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1.

Val av justerare/justeringstid
(RS 2021/1)
Förslag till beslut

Richard Carlsson (SD), 2021-11-10

2.

Fastställande av föredragningslista
(RS 2021/2)

3.

Anmälan av delgivningar/delegationer
(RS 2021/3)
Förslag till beslut

Nedan anmälda delgivningar/delegationsbeslut till dagens sammanträde.















Postadress
801 88 Gävle

Nämnder och utskotts protokoll:
https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/
RS 2021/1976-2 §67 FTMU Framtidsbygget - Byggnadsinvestering
Apotek Hus 18 Hudiksvalls sjukhus
RS 2021/1795-2 §69 FTMU Samlokalisering av transportservice
Avslag till begäran att få ta del av journalhandlingar, RS 2021/2149
Avslag till begäran att få ta del av fakturor avseende bemanningstjänster,
RS 2021/2289
Avslag till begäran att få ta del av telefonlista till anställda och
förtroendevalda, RS 2021/
Regiondirektörens beslut på delegation - Byggnadsinvestering – Utbyte av
kylmaskin, Sandvikens sjukhus, Dnr 2021/2281.
Folktandvården Gävleborg AB Protokoll 2021-07-01, 2021-07-05, 202107-23 samt 2021-09-23
Regiondirektörens beslut på delegation-Totalrustning av konferensrum i
hus 11, Hudiksvalls sjukhus, Dnr RS 2021/2341
Avslag till begäran om handling gällande upphandling av
bemanningstjänster, RS 2021/
Beslut på delegation från inköpsavdelningen
Beslut på utvecklingsutskottet: Bevilja medel till Gustafswall AB,
investeringstöd (RS 2021/1349
Beslut på utvecklingsutskottet: Bevilja medel till Bollnäs CNC,
investeringsstöd (RS 2021/1278)
Regional utvecklingsdirektör beslut på delegation - Anslag 1:1.
RS2021/1513Bifall, RS2021/1427Bifall, RS2020/2793Avslag
Beslut på RS/AU Tolkning av arvodesfrågor - Folktandvården, RS 2021/

Besöksadress
Rektorsgatan 1
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E-post
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Brå Politikernas trygghetsundersökning 2021: : https://bra.se/om-bra/nyttfran-bra/arkiv/press/2021-10-28-var-fjarde-politiker-utsatt-fortrakasserier-hot-eller-vald-under-2020.html

Beslutsunderlag








4.

Folktandvården Gävleborg AB Beslutsprotokoll styrelsen 2021-07-23
Folktandvården Gävleborg AB Protokoll extra styrelsemöte 2021-07-01
Folktandvården Gävleborg AB Protokoll extra styrelsemöte 2021-07-05
Folktandvården Gävleborg AB Protokoll styrelsemöte 2021-09-23
beslut på delegation aug sep 2021
Delegationsbeslut tagna av Regional utvecklingsdirektör 210918 - 211020
Förordnande som regiondirektör 9-10 november

Info - Revidering av ägardirektiv och bolagsordning samt fyllnadsval och
lekmannarevisorer - Movexum AB
Fredrik Jonsson
(RS 2021/2295)

Beslutsunderlag



5.

Uppdaterad Bolagsordning för Movexum AB
Movexum uppdaterat ägardirektiv

Info/Beslut - Revidering aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv för
Ostkustbanan 2015 AB
Malin Lidov Heneryd
(RS 2021/2097)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning
och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB
2. Stämmoombudet (Eva Lindberg) instrueras att rösta för att de nya
styrande dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv)
fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma som planeras
till december 2021.
Sammanfattning

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare
att anta förslaget till reviderade styrdokumenten, vilket avser aktieägaravtalet,
bolagsordningen samt ägardirektivet.
Revideringen av 7 § bolagsordningen innebär att det maximala antalet tillåtna
styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Anledningen till att antalet
tillåtna styrelseledamöter behöver utökas är att antalet delägare i bolaget
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Ostkustbanan 2015 AB har ökat under året, från tidigare 10 till nuvarande 13. Den
förändring som har skett är att Sollefteå kommun, Timrå kommun och Ånge
kommun har tillkommit. Det maximala antalet styrelseledamöter föreslås att höjas till
19, trots att antalet delägare nu är 13, för att det ska vara möjligt för fler kommuner
att ansluta till bolaget utan att styrdokumenten behöver revideras igen.
Revideringen av 4 § i aktieägaravtalet innebär att de tre nytillkomna kommunerna
läggs till i paragrafen vilken beskriver val av lekmannarevisorer från regionerna
respektive kommunerna.
I samband med revideringen har även formaliakorrigeringar gjorts, framförallt har
benämningen Landsting bytts ut till Region vad avser Västernorrland.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag












6.

