Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige

2021-04-28

Plats och tid

@Teams/Brömssalen, ingång 11, Gävle sjukhus kl. 09:30-17:00

Beslutande ledamöter

Kenneth Nilshem (C) (ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (vice ordförande)
Tommy Ljung (M) (2:e vice ordförande)
Eva Lindberg (S)
Tommy Berger (S)
Marie-Louise Dangardt (S)
Jan Lahenkorva (S)
Linnéa Wickman (S)
Daniel Johansson (S)
Barry Gustafsson (S)
Bente Sandström (S)
Marie Frestadius (S)
Mats Kolarby (S)
Annika Huber (S)
Carina Holm (S)
Kristina Michelson (S)
Hans Hellström (S)
Anna Frestadius (S)
Sven-Åke Toresen (S)
Irene Bogren (S)
Anders Bergsten (S)
Linda Pettersson Lind (S)
Richard Carlsson (SD)
Daniel Persson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Sandra Bjelkelöv (SD)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Mats Fransson

Ordförande

................................................
Kenneth Nilshem

……………………………………….

Justerande

................................................
Lars-Göran Langeborg

……………………………………….
Helena Englund

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionfullmäktige
2021-04-28

Datum för anslags
uppsättande

2021-05-14

Förvaringsplats för
protokollet

Diariet

Underskrift

.................................................

Datum för anslags
nedtagande

2021-06-07

Mats Fransson
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Mattias Eriksson Falk (SD)
Fredrik Hellberg (SD)
Eva-Mai Mineur-Tynong (SD)
Per Kihlgren (SD)
Therese Johansson (SD)
Patrik Stenvard (M)
Maria Molin (M)
Håkan Rönström (M)
Hans Olsson (M)
Ann-Charlotte Granath (M)
Alexander Hägg (M)
William Elofsson (M)
Linda Elgestad (M)
Alf Persson (M)
Magnus Svensson (C)
Joakim Westlund (C)
Per-Ewert Olsson Björk (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Kristina Sjöström (V)
Samuel Gonzalez (V)
Yvonne Oscarsson (V)
Gunbritt Wallström (V)
Henrik Olofsson (SVG)
Stig Mörtman (-)
Yvonne de Winter (SVG)
Stig Zettlin (-)
Jennie Forsblom (KD)
Peter Åkerström (KD)
Lili André (KD)
Lars Österberg (KD)
Hans Backman (L)
Helena Englund (L)
Karin Jansson (MP)
Kristoffer Hansson (MP)
Kent Karlsson (SD) ersätter Latifa Löfvenberg (SD)
Eva Marja Andersson (M) ersätter Pia Jansson (M)
Erik Holmestig (C)
Bernt Larsson (SVG)
Carmen Lundkvist (L)
Margon Johansen (SD) ersätter Patrik Nilsson (SD)
Erika Engberg (S) ersätter Markus Evensson (S)
Remzija Kolasinac (S) ersätter Marcus Gard (S)
Anneli Hirsimäki (S) ersätter Shida Kinuka (S)
Fredric Bergstedt (S) ersätter Einar Vängmark (S)
Jamill Barikzey (S) ersätter Jasmine Larsson (S)
Carina Ohlson (C) ersätter Anette Olsson (C)
Solange Nordh (C) ersätter Ingeborg Wigzell (C)
Jörgen Bengtson (C) ersätter Caroline Smidt (C)
Zaradesht Bekir (V) ersätter Isabel Hildén (V)
Ingemar Kalén (KD)

Utses att justera

Lars-Göran Langeborg
Helena Englund

Justeringens plats och tid

Regionkontoret, Gävle , 2021-05-12 00:00
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Revisionsberättelse 2020 (RS 2021/836)
Beslut
1. Regionstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
2. Hälso- och sjukvårdsnämnden, kultur- och kompetensnämnden,
hållbarhetsnämnden, patientnämnden, gemensam företagshälsovårdsnämnd,
gemensam nämnd för FoU Välfärd och hjälpmedelsverksamheten,
demokratiberedningen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
De närvarande som är ledamöter eller ersättare i styrelsen eller övriga nämnder m.m.
deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet i de delar det gäller dem själva.

