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ÄRENDELISTA
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§173
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§175
§176
§177
§178
§179
§180
§181
§182
§183
§184
§185
§186
§187
§188

Val av justerare/justeringstid
Fastställande av föredragningslista
Anmälan av delgivningar/delegationer
Initiativärende - Problemen på BB-avdelningen i Gävle måste hanteras
Initiativärende – Mobil vaccinering och vaccinering på skolorna
Information - Jämlikhetsutredningen Jämlikt Gävleborg
Delårsrapport januari – augusti 2021
Skattesats år 2022
Uppföljning - Rekommendationer i översynen Framtidsbygget
Yttrande över Hudiksvalls kommuns översiktsplan 2035
Avsiktsförklaringen för Gävle västra
Uppföljning Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2021
Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan
Regionstyrelsens årsplan 2022-2024
Information - Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens
delegationsordningar
Information - Revisionsrapport – Efterlevnad av styrdokument
Initiativärende - Upprätta Rörberg som beredskaps-flygplats – Patrik Stenvard (M)

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
3 (25)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-10-12

§172

Val av justerare/justeringstid (RS 2021/1)
Beslut
1. Henrik Olofsson (SVG), utses att tillsammans med ordföranden justera protokollet.
2. Justeringen sker senast den 26 oktober 2021.
Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§173

Fastställande av föredragningslista (RS 2021/2)
Beslut
1. Föredragningslistan godkänns i befintligt skick.

Reservationer
Henrik Olofsson (SVG) och Patrik Stenvard (M) lämnar följande skriftliga
reservation:
"Pandemin är på inget sätt över även om vi nått stor framgång genom vaccineringen och
lyckats trycka tillbaka smittan. Många frågor uppstår dock hela tiden och vi vet ännu inte om
en fjärde våg väntar. Med den bakgrunden anser vi att information om pandemin bör vara en
stående punkt på dagordningen även framåt. Som företrädare från regionen är det viktigt att vi
har rätt information och kan svara på de frågor vi får från medborgarna."

Förslag till beslut
Ordföranden föreslår att föredragningslistan ska godkännas i befintligt skick.
Henrik Olofsson (SVG) yrkar, med instämmande av Patrik Stenvard (M), att
den planerade informationen om pandemin/Covid-19 ska återinföras
på föredragningslistan så att det bl.a. ges möjlighet att få information om hur
man hanterar ovaccinerade medarbetare inom hälso- och sjukvården.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att regionstyrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§174

Anmälan av delgivningar/delegationer (RS 2021/3)
Beslut
1. Anmälan noteras till protokollet.
-Regiondirektörens beslut om vidaredelegering gällande att teckna
upphandlingsavtal/ramavtal, RS 2021/1803
-Regiondirektörens beslut på delegation - Byggnadsinvestering – Utbyte av hiss hus11,
Bollnäs folkhögskola, RS 2021/2023
-Tolkning av arvodesreglemente gällande logikostnad (RS 2021/1389)
-Ansökan om investeringsstöd - Senseair AB (RS 2021/38)
Ansökan om investeringsstöd - ELE Manufacturing AB (RS 2021/707)
-Ansökan om investeringsstöd - Gefle Wood AB (RS 2021/1285)
-Ansökan om investeringsbidrag - Östveda Entreprenad ABÖstveda Entreprenad AB (RS
2021/325)
- Anslag 1:1 - Beslut tagna av regional utvecklingsdirektör tom 2021-09-17
- Regiondirektörens beslut på delegation - Byggnadsinvestering – Sammanslagning av BBavd och Gyn-avd, Gävle sjukhus, hus 01, plan 08 (RS 2021/2189)
- Regiondirektörens beslut på delegation - Tilläggsinvestering – Installation av
avstängningsventiler fjärrkylledning, Gävle sjukhus, hus 5-31, plan 2 (RS 2021/2192)
- Regiondirektörens beslut på delegation - Byggnadsinvestering – Omdränering Sandvikens
sjukhus (RS 2021/2190)
- Regiondirektörens beslut på delegation - Byggnadsinvestering – Utbyte och omplacering av
ventilationsaggregat, Södertull Gävle, hus 11 (RS 2021/2191)

Beslutsunderlag



Regiondirektörens beslut om vidaredelegering (firmatecknare)
Delegationsbeslut tagna av Regional utvecklingsdirektör 210821 - 210917

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§175

Initiativärende - Problemen på BB-avdelningen i Gävle måste hanteras
(RS 2021/1905)
Beslut
1. Regionstyrelsens beslut den 1 september 2021 § 23, att remittera
ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, upphävs.
2. Initiativärendet avslås.