Nya Ostkustbanan Revidering styrdokument
211001 Förslag till ny Bolagsordning NOKAB
211001 Förslag till gemensamt tjänsteutlåtande
2018-05-18 § 18 Bolagsordning fastställd
2018-05-18 § 17 Ägardirektiv fastställt
Förslag om justeringar av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande dokument
Aktieägaravtal fastställt 2018-05-18 § 16
211001 Förslag till nytt Ägardirektiv NOKAB
211001 Förslag till nytt Aktieägaravtal NOKAB
Mail - Ostkustbanan 2015 AB:s styrelse föreslår samtliga delägare fatta
beslut om att revidera bolagets styrande dokument

Info/Beslut - Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024
Annika Johansson
(RS 2020/2508)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.
Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024 antas.
2.
Fördela budgetram för 2022 till styrelse och nämnder enligt tabell 2 i
dokumentet Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024.
3.
Bevilja investeringsutgifter 2022 med 641 mnkr för byggnadsinvesteringar
enligt tabell 6 i dokumentet Budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024.
4.
Bevilja investeringsutgifter 2022 med totalt 269 mnkr för maskiner, inventarier
och immateriella anläggningstillgångar enligt tabell 7 i dokumentet Budget 2022 och
ekonomisk plan 2023–2024.
5.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning enligt dokumentet Budget 2022 och
ekonomisk plan 2023–2024 antas.
6.
Uppdra till regionstyrelsen att fördela ansvaret för politiska prioriteringar i
enlighet med antagna årsplaner 2022–2024.
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Sammanfattning

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har upprättat
förslag till budget 2022 och ekonomisk plan 2023–2024. Budgetförslaget är upprättat
utifrån oförändrad skattesats på 11,51 kronor. Budgeterat resultat 2022 uppgår till
211 mnkr och planerat resultat för 2023 till 215 mnkr samt för 2024 till 221 mnkr.
Resultatet uppgår till 2 procent inklusive värdeförändring av kortfristiga finansiella
placeringar av verksamhetens nettokostnad respektive år. Det bedöms vara ett
långsiktigt realistiskt resultatmål och förenat med god ekonomisk hushållning.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag



7.

Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 (S), (V), (C), (MP)
Budget 2022 och ekonomisk plan 2023-2024 - (M), (L), (KD) (SVG)

Beslut -Framtidsbygget - Evakueringsbyggnader Gävle Sjukhus
(RS 2021/1975)
Förslag till beslut

Fastighets, teknik- och miljöutskott föreslår regionfullmäktige besluta följande
1.
Medge investering om 231 500 tkr kronor avseende Evakueringsmoduler för
etapp 1 och 2 i anslutning till hus 31, Gävle sjukhus.
2.
Investering finansieras inom ramen av Framtidsbygget.
3.
Uppdra åt Regiondirektören att genomföra investeringen.
4.
Beslutet gäller under förutsättning att Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner
investeringsärendet.

Sammanfattning

Framtidsbygget kommer att påbörja sin om- och nybyggnation av Gävle Sjukhus i
närtid. Därav behöver verksamheter evakueras, eftersom det inte finns möjlighet för
dem att vara kvar i sina nuvarande lokaler under byggnationen.
En förutsättning för att genomföra en evakuering av verksamheterna som har sin
verksamhet i hus 60 och 11-14 måste en investering i evakueringsmoduler för
vårdverksamhet ske, så att en patientsäker vård kan upprätthållas under byggtiden till
den mest fördelaktiga ekonomiska lösningen.
Utifrån hearingar/dialoger med ett antal modultillverkare samt analyser av denna
bransch, så har det resulterat i att investera (köpa) moduler är en mer fördelaktig
ekonomisk lösning än att hyra moduler. Utifrån den tid som dessa verksamheter är
tänkt att vara evakuerade i moduler.
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Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag






8.

