Protokoll
Sammanträdesdatum

Krisledningsnämnd

2020-09-02

Plats och tid

Folkets Hus/Hantverkaren Gävle kl. 10:15-12:40

Beslutande ledamöter

Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Tommy Berger (S)
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)
Marcus Gard (S) ersätter Eva Lindberg (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Annika Huber (S)
Marie Frestadius (S)
Fredrik Hellberg (SD)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Kristina Sjöström (V)
Yvonne de Winter (SVG)

Övriga närvarande

Göran Angergård (Tf Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Johan Sørensson (Stabsdirektör)
Bo Svedberg (Ekonomidirektör)
Jan-Olov Friman (Kultur-och kompetensdirektör)
Johan Kaarme (Tf Hälso- o sjukvårdsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Ann Vestholm

Ordförande

................................................
Marie-Louise Dangardt (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Patrik Stenvard (M)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Krisledningsnämnd
2020-09-02

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

.................................................
Ann Vestholm
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-02

Krisledningsnämnd

Ulrika Gatti Boström (HR-direktör)
Linda Sjödin (Kommunikationsdirektör)
Andreas Eriksson (Enhetschef X-trafik)
Justeringens plats och tid

Regionkontoret

Protokollet omfattar

§§5-7

ÄRENDELISTA
§5
§6
§7

Val av justerare/justeringstid
Fastställande av dagordning
Information Covid-19
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Sammanträdesdatum

2020-09-02

Krisledningsnämnd
§5

Val av justerare/justeringstid (RS 2020/2)

Beslut

Krisledningsnämnden utser Patrik Stenvard att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll.
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-02

Krisledningsnämnd
§6

Fastställande av dagordning (RS 2020/3)

Beslut

Krisledningsnämnden fastställer utsända dagordning.
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-09-02

Krisledningsnämnd
§7

Information Covid-19 (RS 2020/715)
Sammanfattning

Region Gävleborg har under Corona-tiden presskonferenser för att uppdatera om läget samt
publiceras information via vår hemsida kontinuerligt.
Vid dagens sammanträde informeras från verksamheterna om arbetet med Covid-19.
Smittskyddsläkaren har tyvärr förhinder pga sjukdom.
1. Göran Angergård, Tf Regiondirektör informerar om regionens arbete med att hantera
pandemin, samt vikten om samverkan med bl.a. kommunerna och stabsläge som pågått i
23 veckor avbröts 24 augusti 2020.
2. Ulrika Boström Gatti, HR-direktör informerar om samarbeten med SKR, nätverk, facken,
förvaltningarna, om bemanning på arbetsplatserna samt om riktlinjerna för höstens arbete.
Krisstöd till chefer och medarbetare. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer
genom möjlighet att arbeta på distans, hålla digitala möten/-utbildningar samt poängterar om
samverkan som varit A och O.
3. Johan Kaarme, Tf Hälso- o sjukvårdsdirektör informerar om att ca 400 medarbetare har bytt
arbetsplats, antal patienter som varit inneliggande, antal Covid-prover som tagits och
uppföljning av Covid-patienter, smitthanteringen, intensivutbildningar.
4. Andreas Eriksson, Enhetschef informerar om X-trafik åtgärder för att undvika trängsel i
kollektivtrafiken, bl.a. extrabussar, framdörrarna stängdes, inga kontanter på bussarna, dialoger
med kommunerna inför gymnasiernas skolstart.
5. Jan-Olof Friman, Kultur och kompetensdirektör/Tf Regional utvecklingsdirektör informerar om
Folkhögskolorna distansarbete, kulturen där många aktiviteter har ställts in, bibliotekens
”Drivein” samt dialog med bl.a. kulturrådet.
Vidare informerade Friman om Region Gävleborgs arbete med näringslivet gällande
omställningsstödet på15 miljoner kronor, projektet ”Vi ställer om”.
6. Linda Sjödin, Kommunikationsdirektör informerar om deras arbete med externa/interna,
budskapen från regionen samt de olika kanaler som använts.
7. Bo Svedberg, Ekonomidirektör informerar om Fastighet och logistiks tillgång på
skyddsutrustning, översyn av lagringsmöjligheter för material.
Vidare informerade Svedberg om Region Gävleborgs månadsrapport
8. Johan Sørensson Stabsdirektör informerar om konsekvenser av coronautbrottet samt
utvärderingen som kommer att genomföras och att kartlägga och analysera Regionens samlade
arbete, därefter avrapportering till styrelsen
Ordförande noterar att samverkan är avgörande. Vidare informerar ordförande att pandemin
inte är över men att krisledningsnämnden kommer att avaktiveras då vi inte i dagsläget är
extraordinär händelse.
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