Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-11-04

Plats och tid

ELITE HOTEL, Kyrkogatan 28, Gävle kl. 10:15-13:00

Beslutande ledamöter

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)
Marcus Gard (S) ersätter Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie Frestadius (S) ersätter Tommy Berger (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Kristina Sjöström (V)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Göran Angergård (Regiondirektör)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Magdalena Berglin (Strateg)
Olof Linde (Strateg)

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Hans Backman (L)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse
2020-11-04

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Diariet

Underskrift

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

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 1 of 7

Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-11-04
Kenneth Nilshem (C) (RF ordförande)
Lars-Göran Langeborg (V) (RF vice ordförande)
Wiebe van der Werf (Strateg)
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§177

RUS - Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030 (RS
2017/1552)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande:

Anta Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030

Reservationer

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: "Vi reserverar oss till förmån för vårt
tilläggsyrkande med tillägg och ändringar. Den regionala utvecklingsstrategin är i det stora
hela bra, men vi hade önskat några ytterligare kompletteringar som avser hälso- och
sjukvårdens betydelse för den regionala utvecklingen och tillväxten. Vi saknar även
skrivningar som lyfter fram kollektivtrafikens betydelse, civilsamhällets insatser samt
industrins roll för länets utveckling".

Richard Carlsson och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards m.fls ändringsyrkanden.

Sammanfattning

Region Gävleborg har som regionalt utvecklingsansvarig uppdraget att ta fram och samordna
insatser för genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin (RUS). Regionstyrelsen
uppdrog (2017-11-29, §323) till regiondirektören att ta fram en ny regional
utvecklingsstrategi. Arbetet med att ta fram en ny RUS har skett i en inkluderande process
med berörda aktörer, såsom kommuner, länsstyrelser, statliga myndigheter, civila
organisationer och näringslivet. Regionstyrelsen beslutade (2019-06-19, §118) att godkänna
förslag till Regional utvecklingsstrategi för Gävleborgs län 2020-2030 för utskick till
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remissinstanserna. 52 remissvar inkom som utgjort underlag för revidering av remissförslaget.
RUS-processen är ett halvår försenat på grund av att coronapandemin gjort att
samverkansmöten inte kunnat genomföras som planerat. Ärendet har kontinuerligt
informerats på regionstyrelsens utvecklingsutskott.
Magdalena Berglin, Olof Linde och Wiebe van der Werf föredrar ärendet.

Yrkanden

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG) Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
inlämnar följande förslag till ändringar och tillägg.
Tillägg: Målområden
Under 3.1 Attraktiva platser och livsmiljöer
Tillägg under - Tillgängligt och hållbart transportsystem - Gävleborg är ett stort län med stora
avstånd där många människor behöver resa för att ta sig till jobb och utbildning. Många av
dessa resor genomförs via kollektivtrafiken som tillhandahålls av Region Gävleborg.
Kollektivtrafiken ska vara enkel, pålitlig och smidig för att göra Gävleborg tillgängligt för
alla. Du kan lita på att bussen eller tåget avgår och ankommer på angivna tider och kan därför
lätt planera din resa till olika destinationer.

Tillägg under - Attraktiva platser och livsmiljöer - Gävleborg har förmånen att vara ett kustlän
som dessutom innehåller många insjöar. Strandnäralägen är attraktiva miljöer där många
önskar bosätta sig. Genom uppluckring av strandskyddet och tillskapandet av LIS-områden
möjliggör det för flera att bosätta sig på strandnära. Det i sin tur ökar Gävleborgs
attraktionskraft vad gäller vart människor väljer att bo och leva.