Tjänsteskrivelse - Framtidsbygget - Investering avseende
evakueringsbyggnader, Gävle sjukhus
Bilaga 1 - Ungefärliga kostnader med de olika strategialternativen
§121 HSN Framtidsbygget - Investering avseende evakueringsbyggnader,
Gävle sjukhus
Framtidsbygget - evakuering av verksamhet till moduler vid hus 31 202109-09
§79 FTMU Framtidsbygget - Evakueringsbyggnader, Gävle sjukhus

Beslut - Tilläggsinvestering- Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8 HUS
(RS 2021/1989)
Förslag till beslut

Fastighets, teknik- och miljöutskott föreslår regionfullmäktige besluta följande
1. medge en tilläggsinvestering på 16 000 tkr utöver tidigare beviljade
15 000 tkr avseende nytt fläktrum och ventilationsaggregat i hus 08,
Hudiksvalls sjukhus.
2. investeringen finansieras inom ramen för övriga byggnadsinvesteringar
2022, hus 08, Hudiksvalls sjukhus
3. uppdra åt regiondirektören att enligt i detta dokument angiven tidplan
genomföra investeringen

Sammanfattning

Ventilationsaggregatet i hus 08 är av äldre årgång och planerades att bytas i sista
etappen av Framtidsbygget, då resterande delar av hus 08 ska moderniseras och
byggas om. Aggregatet behöver dock bytas tidigare, för att inte riskera haverier som
påverkar verksamheten i allt större omfattning.
En förstudie för byggnation av nytt fläktrum och installation av nytt aggregat
genomfördes genom Framtidsbygget. I denna kalkylerades investeringen i ett helt
nytt fläktrum med nytt aggregat, placerat på vinden i hus 08, skulle komma att uppgå
till 15 000 tkr, som beviljades av regionfullmäktige. Därmed skulle befintligt
aggregat (med placering på plan 3) upprätthålla funktionen under den tid som
ombyggnad och installation genomförs på vindsplanet, men tas ur drift när det nya
aggregaten är på plats.
Under arbetet med det nya fläktrummet har dock framkommit att delar av de
lösningar som presenterades i förstudien inte går att genomföra ur ett långsiktigt
perspektiv, sett till en redundant och säker drift på ventilationen. För att genomföra
en långsiktigt hållbar lösning som tillgodoser de krav på redundans som gäller, krävs
en tilläggsinvestering som uppgår till 16 000 tkr, utöver tidigare beviljad investering.
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Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag






9.

Tjänsteskrivelse - Tilläggsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8
HUS
Presentation - Tilläggsinvestering Utbyte av ventilationsaggregat, Hus 08
Hudiksvalls sjukhus
§166 RF Byggnadsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, hus 8,
Hudiksvalls sjukhus, 20-155 (437114)
§77 FTMU Tilläggsinvestering - Utbyte av ventilationsaggregat, Hus 08
Hudiksvalls sjukhus

Info/Beslut - Linkonpriset 2021
(RS 2021/1841)

Göran Angergård

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
1. Linkonpriset 2021 tilldelas Lisa Knutsson-Fröjd
Sammanfattning

Linkonpriset är en utmärkelse inom Region Gävleborg som går till antingen en
enskild medarbetare eller en hel grupp. Priset delas ut som en uppmuntran för goda
arbetsinsatser. Det kan handla om insatser som kan inspirera andra, större
förändringsarbeten eller något som berör enstaka patienter, vårdtagare eller studenter.
För 2021 har 31 nomineringar lämnats in. Centrala samverkansgruppen (Cesam), har
till uppgift att föreslå regionstyrelsen vem/vilka som ska tilldelas Linkonpriset.
Utdelning av priset sker vid regionfullmäktiges sammanträde 23 november 2021.
Centrala samverkansgruppen föreslår att Linkonpriset 2021 tilldelas Lisa KnutssonFröjd med motiveringen:
”Lisa är mycket sakkunnig inom sitt kompetensområde informationssäkerhet. Lisa är
en person som har ett stort engagemang och välvilja att snabbt ge gott stöd till
verksamheterna. Hennes arbete med att skydda den personliga integriteten och att
upprätthålla säkerhet samtidigt som hon tänker på praktisk tillgänglighet och
vardagligt arbete är oförtröttligt. Lisa är tydlig, modig och ödmjuk. Hon leder
genom sig själv på vad en god kollega och tjänsteperson är.”
Expedieras till

Regionfullmäktige
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Beslutsunderlag


10.

