Protokoll

Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse

Plats och tid

per

Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Tommy Berger (S)
Jan Lahenkorva (S)
Magnus Svensson (C)
Fredrik Åberg Jönsson (V)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
Jennie Forsblom (KD)
Annika Huber (S) ersätter Karin Jansson (MP)
Linda Elgestad (M) ersätter Henrik Olofsson (SVG)

Ej tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande

Göran Angergård (Regiondirektör)
Carl Smiding (Enhetschef)
Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Lars-Göran Langeborg (Vice ordförande RF)
Ulf Green, Almi Invest § 226

Underskrifter

Sekreterare

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

Ordförande

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

……………………………………….

Justerande

................................................
Jennie Forsblom (KD)

……………………………………….

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse
2021-12-08

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för proto-Diariet
kollet
Underskrift

.................................................
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Justerande sign

Utdragsbestyrkande

1(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse

Marie Andersson, Almi invest, § 226
Katrien Vanhaverbeke, regional utvecklingsdirektör, §§ 226-227
Linda Sjödin, kommunikationsdirektör § 228-229
Fredrik Stranne, Coreworkers § 228
Annica Johansson, ekonomidirektör §§ 230-232
Utses att justera

Jennie Forsblom (KD)

Justeringens plats och tid
Protokollet omfattar

§§223-266

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse

ÄRENDELISTA
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§224
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§228
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§230
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§232
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§234
§235
§236
§237
§238
§239
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§242
§243
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§247
§248
§249
§250
§251
§252
§253
§254
§255
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§257
§258
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§260
§261
§262
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§264
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Val av justerare/justeringstid
Fastställande av föredragningslista
Anmälan av delgivningar/delegationer
Information - Almi Invest
Ägaranvisning och anslag 2022 Almi Företagspartner GävleDala AB
Visionsarbete
Info - Kommunikationspolicy
Revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
Redovisning av medelsförvaltning år 2022
Fördelning av budgetramar inom Regionstyrelsen 2022
Byte av sammanträdesdag februari 2022
Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL
Avgift för elever vid folkhögskolorna 2022-2023
Överenskommelse för mobilitetsstöd för folkhögskolorna
Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd
Uppdaterad bolagsordning och ägardirektiv för Movexum AB
Fyllnadsval av ledamöter i Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen
Fyllnadsval av ombud till Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag
Fyllnadsval av ledamot i utvecklingsutskottet
Fyllnadsval av ledamot i parlamentariska kommittén för översyn av politiska organisationen
Fyllnadsval av ombud vid Svensk Kollektivtrafiks årsstämma
Fyllnadsval av ordförande i Region Gävleborgs Pensionärsråd
Fyllnadsval av ersättare i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg
Fyllnadsval av ombudsersättare i Tåg i Bergslagen
Fyllnadsval av vice ordförande i personalutskottet
Medborgarförslag - Gör kollektivtrafiken i Gävleborgs län till en säkrare och modernare
verksamhet
Medborgarförslag - Flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till Sandvikens sjukhus
Medborgarförslag - Auskultation av politiker på avdelning
Medborgarförslag - Förslag till minskad hyr- och bemanningspersonal i sjukvården
Motion (M) - Årskort på kollektivtrafik för våra anställda
Motion (M) - Whistleblower
Motion (-) - Äldres rätt till akutsjukvård i Region Gävleborg
Motion (SVG) - Ny pandemi och epidemiplan
Motion (SD)- Inför ett regionalt pris för civilkurage
Motion (L) - Bonus till vårdpersonal som arbetar med Coronapatienter
Motion (L) - Helikopterplattan Hudiksvalls sjukhus
Motion (M) - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna
Motion (SVG) - Återinför kontanthanteringen
Motion (L)- Specialistsjuksköterskor ambulanssjukvård
Motion (L) - Innovationsupphandling för bättre samhällsservice
Motion (M) - Flexibla nattstopp inom busstrafiken
Motion (SD) - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region Gävleborg
Motion (SVG) - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna
Regiondirektören informerar
Initiativärende - Jämställdhetsutredning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§223

Val av justerare/justeringstid (RS 2021/1)
Beslut
Regionstyrelsen utser Jennie Forsblom (KD) att tillsammans med ordförande justera dagens
protokoll med justeringstid 2021-12-15.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§224

Fastställande av föredragningslista (RS 2021/2)
Beslut
Regionstyrelsen fastställer utsända dagordning efter ordförandens information nedan.

Sammanfattning
Initiativärende från (M), (KD), (L) inlämnas gällande jämställdhetsutredningen. Ordföranden
justerar föredragningslistan med tillägget att initiativärendet behandlas sist på dagens sammanträde, § 267.