Tillägg under - Attraktiva platser och livsmiljöer - I Gävleborg finns ett rikt kulturutbud och
aktivt föreningsliv som engagerar invånarna. Idrotts- och föreningslivet skapar ett stort
mervärde i Gävleborg och fångar också upp och engagerar många unga.
Kulturevenemang berikar mångas vardag och utmanar våra sinnen att tänka
nytt. Kulturutbudet i Gävleborg ska tillhandahållas av en mångfald av utförare och
tillgängligheten för barn och unga ska vara prioriterade i den offentliga finansierade konsten.
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Kultur- och idrottsrörelserna lockar många till Gävleborg som tar del av kultur och
idrottsaktiviteterna vilket bidrar positivt till turismnäringen.
Under 3.2 Samhällsnyttig, cirkulär och biobaserad ekonomi
Tillägg under - Näringslivets omställning - Gävleborg har en lång och stolt historia som ett av
Sveriges främsta industrilän. Vår industri är en stor och viktig aktör som står för innovation
och utveckling och som hjälper till att sätta Gävleborg inte bara på Sverigekartan utan även
världskartan. Våra industrier skapar tillväxt och arbetstillfällen i hela regionen och är att
betrakta som förebilder vad gäller att ställa om sin produktion till en mer hållbar produktion.
Här finns många goda exempel att hämta och inspireras av.

Nytt målområde - Sjukvård och välfärd i världsklass
En viktig del i den regionala utvecklingen är att säkerställa att regionen är robust och kan ta
hand om de invånare som är i behov av vård och/eller omsorg. I Gävleborg ska det finnas en
plats för alla. Välfärden följer invånarna i Gävleborg genom hela livet, från barnets födelse,
vidare genom livet då denne är i behov av vård och avslutningsvis finns omsorgen där för att
stötta på ålderns höst. Att välvärden är en del av samhällsutvecklingen råder det således ingen
tvekan om och Gävleborg ska sträva efter en välfärd i världsklass.
Gävleborg har socioekonomiska utmaningar som till stor del påverkar och påverkas av
regionens välfärd. Elevernas skolresultat följer och påverkar dem hela livet och möjliggör
eller omöjliggör framtidens arbetsmarknad för dem på samma sätt som hela regionen
påverkas av den utbildningsnivå vi har i länet. Den psykiska ohälsan är hög i hela landet och
främst i Gävleborg. För att fler ska känna välmående och ta del av ett rikt fritidsliv och en
meningsfullsysselsättning som bidrar till vår gemensamma välfärd behövs utveckling inom de
psykosociala verksamheterna. Vi har också en befolkning som blir allt äldre, detta ställer krav
på så väl vården som på de kommunala omsorgen. Huruvida det finns en god och trygg vård
och omsorg är också avgörande för vart man väljer att bosätta sig.
Region Gävleborg bör driva ett hälsofrämjande arbete för en välmående befolkning med en
god folkhälsa, en vård, skola och omsorg som håller hög kvalité och bidrar till en välmående
befolkning.
Önskat läge 2030 – effektmål:
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Gävleborarna anser att de har god tillgång till välfärdstjänster så som bra skola, god hälsooch sjukvård samt en bra äldreomsorg
God och nära vård finns tillgänglig i hela länet
Prioriteringar: Insatser för att förbättra tillgänglighet genomförs.
Samarbetet mellan region och kommunerna förstärks

Vidare förslår vi följande ändringar: - ”samhandling” byts mot ”samarbete.

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards m.fl. yrkande.

Ajournering
Patrik Stenvard (M) begär ajournering som verkställs mellan kl 11.00-11.10.
Efter ajournering styrker Patrik Stenvard (M ändringen som berör Hälsingegårdarna och
Biosfärområde.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på bifall till ordförandens förslag mot Stenvards m.fl. yrkande
och finner att regionstyrelsen beslutar att bifalla ordförandens förslag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande:
Anta Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
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Beslutsunderlag




Regional utvecklingsstrategi för Gävleborg 2020-2030
Beslutsförslag_Regional utvecklingsstrategi Gävleborgs län 2020-2030
Bilaga_RUS_Beslutsförslag

Justerande sign

Utdragsbestyrkande

Page 7 of 7

