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Plats och tid

Teams kl. 10:00-15:00

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
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 Tommy Berger (S)
Kristina Sjöström (V) ersätter Fredrik Åberg Jönsson (V)

Ej tjänstgörande ersättare

Marie Frestadius (S)
Einar Vängmark (S)
Ann-Charlotte Granath (M)
Linda Elgestad (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Göran Angergård (Regiondirektör)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Johan Sörensson (Stabsdirektör)

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

................................................
Eva Lindberg (S) §§ 49-73

……………………………………….
Marie-Louise Dangardtt (S)
§§ 74-76

Justerande

................................................
Richard Carlsson (SD)

……………………………………….
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§71

Motion (L)- Region Gävleborg måste ta tillbaka ansvaret för
dyslexiutredningar. (RS 2020/2137)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande

Motionen avslås.

Reservationer
Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD) och Henrik Olofsson (SVG)
reserverar sig med följande lydelse: ”I och med att Region Gävleborg avsagt sig ansvaret för
dyslexiutredningar är det många barn som idag inte får den hjälp de behöver vilket är
oacceptabelt. Kompetensen för att utföra dyslexiutredningar finns inte i kommunerna och
barnen hamnar i kläm medan regionen och kommunerna skyller på varandra. För att
säkerställa att varje barn får den hjälp de har rätt till anser vi att Region Gävleborg ska ta
tillbaka ansvaret för dyslexiutredningar”.
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Backmans yrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Hans Backman (L): Att Region Gävleborg återtar ansvaret för att göra
dyslexiutredningar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden svarar:
Det är av stort värde att ett barns läs- och skrivsvårigheter kartläggs och vid behov utreds för
att kunna erbjuda rätt stödinsatser. Noggrann kartläggning av elevers läs- och skrivförmåga
och individanpassade stödåtgärder ingår i skolans arbete där också kompetensen för detta
finns. Det finns gediget stöd och material från skolans egen myndighet för specialpedagoger
(SPSM) för hur detta ska tillämpas. SPSM beskriver att utredning av en elevs behov av
särskilt stöd bör göras i två delar. En kartläggning av elevens skolsituation och vid
uppmärksammat behov en djupare pedagogisk utredning som genomförs i skolan. Det krävs
inga medicinska diagnoser av läs och skrivförmåga för att en elev ska få rätt stödinsatser. Att
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få den medicinska diagnosen dyslexi utredd av sjukvården är inget som anges som viktigt i
forskningen.

Yrkanden
Hans Backman (L) yrkar bifall till motionen. Patrik Stenvard (M), Jennie Forsblom (KD),
Henrik Olofsson (SVG) och Richard Carlsson (SD) stödjer Backmans bifallsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på ordförandens förslag att avslå motionen mot Backman
bifallsyrkande och finner att styrelsen beslutar enligt ordförande förslag att avslå motionen
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta följande
Motionen avslås.
Expedieras till
Regionfullmäktige
Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Svar på motion - Återtagande av ansvaret för att göra dyslexiutredningar
 Borttagen på grund av personuppgifter.
Paragrafen är justerad
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