Reservationer
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och
Hans Backman (L) lämnar följande skriftliga reservation:
"Det är olyckligt att majoriteten duckar en sådan här viktigt fråga som missförhållandena på
BB och gynavdelningen i Gävle och gömmer sig genom att göra om det till en formaliafråga.
Problemen har funnits en lång tid och nämnden har ännu inte kommit tillrätta med det, av den
anledningen vill vi att Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer till regionstyrelsen för att
redovisa hur man hanterat frågan."
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade den 1 september 2021 att remittera rubricerat ärende till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beredning.
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.
Det har emellertid saknats stöd för regionstyrelsen att remittera detta ärende till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beredning.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
1. Att upphäva sitt beslut den 1 september 2021 § 23, att remittera ärendet till hälsooch sjukvårdsnämnden för beredning.

Yrkanden
Ordföranden yrkar, med instämmande av Tommy Berger (S), Jan Lahenkorva (S)
och Fredrik Åberg-Jönsson (V), bifall till förslaget samt avslag på initiativärendet.
Patrik Stenvard (M) yrkar, med instämmande av Henrik Olofsson (SVG),
Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och Richard Carlsson (SD),
bifall till initiativärendet.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Patrik Stenvard (M) yrkar dessutom följande tillägg:
"att regionstyrelsen med sin uppsiktsplikt kallar in hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande till nästa sammanträde med regionstyrelsen för att redovisa hur man
hanterat frågan".
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att regionstyrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens m.fl.:s yrkande..
Ordföranden ställer därefter proposition på Patrik Stenvards tilläggsyrkande
och finner att regionstyrelsens avslår detta.
Regionstyrelsen har därmed beslutat att
1. Regionstyrelsens beslut den 1 september 2021 § 23, att remittera
ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, upphävs, samt att
2. Initiativärendet avslås.

Beslutsunderlag



Initiativärende - Problemen på BB-avdelningen i Gävle måste hanteras
§170 RS Initiativärende - Problemen på BB-avdelningen i Gävle måste hanteras Hans Backman (L)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§176

Initiativärende – Mobil vaccinering och vaccinering på skolorna (RS
2021/1949)
Beslut
1. Regionstyrelsens beslut den 1 september 2021 § 22, att remittera
ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, upphävs.
2. Initiativärendet avslås.
Reservationer
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och
Hans Backman (L) lämnar följande skriftliga reservation:
"Det finns fortfarande stora utmaningar vad gäller vaccineringen av vissa grupper, dessa är
bland annat ungdomar och boende i utsatta områden. För att förmå så många som möjligt att
vaccinera sig är det viktigt att göra det så enkelt som möjligt för dessa personer. Vaccinering
på skolorna är ett sätt att underlätta för unga då de befinner sig där nästan dagligen. För att nå
de utsatta grupperna vill vi se mobil vaccinering i de utsatta områdena, tröskeln för att ta
vaccin kan minska genom att man inte behöver ta sig till vaccinationsstället utan istället
erbjuds vaccinering i sitt hemområde där man känner sig trygg."
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Regionstyrelsen beslutade den 1 september 2021 att remittera rubricerat ärende till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beredning.
Enligt 4 kap. 20 § kommunallagen får varje ledamot i en nämnd väcka ärenden i nämnden.
Det har emellertid saknats stöd för regionstyrelsen att remittera detta ärende till hälso- och
sjukvårdsnämnden för beredning.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta
1.
Att upphäva sitt beslut den 1 september 2021 § 22, att remittera
ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning.
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslaget och avslag på initiativärendet.
Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till initiativärendet.
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att regionstyrelsen
beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
Regionstyrelsen har därmed beslutat att
1. Regionstyrelsens beslut den 1 september 2021 § 22, att remittera
ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden för beredning, upphävs.
2. Initiativärendet avslås.