Beslutsunderlag


Hålltider RS121103

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§225

Anmälan av delgivningar/delegationer (RS 2021/3)
Beslut
Nedan delgivningar/delegationsbeslut anmäls till dagens sammanträde.

Sammanfattning











Nämnder och utskotts protokoll: https://www.regiongavleborg.se/politik/beslut-och-protokoll/
Regiondirektörens beslut på delegation – Avskrivning av löneskuld (MZ) – Dnr RS
2021/2477
Protokollsutdrag RF §416-Fyllnadsval av ersättare i RS (RS 2021/2553)
Beslut UU - Ansökan beviljas – REACT Focus Industry Bredd, (RS 2021/2268)
Beslut UU - Ansökan beviljas - Järvsö Pressverktyg AB (RS 2021/1350)
Beslut UU - Ansökan avslag -Alfta Component AB (RS 2021/1412)
Beslut UU - Ansökan beviljas - Projekt Focus Industry spets (RS 2021/2294)
Beslut UU - Ansökan avslag - Ockelbo Drilling Tools AB (RS 2021/1685)
Fyllnadsval - Movexum AB (RS 2021/2295)
Regionala utvecklingsdirektörens beslut:
RS2021/2108, RISE, Bifall
RS2021/47, Järvsö CNC & Automation AB, Bifall
RS2021/1846, SAMSARA selected AB, Bifall
RS2021/2171 Junite AB, Bifall
RS2021/1843 Tini Garments AB, Bifall
RS2021/1138 Jennys Salvor AB, Bifall
RS2021/2109 Happymaker AB, Bifall
RS2021/1503 AnnKatrin Noreliusson Familjebalans, Bifall
RS2021/1155 Filtmakeriet Veronica Skytt, Bifall
RS2021/2105 Svensk InternetForm AB, Bifall
RS2021/2112 Louise Brooks Träff, Bifall
RS2021/1476 Thollin Handledning & Konsultation AB, Avslag
RS2021/2104 Järvsö Padel AB, Avslag
RS2021/2296 Ramsjö Livs AB, Bifall
RS2021/1596 Delsbo mjöl och bröd AB, Bifall

Beslutsunderlag



Delegationsbeslut tagna av Regional utvecklingsdirektör 211021 - 211111
§416 - F.val av ersättare i RS

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§226

Information - Almi Invest (RS 2021/4)
Beslut
Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
Ulf Green och Marie Andersson presenterar sig och ger en bakgrund samt om verksamheten
inom Almi Invest.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§227

Ägaranvisning och anslag 2022 Almi Företagspartner GävleDala AB
(RS 2021/2642)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Förslaget till ägaranvisning med tillhörande måltal för Almi Företagspartner
GävleDala AB 2022 antas,
2. Förslag till anslag 2022 för ALMI Företagspartner Gävle Dala AB antas,
3. Ägaranvisningar samt anslag ska endast beslutas av regionfullmäktige framöver om
det är av principiell betydelse.

Sammanfattning
Almi moderbolag har, efter överläggningar med de regionala ägarna Region Gävleborg och
Region Dalarna, översänt bifogade förslag till ägaranvisning och anslag för Almi Företagspartner GävleDala AB år 2022. Katrien Vanhaverbeke föredrar ärendet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Förslaget till ägaranvisning med tillhörande måltal för Almi Företagspartner GävleDala AB
2022 antas.
2.Förslag till anslag 2022 för ALMI Företagspartner Gävle Dala AB antas.
3.Ägaranvisningar samt anslag ska endast beslutas av RF framöver om det är av principiell
betydelse

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag





Ägaranvisning och anslag 2022 Almi Företagspartner GävleDala AB
Almi GävleDala ägaranvisning 2021 ff FINAL
Almi GävleDala anslag 2022 FIINAL
RS081221_Almi2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§228

Visionsarbete
Beslut
Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
Linda Sjödin och Fredrik Stranne ger en bakgrund från styrelsens tidigare visionsarbete
gällande Gävleborgskraften samt vidare om fokusområden.
Styrelsen delas upp i grupper för diskussioner.
Ordföranden avslutar visionsarbetet med informationen att respektive parti reflekterar över viktiga
fokusområden och återkommer med synpunkter till kommunikationsdirektören efter nyår.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§229

Info - Kommunikationspolicy (RS 2021/2687)

Beslut
Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
Linda Sjödin informerar att tidigare kommunikationspolicy från 2016 har arbetats om och informerar om nya policyn som avses att beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§230

Revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
(RS 2021/240)
Beslut
Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
Annica Johansson informerar om revisionsrapporten gällande granskning - Löpande intern
kontroll i redovisningsrutiner, som avses att beslutas på styrelsens nästkommande sammanträde.