Tjänsteskrivelse - Linkonpriset 2021

Info/Beslut - Miljöpriset - Fröhuset
(RS 2021/2334)

Johan Sörensson

Förslag till beslut

Regionstyrelsen förslås att besluta följande.
1.
Utse enheten Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) Gula villan till mottagare av
Region Gävleborgs interna miljöpris Fröhuset år 2021.
Sammanfattning

Region Gävleborgs interna miljöpris, Fröhuset, delas årligen ut till någon/några
medarbetare eller verksamhet inom organisationen som uppmuntran för förtjänstfulla
insatser för miljön. Priset ska uppmärksamma goda insatser för miljön såsom
initiativ, förändrade arbetssätt eller beteenden som bidrar till en positiv påverkan på
miljön och som kan spridas vidare inom Regionen för att utveckla vårt interna
miljöarbete. Det har inkommit fyra nomineringar. Enheten BUP Gula villan, föreslås
som mottagare av 2021 års miljöpris.
Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag


11.

Miljöpriset Fröhuset 2021

Beslut - Direktiv Hat. hot och våld mot förtroendevalda - Direktiv Region
Gävleborg
(RS 2021/1198)
Förslag till beslut

Demokratiberedningen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Direktivet ”Hat, hot och våld mot förtroendevalda – Region Gävleborg”,
11-309929 fastställs.
Sammanfattning

Vid demokratiberedningens sammanträde 2021-05-20 informerade Region
Gävleborgs säkerhetsavdelning om det direktiv som tagits fram kring hat, hot och
våld mot förtroendevalda.
Direktivet genomgick därefter mindre revideringar och demokratiberedningen
beslutade 2021-09-09 att överlämna till regionfullmäktige för fastställande.
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Expedieras till

Regionfullmäktige
Beslutsunderlag





12.

Tjänsteskrivelse - Hat. hot och våld mot förtroendevalda - Direktiv Region
Gävleborg
Direktiv - Hat, hot och våld mot förtroendevalda - Region Gävleborg(11309929)
§21 DemB Hat, hot och våld mot förtroendevalda - Direktiv Region
Gävleborg

Info/Beslut - Revidering av det nationella systemet för tandläkares
specialiseringstjänstgöring
Johan Sörensson
(RS 2021/1553)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
1.
Ge bifall till rekommendation från SKR om revidering av det nationella
systemet för tandläkares specialiseringstjänstgöring.
Sammanfattning

Regionerna har sedan 1990-talet ansvar för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring
inklusive dess finansiering. Systemet har reviderats under årens lopp och nu behöver
det ske igen. Föreliggande revidering syftar till att uppdatera systemet till dagens
kontext så att det dels är i linje med nya föreskrifter på området, dels möjliggör att
regionerna får större utväxling av sin finansiering av systemet. Genom nedan
föreslagna justeringar kan systemet anpassas till dagens situation.
·
Varje region föreslås inrätta NSATS-tjänster motsvarande sin egen
finansiering i systemet, med nationellt sökbara tjänster med placeringsort i den egna
regionen.
·
De nuvarande gränsdragningarna för regional samverkan runt ST-utbildningen
(RSATS-områden) justeras för att samarbetena i största möjliga mån skall följa
hälso- och sjukvårdens samverkansregioner.
·
Tolv nationella ST-platser i orofacial medicin som finansierats gemensamt via
interimistiskt ställningstagande av regiondirektörerna permanentas.
·
Den nationella samordningsgruppen för tandläkarnas
specialiseringstjänstgöring, NSATS, föreslås ansvara för att genomförandeplan,
övergångsregler och övriga rutiner och stöd för verkställande av de föreslagna
förändringarna tas fram.
·
Det reviderade systemet föreslås träda i kraft senast den 1 januari 2023.
Expedieras till
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13.