Expedieras till
Regiondirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören

Beslutsunderlag



Initiativärende om vaccinering
§171 RS Initiativärende – Mobil vaccinering och vaccinering på skolorna - Patrik
Stenvard (M)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§177

Information - Jämlikhetsutredningen Jämlikt Gävleborg (RS 2021/1546)
Sammanfattning
Maria Sundman och Emma Mårtensson informerar om Jämlikhetsutredningen
och exempel på åtgärder inom olika områden.
Ordföranden tackar för informationen.
Paragrafen är justerad

Justerande sign
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§178

Delårsrapport januari – augusti 2021 (RS 2021/481)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Delårsrapport för januari – augusti 2021 godkänns.
2. Godkänna underskott 2021 på maximalt 53 mnkr för hälso- och sjukvårdsnämnden
samt maximalt 54 mnkr för hållbarhetsnämnden. Ökad kostnad till Tåg i Bergslagen
finansieras i punkt 3. Återstående underskott finansieras med 92,1 mnkr från
budgetreserven 2021 samt med 6,2 mnkr från ökade skatteintäkter.
3. Överenskommelsen mellan Tåg i Bergslagen och SJ AB om ersättning till SJ för
minskat resande med anledning av covid-19 godkänns. Den ökade kostnaden för
Region Gävleborg på 8,7 mnkr finansieras från budgetreserven 2021.

Särskilt yttrande
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
lämnar följande särskilda yttrande:
"Trots att ekonomin på sista raden ser bra ut kvarstår de stora och återkommande
underskotten i verksamheterna. Ekonomin räddas än en gång av tillfälliga statsbidrag och
pensionsfonder. Det är inte ett ansvarsfullt sätt att bedriva offentlig verksamhet eller hantera
skattepengar på. Vi vill säkerställa att verksamheternas ekonomi är långsiktigt hållbar, därför
behöver det uppdagas vart underskotten uppstår och vad de beror på."

Sammanfattning
Regionstyrelsen lämnar en delårsrapport för perioden januari – augusti 2021

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Delårsrapport för januari – augusti 2021 godkänns.
2. Godkänna underskott 2021 på maximalt 53 mnkr för hälso- och sjukvårdsnämnden
samt maximalt 54 mnkr för hållbarhetsnämnden. Ökad kostnad till Tåg i Bergslagen
finansieras i punkt 3. Återstående underskott finansieras med 92,1 mnkr från
budgetreserven 2021 samt med 6,2 mnkr från ökade skatteintäkter.
3. Överenskommelsen mellan Tåg i Bergslagen och SJ AB om ersättning till SJ för
minskat resande med anledning av covid-19 godkänns. Den ökade kostnaden för
Region Gävleborg på 8,7 mnkr finansieras från budgetreserven 2021.

Expedieras till
Ekonomistab, Regionfullmäktige
Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag



















Tjänsteskrivelse - Delårsrapport Januari - Augusti 2021
Bilaga 1 till tjänsteskrivelse 2021 08 - Godkännande av avtal mellan TiB och SJ
Bilaga 2 till tjänsteskrivelse 2021-64 TIB Tilläggsavtal TIB -SJ slutversion - signerat
2021 Delårsrapport januari - augusti
§66 HN Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2021
HN - Uppföljning mål i årsplan 2021 per den 31 augusti delår 2 (474236)
Tjänsteskrivelse - Medelsförvaltning 2021, januari – augusti (474235)
Tjänsteskrivelse - Redovisning av medelsförvaltning 2021-08 (473627)
Redovisning av medelsförvaltning Hjälpmedel FoU Välfärd jan-aug 2021
§36 FHRN Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2021(474576)
(0)_TMP
Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2021(473543) (0)_TMP
Uppföljning av mål i årsplan 2021-08(473905) (0)_TMP
§117 HSN Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2021 INFORMATION och BESLUT(475923) (0)_TMP
Redovisning av medelsförvaltning januari - augusti 2021 Kultur- och
kompetensnämnden
Uppfoljning mal i arsplan per den 31 augusti
F37 PN Uppföljning mål i årsplan 2021 Delår aug.pdf(475510) (0)_TMP
§29 FHRG Årsplan och Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 Företagshälsovårdsnämnden (FHRG) (475968)
§28 FHRG Redovisning av medelsförvaltning jan-aug 2021 (475967)

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§179

Skattesats år 2022 (RS 2021/2015)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 11,51 kronor.

Sammanfattning
Enligt Kommunallag (2017:725), 11 kap 8 §, ska styrelsen före oktober månads utgång
föreslå skattesatsen för regionskatten under det följande året. Enligt samma lag ska
skattesatsen också anges i budgeten.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Skattesatsen för år 2022 fastställs till 11,51 kronor.

Expedieras till
Regionfullmäktige
Ekonomistab

Beslutsunderlag


Skattesats år 2022

Paragrafen är justerad
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§180

Uppföljning - Rekommendationer i översynen Framtidsbygget (RS
2020/12)
Sammanfattning
Johan Sörensson, stabsdirektör, Annica Johansson, ekonomidirektör och Magnus Busk,
projektchef informerar i ärendet.
Ordföranden tackar för informationen.