Reservationer
Stig Zettlin (-) lämnar följande skriftliga reservation:
"Region Gävleborg har det högsta dödstalet i Sverige i Covid 19-Skyhögt över antalet avlidna
i jämförbara regioner t.ex Värmland .
Regionstyrelsen har enligt min uppfattning agerat oskickligt i denna fråga, särskilt i
överenskommelsen med kommuner om att stänga av äldre och handikappade i särskilda
boendeformer från akutsjukvård under pandemin.
Styrelsen synes ha varit enig i detta avsteg från ansvar gällande hälso och sjukvårdslagens
krav om likabehandling för vårdbehövande .
Undertecknad reserverar sig därför mot beslutet att medge Regionstyrelsen ansvarsfrihet
verksamhetsåret 2020
Gävle 2021 04 05
Stig Zettlin"
Sammanfattning
Region Gävleborgs revisorer har efter verkställd granskning av Region Gävleborgs
räkenskaper och förvaltning för 2020 tillstyrkt att regionstyrelsen, nämnderna,
demokratiberedningen och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
Revisor Sture Sandberg föredrar revisionsberättelsen.
Förslag till beslut
Regionfullmäktiges presidium föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
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1. Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, kultur- och kompetensnämnden,
hållbarhetsnämnden, patientnämnden, gemensam företagshälsovårdsnämnd,
gemensam nämnd för FoU Välfärd och hjälpmedelsverksamheten,
demokratiberedningen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2020.
De närvarande som är ledamöter eller ersättare i styrelsen eller övriga nämnder m.m.
deltar inte i beslutet om ansvarsfrihet i de delar det gäller dem själva.

Yrkanden
Stig Zettlin (-) yrkar följande:
"Region Gävleborg har det högsta dödstalet i Sverige i Covid 19. Skyhögt över antalet avlidna
i jämförbara regioner t.ex Värmland.
Regionstyrelsen har enligt vår uppfattning agerat oskickligt i denna fråga, särskilt i
överenskommelsen med kommuner om att stänga av äldre och handikappade i särskilda
boendeformer från akutsjukvård under pandemin.
Styrelsen synes ha varit enig i detta avsteg från ansvar gällande hälso och sjukvårdslagens
krav om likabehandling för vårdbehövande.
Med anledning av dessa förhållanden yrkas i första hand återremiss till fullmäktiges
presidium i avvaktan på resultat i pågående utredning och i andra hand avslag på ansvarsfrihet
2020 för regionstyrelsen Region Gävleborg".

Propositionsordning
Ordföranden ställer först yrkandet om återremiss elller avgörande i dag under
proposition och finner att regionfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras i dag.
Ordföranden ställer därefter proposition på presidiets förslag om att bevilja
regionstyrelsen ansvarsfrihet mot Stig Zettlins yrkande om att avslå förslaget om
att bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet och finner att regionfullmäktige beslutar
i enlighet med presidiets förslag att bevilja ansvarsfrihet.
Votering begärs och genomförs.
Närvarande ledamöter och ersättare i regionstyrelsen som tjänstgör vid dagens
sammanträde samt Anna Frestadius (23 ledamöter/ersättare) anmäler jäv och
deltar inte i omröstningen.
Regionfullmäktige godkänner följande propositionsordning.
JA-röst för bifall till presidiets förslag.
NEJ-röst för bifall till Stig Zettlins yrkande.
Omröstningen utfaller så att 51 ledamöter röstar JA, 1 ledamot röstar NEJ och 23 ledamöter
deltar ej på grund av jäv.
Regionfullmäktige har därmed beslutat enligt presidiets förslag att bevilja regionstyrelsen
ansvarsfrihet för 2020.
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Expedieras till
Region Gävleborg revisorer
Regionstyrelsen
Regionens nämnder inkl. demokratiberedningen
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Paragrafen är justerad
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