utvecklingsstrategi för Östergötland
Remiss - Utvecklingsstrategi för Östergötland - Mejl
§34 UU Remiss Östergötlands Regionala utvecklingsstrategi 2040

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
27 (31)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-04-07

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
28 (31)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-04-07

§91

Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling
med fokus på miljö- och klimat (RS 2020/2011)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att svar på revisionsrapporten godkänns.

Sammanfattning
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gävleborg genomfört en
granskning av regionstyrelsens och nämndernas arbete för hållbar utveckling.
Därefter har revisionsrapporten behandlats och regionstyrelseförvaltningen har lämnat
kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på revisionsrapport.
Information gavs på styrelsens sammanträde 2021-03-17

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att svar på revisionsrapporten godkänns.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag





Svar på revisionsrapport Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för
hållbar utveckling med fokus på miljö- och klimat
§65 RS Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med
fokus på miljö- och klimat
Missiv - Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med
fokus på miljö- och klimat
Revisionsrapport - Granskning av regionens arbete för hållbar utveckling med fokus
på miljö- och klimat
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§92

Initiativärende - Att tydliga riktlinjer för beslut om investeringsstöd tas
fram för att säkerställa likabehandling av sökande. (RS 2021/922)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande
Initiativärendet ska beredas.
Antecknas att § 92-93 hanteras samtidigt.

Sammanfattning
Rubricerade initiativärendet väcktes (M), (SVG) och (KD) under § 85.

Yrkanden
Patrik Stenvard yrkar att initiativärendet behandlas idag. Richard Carlsson (SD) stödjer
Stenvards yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att initiativärendet bereds innan
hantering mot Stenvards yrkande att ärendet ska avgöras idag och finner att regionstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.

Expedieras till
Regiondirektören
Paragrafen är justerad
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§93

Initiativärende - Att handläggningen av ansökan från Mosaiken
Hedesunda AB (RS 2020/2741) återupptas med syfte att bevilja
investeringsstödet (RS 2021/923)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande
Initiativärendet ska beredas.
Antecknas att § 92-93 hanteras samtidigt.

Sammanfattning
Rubricerade initiativärendet väcktes (M), (SVG) och (KD) under § 85.

Yrkanden
Patrik Stenvard yrkar att initiativärendet behandlas idag. Richard Carlsson (SD) stödjer
Stenvards yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att initiativärendet bereds innan
hantering mot Stenvards yrkande att ärendet ska avgöras idag och finner att regionstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Paragrafen är justerad
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