Beslutsunderlag


§34 RS Rekommendationer i översynen Framtidsbygget

Paragrafen är justerad

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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§181

Yttrande över Hudiksvalls kommuns översiktsplan 2035 (RS 2021/1802)
Beslut
1. Godkänna förslaget till remissyttrande gällande Hudiksvalls kommuns
samrådsförslag till översiktsplan 2035.

Sammanfattning
Region Gävleborg har getts möjlighet att yttra sig om Hudiksvalls kommuns förslag till
översiktsplan som är utställd till samråd 16 augusti – 15 oktober 2021.
Region Gävleborg yttrar sig över kommuners översiktsplaner utifrån det regionala
utvecklingsuppdraget, RUS och tillhörande sektorprogram, samt som regional
kollektivtrafikmyndighet.

Förslag till beslut
Utvecklingsutskottet föreslår att regionstyrelsen ska besluta att
1. Godkänna förslaget till remissyttrande gällande Hudiksvalls kommuns
samrådsförslag till översiktsplan 2035.

Expedieras till
Hudiksvalls kommun

Beslutsunderlag






Remiss - Samråd över Hudiksvalls översiktsplan
Inbjudan till samråd över Hudiksvalls kommuns översiktsplan - Underättelse
Yttrande över Hudiksvalls kommuns översiktsplan 2035
Remiss - Samråd över Hudiksvalls kommuns översiktsplan
§78 UU Yttrande över Hudiksvalls kommuns översiktsplan 2035

Paragrafen är justerad
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§182

Avsiktsförklaringen för Gävle västra (RS 2021/1780)
Beslut
1. Godkänna avsiktsförklaringen för Gävle västra.

Sammanfattning
Trafikverket, Regionen och Kommunen avser samverka för att möjliggöra en ny tågstation
vid Gävle sjukhus, Gävle Västra. Denna avsiktsförklaring ska tydliggöra ansvarsfördelningen
mellan parterna vad gäller planering och genomförande för att möjliggöra Gävle Västra.
Trafikverket har inlett arbetet med järnvägsplanen och har tagit fram en spårlösning för
Ostkustbanan. Kommunen har tagit fram ett Planprogram där Region och Trafikverket fått
yttra sig i vid samrådstillfället innan sommaren.
Gävle Västra kommer som geografiskt område inkludera olika intressenters ansvarsområden.
Regionen och Trafikverket verkar främst utifrån statlig infrastruktur, samt ur ett
fastighetsägarperspektiv för Regionens fastighetsenhet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta följande
1. Godkänna avsiktsförklaringen för Gävle västra

Expedieras till
Regional utvecklingsdirektör
Avdelningschef Samhällsplanering
Trafikverket RegionMitt
Gävle kommun

Beslutsunderlag





210901 Avsiktsförklaring Gävle Västra_slutversion
Förslag till beslut om avsiktsförklaring Gävle Västra
Tjänsteskrivelse - beslut avsiktsförklaring
§158 RS Information - Avsiktsförklaring Gävle Västra

Paragrafen är justerad
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§183

Uppföljning Internkontrollplan för Regionstyrelsen år 2021 (RS
2020/2280)
Sammanfattning
Johan Sörensson redovisar en uppföljning av internkontrollplanen.

Beslutsunderlag


Information till RS avseende IKP status vid T2 2021

Paragrafen är justerad
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§184

Uppföljning av mål i Regionstyrelsens årsplan (RS 2021/1066)
Sammanfattning
Johan Sörensson redovisar en uppföljning av målen i regionstyrelsens årsplan.

Beslutsunderlag


Uppföljning per 31 augusti 2021 av mål i Regionstyrelsens årsplan RS 12 oktober

Paragrafen är justerad
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§185

Regionstyrelsens årsplan 2022-2024 (RS 2021/2079)
Beslut
Richard Carlsson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet.
1. Förslaget till årsplan 2022 för regionstyrelsen antas.

Sammanfattning
Johan Sörensson föredrar ärendet.

Beslutsunderlag


Årsplan RS_utkast211008_HF

Paragrafen är justerad
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20 (25)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2021-10-12

§186

Information - Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och
styrelsens delegationsordningar (RS 2020/2844)
Sammanfattning
Johan Sörensson informerar i ärendet.
Beslut fattas vid regionstyrelsens nästa sammanträde den 3 november 2021.