Revidering av det nationella systemet för tandläkares
specialiseringstjänstgöring
Revidering nationella systemet för tandläkares
specialisttjänstgöring.pdf(456961) (0)_TMP
Revidering av det nationella systemet för tandläkares
specialiseringstjänstgöring

Beslut - Avgiftshandbok 2022
(RS 2021/2321)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta följande:
1. Avgiftshandbok 2022 för Region Gävleborg fastställs
2. Beslutet träder i kraft den 1 januari 2022
3. Detta beslut ersätter tidigare beslut om berörda avgifter
4. Avgifter föranledda av ny lagstiftning, beslut i samverkansnämnd eller direktiv
från myndighet ska ändras löpande under verksamhetsåret
5. Hälso- och sjukvården är ansvarig för genomförande av beslutet samt
uppföljningen
Sammanfattning

I årets revidering ingår införande av en avgift per slutfört avsnitt inom digital
kognitiv beteendeterapi (IKBT).
Expedieras till

regionfullmäktige
Beslutsunderlag



14.

Avgiftshandbok 2022
Avgiftshandboken -Patientavgifter Region Gävleborg

Beslut - Revisionsrapport - Granskning av nämndernas och styrelsens
delegationsordningar
(RS 2020/2844)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att svar på revisionsrapporten
godkänns
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Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en granskning av
nämndernas och regionstyrelsens delegationsordningar.
Revisionsrapporten överlämnades av regionfullmäktige den 25 februari 2021 till
regionstyrelsen för beredande av svar. Svar på revisionsrapport föreligger i bilagda
handling.
Expedieras till

regionfullmäktige
Beslutsunderlag





15.

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

Beslut - Revisionsrapport – Efterlevnad av styrdokument
(RS 2021/241)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att svar på revisionsrapporten
godkänns
Sammanfattning

Revisorerna i Region Gävleborg har beslutat att genomföra en uppföljande
granskning av Region Gävleborgs efterlevnad av styrdokument.
Expedieras till

regionfullmäktige
Beslutsunderlag




16.

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

Info - Medborgarförslag - Auskultation av politiker på avdelning
(RS 2016/403)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta följande
1.
Postadress
801 88 Gävle

Medborgarförslaget avslås.
Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit angående att förtroendevalda ska gå dubbelt med
sjukvårdspersonal på avdelning och mottagning för att få insyn och förståelse inför
beslutsfattande

Beslutsunderlag



17.

Medborgarförslag - Auskultation av politiker på avdelning
Svar på medborgarförslag - Auskultation av politiker på avdelning

Info Medborgarförslag - Flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till Sandvikens
sjukhus
(RS 2015/437)
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit angående flytt av verksamheter från Gävle
sjukhus till Sandvikens sjukhus.

Beslutsunderlag




18.

Medborgarförslag - Flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till Sandvikens
sjukhus
Svar på medborgarförslag - Flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till
Sandvikens sjukhus

Info - Medborgarförslag - Förslag till minskad hyr- och bemanningspersonal i
sjukvården
(RS 2018/1433)
Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit angående förslag till minskad hyr- och
bemanningspersonal i sjukvården.

Beslutsunderlag




19.

Medborgarförslag - Förslag till minskad hyr- och bemanningspersonal i
sjukvården
Svar på medborgarförslag - Förslag till minskad hyr- och
bemanningspersonal i sjukvården

Beslut Redovisning av medborgarförslag under beredning

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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(RS 2021/1080)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Redovisningen av medborgarförslag under beredning läggs till handlingarna

Sammanfattning

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de
medborgarförslag som inte beretts färdigt, § 106.
I bifogad sammanfattning framgår vilka medborgarförslag som den 11 oktober 2021
inte hade beretts färdigt – sammanlagt 2 st.
Båda dessa anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021 och är
under tjänstemannaberedning.
4 st medborgarförslag är på väg till regionstyrelsen för beredning eller beslut.

Beslutsunderlag



20.

Tjänsteskrivelse - Redovisning av medborgarförslag under beredning 2021
Medborgarförslag under beredning 11 oktober 2021

Beslut Motion (M) - Rehabilitering efter cancersjukdom
(RS 2021/637)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionstyrelsen/regionfullmäktige ska
besluta följande:
1.
Motionen anses besvarad.
Sammanfattning

I en motion föreslår Maria Molin (M)
 Region Gävleborgs ska följa de nationella vårdprogrammen för
cancerrehabilitering
 Ge kontaktsköterskan ansvaret för att ge informera om seneffekter och
vilken möjlighet till rehab som finns och vad man har rätt till
 Lägg ut information om detta på Region Gävleborgs hemsida. T.ex. om
kirurgiska ingrepp vid lymfödem. Lymfdränage eller annan
diagnosspecifik möjlighet till rehabilitering
Expedieras till

Regionfullmäktige

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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Beslutsunderlag




21.

