Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2020-12-09

Plats och tid

Skype kl. 10:15-15:00

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
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)
Annika Huber (S) ersätter Tommy Berger (S)

Ej tjänstgörande ersättare

Marcus Gard (S)
Marie Frestadius (S)
Shida Kinuka (S)
Kristina Sjöström (V)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Göran Angergård (Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Eva Lindberg (S)

……………………………………….

Justerande

................................................
Richard Carlsson (SD) §§ 193201, §§ 203-220

……………………………………….
Hans Backman (L) § 202
Omedelbart justerad

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse
2020-12-09

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats för
protokollet

Diariet

Underskrift

.................................................
Ann Vestholm
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Johan Sörensson (Stabsdirektör)
Kenneth Nilshem (C) (Ordf fullmäktige)

Utses att justera

Richard Carlsson (SD) §§ 193-201, §§ 203-220
Hans Backman (L) § 202 Omedelbart justerad

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar
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Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning (RS 2020/275)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
Svar på revisionsrapporten godkänns.

Reservationer

Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards avslagsyrkande. Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L), Henrik Olofsson (SVG)
och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards
avslagsyrkande och inkommer med en skriftlig reservation med följande lydelse: "Det är
anmärkningsvärt av de styrande partierna att bemöta revisionen på det sätt man gör i detta
svar. Vi kan inte ställa oss bakom svaret då det är en alltför raljant och respektlös ton som
används mot regionfullmäktiges revision. Vi vill istället framhäva vikten av en oberoende
revision inom demokratiska organ och anser att styrande partier borde ta till sig av den kritik
och de råd som framkommer i revisionsrapporten. Våra revisorer förtjänar inte att bli bemötta
på detta sätt".

Sammanfattning

På uppdrag av Region Gävleborgs revisorer har PwC genomfört en granskning av
läkemedelsförskrivning i primärvården. Granskningen har sammanställts i en rapport som
godkänts av revisorerna. Rapporten har anmälts till Regionfullmäktige som beslutat
överlämna den till Hälso- och sjukvårdsnämnden för beredande av svar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat revisionsrapporten på sitt sammanträde 2020-1014 och lämnat kommentarer till revisionsrapporten i bilagda handling ”Svar på
revisionsrapport”.
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Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar avslag till svaret på revisionsrapporten. Hans Backman (L), Henrik
Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD), Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson
(SD) stödjer Stenvards yrkande.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag mot Stenvards avslagsyrkande och
finner att styrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
Svar på revisionsrapporten godkänns.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag






Borttagen på grund av personuppgifter.
Revisionsrapport - Granskning av läkemedelsförskrivning
Svar på revisionsrapport Granskning av läkemedelsförskrivning i primärvården
Borttagen på grund av personuppgifter.
Borttagen på grund av personuppgifter.
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