Beslutsunderlag




Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar
Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens delegationsordningar
Missiv - Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens
delegationsordningar

Paragrafen är justerad
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§187

Information - Revisionsrapport – Efterlevnad av styrdokument (RS
2021/241)
Sammanfattning
Johan Sörensson informerar i ärendet.
Beslut fattas vid regionstyrelsens nästa sammanträde den 3 november 2021.

Beslutsunderlag




Svar på revisionsrapport - Granskning av efterlevnaden av styrdokument
Missiv - Revisionsrapport granskning av efterlevnad av styrdokument
Revisionsrapport – Efterlevnad av styrdokument
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§188

Initiativärende - Upprätta Rörberg som beredskaps-flygplats – Patrik
Stenvard (M) (RS 2021/1903)
Beslut
1. Initiativärendet avslås med hänvisning till att den medicinska bedömningen
är att det inte behövs någon beredskapsflygplats i Gävle kommun, samt,
att det redan pågår ett arbete att undersöka förutsättningarna för en
annan beredskapsflygplats i Gävleborgs län.

Reservationer
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD) lämnar
följande skriftliga reservation:
"Under pandemin har inte en enda covidpatient kunna skickats med flyg till eller från
Gävleborg. Vi har således inte kunnat ta hjälp av något annat län eller hjälpt något annat län.
Det anser vi är allvarligt. Det är vårt ansvar att ge våra patienter de absolut bästa
förutsättningarna, nu finns en möjlighet att göra just detta. Denna möjlighet bör vi ta tillvara
på och skyndsamt påbörja dialog med Gävle kommun om att upprätta Rörberg till
beredskapsflygplats."
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
Patrik Stenvard (M) har initierat ett ärende i regionstyrelsen den 1 september 2021.
Stenvard har föreslagit:
 Att regionstyrelsen ger ordförande uppdraget att tillskriva Gävle kommun om att
behovet av Rörberg som fungerande flygplats behövs för att säkerställa en väl
fungerande sjukvård för länets invånare samt
 Att kommunen uppmanas att omgående kontakta MSB och länsstyrelsen för att
möjliggöra Rörberg som en fungerande beredskapsflygplats i länet.
Ärendet har remitterats till regionstyrelseförvaltningen för beredning.
Bakgrund i sakfrågan

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har, som en följd av pandemin, under september 2021
genomfört en ny behovsinventering vad gäller förutsättningarna för transport av patienter, till
och från Region Gävleborgs sjukhus. Detta inkluderar ambulansflyg. En samlad medicinsk
bedömning från ansvariga befattningshavare i Region Gävleborg, är att verksamheten på ett
tillfredsställande sätt klarar att möta medicinska krav och patientsäkerhetskrav med nuvarande
lösningar för transporter. Vid akuta insatser används helikoptertransport, som med kort
inställelsetid, kan verka över hela länet.
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Flygplatsen i Gävle-Sandviken, i området Rörberg, är sedan några år avvecklad. Kommunen
har inte någon avsikt att återupprätta flygplatsen, utan har andra planer för detta område.
Region Gävleborg följer noga och löpande det arbete som sker kring Flygstaden i Söderhamn.
Regionen har sedan tidigare möjlighet att tanka helikoptrar i Söderhamn. På Flygstaden pågår
ett utvecklingsarbete, i samverkan med flera intressenter och samhällsaktörer, att utveckla
flygplatsen till en regional beredskapsflygplats. Detta alternativ bedöms som mer realistiskt
än det alternativ som föreslås i initiativärendet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta att
1. Initiativärendet avslås med hänvisning till att den medicinska bedömningen
är att det inte behövs någon beredskapsflygplats i Gävle kommun, samt,
att det redan pågår ett arbete att undersöka förutsättningarna för en
annan beredskapsflygplats i Gävleborgs län.

Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till förslaget.
Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD)
och Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till initiativärendet.
Jennie Forsblom yrkar vidare att regionstyrelsen ska ges information om
hur regionen hanterar organtransplantation.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att regionstyrelsen
beslutar bifalla ordförandens yrkande.
Ordföranden ställer därefter proposition om bifall eller avslag på Jennie Forsbloms
tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsen avslår detta.

Expedieras till
Regionstyrelseförvaltningen, Regiondirektör
Regionstyrelseförvaltningen, Stabsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Hälso- och sjukvårdsdirektör

Beslutsunderlag




Initiativärende - Upprätta Rörberg som beredskaps-flygplats – Patrik Stenvard (M
Iniativ Rörberg
§169 RS Initiativärende - Upprätta Rörberg som beredskapsflygplats - Patrik Stenvard
(M)
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