Svar på motion - Rehabilitering efter canversjukdom
Svarsunderlag motion - Rehabilitering efter cancersjukdom
Motion - Rehabilitering efter cancersjukdom

Beslut- Motion (SVG) - Tryggare vårdbesök under covid-19 pandemin
(RS 2021/830)
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att regionstyrelsen/regionfullmäktige ska
besluta följande:
1.

Motionen avslås.

Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)
1.
Att Region Gävleborg inför denna form av ”vårdssluss” på sjukhus och
hälsocentraler och andra verksamheter där det är patientbesök
2.
Att Region Gävleborg inför samma form av system som Folktandvården
Gävleborg infört där alla besökare får svara på frågor där man letar efter symtom på
Covid-19
3.
Att det ska göras på regionens hälsocentraler och via sjukhusens huvudingångar
4.
Att detta införs med omedelbar verkan och så länge som regionen anser det
behövs för att skapa trygghet för både personal och besökare
Expedieras till

regionfullmäktige
HSN 20/10
Beslutsunderlag



22.

Svar på motion - Tryggare vårdbesök under Covid-19 pandemin
Motion - Tryggare vårdbesök under covid-19 pandemin

Beslut Motion (SD) - Inför en förarlegitimation inom kollektivtrafiken på uppdrag av
regionen
(RS 2021/12)
Förslag till beslut

Hållbarhetsnämnden föreslår att regionstyrelsen /regionfullmäktige ska besluta
följande:
1.
Postadress
801 88 Gävle

Motionen avslås
Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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Sammanfattning

I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)
Att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att införa
en särskild förarlegitimation kopplat till inloggningskortet för biljettmaskinen inom
kollektivtrafiken som Region Gävleborg ansvarar för.
Expedieras till

regionfullmäktige
Beslutsunderlag




23.

Motion - Inför en förarlegitimation inom kollektivtrafiken på uppdrag av
regionen
Svar på motion - Inför en förarlegitimation inom kollektivtrafiken på
uppdrag av regionen

Info - Motion (L) - Innovationsupphandling för bättre samhällsservice
(RS 2020/2264)
Sammanfattning

I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L) att
Region Gävleborg i ökad utsträckning använder sig av innovationsupphandlingar vid
upphandling av bland annat Taxi så att våra lokala entreprenörer kan lämna in anbud
och hitta den bästa lösningen samt att vi konkurrensutsätter marknaden och får de
lokala företagen aktiva i processen.

Beslutsunderlag



24.

Motion - Innovationsupphandling för bättre samhällsservice
Svar på motion - Innovationsupphandling för bättre samhällsservice

Info - Motion (SD) - Inför ett regionalt pris för civilkurage
(RS 2021/14)
Sammanfattning

I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)
·
Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av
ett regionalt pris för civilkurage och ta fram de riktlinjer som ska användas för
nominering, beslut, pris och ceremoni i samband med utdelning

Beslutsunderlag


Postadress
801 88 Gävle

Motion - Inför ett regionalt pris för civilkurage
Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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25.

Svar på motion - Inför ett regionalt pris för civilkurage

Info - Motion (SVG) - Ny pandemi och epidemiplan
(RS 2020/2652)
Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)
Att regionstyrelsen får i uppdrag att se över och gå igenom vår pandemi och
epidemiplan för Region Gävleborg
Att regionstyrelsen har ett förslag till förändringar/justeringar klart för beslut
under 2021av vår pandemi och epidemiplan
Att motionen behandlas med snabbhet och kan beslutas av regionfullmäktige senast
feb 2021

Beslutsunderlag



26.

Motion - Ny pandemi och epidemiplan
Svar på motion - Ny pandemiplan och epidemiplan

Info - Motion (M) - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna
(RS 2020/1703)
Sammanfattning

I en motion föreslår Patrik Stenvard och AnnCharlotte Granath (M) att
regionfullmäktige beslutar att
·
Regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram lämplig jämförelsesite för våra
hälsocentraler med syfte att underlätta valet av detsamma för våra länsinvånare.
·
Regionstyrelsen även ges i uppdrag att göra eventuella justeringar i
hälsovalshandboken.

Beslutsunderlag



27.

Motion - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna
Svar på motion - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna

Info - Motion (-) - Äldres rätt till akutsjukvård i Region Gävleborg
(RS 2020/2229)
Sammanfattning

I en motion föreslår Stig Zettlin (-)

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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·
Att regionens revisorer rekommenderas utreda regionstyrelsens ansvar i de
delar som beskrivs i motionen inför fullmäktiges beslut om eventuell ansvarsfrihet
för regionstyrelsen verksamhetsåret 2020.

Beslutsunderlag



28.

Motion - Äldres rätt till akutsjukvård i Region Gävleborg
Svar på motion - Äldres rätt till akutsjukvård i Region Gävleborg

Info - Motion (SVG) - Återinför kontanthanteringen
(RS 2015/1832)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)
- Att Region Gävleborg ska ta steget för att återinföra kontanthantering i de
verksamheter vi bedriver och in våra regionägda bolag.

Beslutsunderlag



29.

Motion - Återinför kontanthanteringen
Svar på motion - Återinför kontanthanteringen

Info - Motion (L) - Specialistsjuksköterskor ambulanssjukvård
(RS 2021/1167)
Sammanfattning

·
Att Gävleborg upprättar mål om minst en ambulanssjuksköterska per
ambulans och att senast 2024 gör om detta till ett krav, överensstämmande med
FLISA:s riktlinjer.
·
Att krav på ambulanssjuksköterskekompetens ställs vid nyanställning eller att
utbildningsplats söks snarast efter anställning.
·
Att prioriteras i regionens satsning på betalda utbildningstjänster.

Beslutsunderlag



Postadress
801 88 Gävle

Motion - Specialistsjuksköterskor ambulanssjukvård
Svar på motion - Specialistsjuksköterskor ambulanssjukvård
Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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30.

Beslut- Redovisning av motioner under beredning 2021
(RS 2021/1081)
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Redovisningen av motion under beredning läggs till handlingarna

Sammanfattning

Enligt fullmäktiges arbetsordning ska styrelsen två gånger per år redovisa de
motioner som inte beretts färdigt, § 67.
I bifogad sammanfattning framgår vilka motioner som den 11 oktober 2021 inte hade
beretts färdigt – sammanlagt 19 st.
Av dessa är 8 st under politisk beredning och 11 st under tjänstemannaberedning (3
st anmäldes vid regionfullmäktiges sammanträde 22 september 2021).
Det har kommit in 29 st nya motioner under 2021.
22 st motioner är på väg till regionstyrelsen för beredning.
Expedieras till

regionfullmäktige
Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse - Redovisning av motioner under beredning 2021
Motioner under beredning, 2021-10-11

31.

Regiondirektören informerar
(RS 2021/4)

32.

Översyn av den politiska organisationen 2023(RS 2021/2340)
Förslag till beslut

Regionstyrelsens föreslås besluta att:
1. Genomföra en översyn för att lämna förslag på en ny politisk organisation
i Region Gävleborg att gälla från den 1 januari 2023.

Postadress
801 88 Gävle

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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2. I översynen ingår att lämna förslag till arbetsordning för
regionfullmäktige, reglemente för styrelsen och nämnder samt reglemente
om ekonomiska förmåner till förtroendevalda.
3. Översynen ska genomföras av en proportionellt sammansatt beredning.
4. I beredningen ska ingå fyra representanter för den nuvarande majoriteten
och tre för oppositionen. Övriga partier medges insyn i arbetet.
5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

En översyn av den politiska organisationen bör göras inför mandatperioden som
inleds den 1 januari 2023. I översynen ska också tas fram förslag till arbetsordning
för regionfullmäktige, styrelsens och nämndernas reglemente samt
arvodesreglemente.
Expedieras till

Regiondirektören
Hälso- och sjukvårdsdirektören
Trafik, kultur och folkhögskoledirektören
Stabsdirektören
Kansliavdelningen
Beslutsunderlag



Postadress
801 88 Gävle

Översyn av den politiska organisationen 2023-

Besöksadress
Rektorsgatan 1

Telefon
026-15 40 00

Telefax
026-15 57 00

E-post
rg@regiongavleborg.se
Internet www.regiongavleborg.se
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