Beslutsunderlag




Missiv - Revisionsrapport löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
Revisionsrapport – Löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
Svar på revisionsrapport - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§231

Redovisning av medelsförvaltning år 2022 (RS 2021/2493)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
Samtliga nämnder ska för respektive period 2022 redovisa sin medelsförvaltning till regionstyrelsen senast:
- Januari – mars, den 2 maj 2022
- Januari – augusti, den 29 september 2022
- Januari – december, den 3 februari 2023.

Sammanfattning
Regionstyrelsen ska enligt Kommunallagen 6 kap 1§ ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet. Regionstyrelsen har också ett särskilt ansvar
för den ekonomiska förvaltningen. Samtliga nämnder ska därför lämna redovisning av medelsförvaltning till regionstyrelsen för perioderna januari – mars 2022, januari – augusti 2022
samt januari – december 2022. Annica Johansson föredrar ärendet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
Samtliga nämnder ska för respektive period 2022 redovisa sin medelsförvaltning till regionstyrelsen senast:
- Januari – mars, den 2 maj 2022
- Januari – augusti, den 29 september 2022
- Januari – december, den 3 februari 2023.

Expedieras till
Samtliga nämnder
Ekonomistab

Beslutsunderlag


Redovisning av medelsförvaltning år 2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§232

Fördelning av budgetramar inom Regionstyrelsen 2022 (RS 2021/2409)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
1. Fördela budgetramen för 2022 enligt tabell 2.
2. Fördela investeringsramen för maskiner och inventarier respektive immateriella
anläggningstillgångar 2022 enligt tabell 4.
Antecknas att Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Hans Backman (L), Jennie Forsblom (KD),
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) ej deltar i beslutet med hänvisning till respektives
alternativa förslag till budget.

Sammanfattning
Regionstyrelsens budgetram 2022 uppgår enligt regionfullmäktiges beslut om Budget 2022 och
ekonomisk plan 2023 - 2024 den 23 november till 2 806,3 mnkr, varav 1 683,8 mnkr till Hälsoval.
Regionstyrelsen fördelar resterande ram till tandvård, administration och arvoden till förtroendevalda, regionledning, finansiering samt förvaltningar för Ekonomi, Forskning och Samhällsmedicin, HR, IT, Kommunikation, Regional Utveckling och Regionstab.
Regionstyrelsen fördelar investeringsramen för maskiner och inventarier på totalt 105,0 mnkr med
94,5 mnkr till Ekonomiförvaltningen samt med 10,5 mnkr till IT-förvaltningen. Investeringsram
för immateriella anläggningstillgångar med 13,0 mnkr fördelas till IT-förvaltningen.
Annica Johansson föredrar ärendet.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
1. Fördela budgetramen för 2022 enligt tabell 2.
2. Fördela investeringsramen för maskiner och inventarier respektive immateriella anläggningstillgångar 2022 enligt tabell 4.

Expedieras till
Regiondirektör
Förvaltningschefer inom Regionstyrelsens förvaltning
Ekonomistab

Beslutsunderlag


Fördelning av budgetramar inom Regionstyrelsen 2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§233

Byte av sammanträdesdag februari 2022 (RS 2021/2631)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
Regionstyrelsens tidigare beslutade sammanträdesdag den 15 februari ändras till 14 februari 2022.

Sammanfattning
Vid fullmäktiges gruppledarträff lyftes frågan om att fullmäktiges beslutade sammanträdesdag
den 16 februari utökas, med en dag den 15 februari med hänvisning till antal ärenden.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
Regionstyrelsens tidigare beslutade sammanträdesdag den 15 februari ändras till 14 februari 2022

Beslutsunderlag


Byte av sammanträdesdag februari 2022

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
14(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§234

Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL (RS 2021/1925)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige besluta följande:
1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL
2. Godkänna delegation till Hållbarhetsnämnden för beslut av framtida passiva prisjusteringar
i biljettsamarbeten med andra regioner

Sammanfattning
Region Uppsala/UL har beslut på att årligen genomföra procentuella prisjusteringar och den 22
oktober 2021 fattades beslut gällande prislistan som kommer träda i kraft den 4 januari 2022. Prisjusteringen innebär att Region Uppsala/UL prisjusterar sin del av priset i kombinationsbiljetten Xtrafik-UL (prislista bifogas nedan). Biljetter som berörs är 30-dagarsbiljett för kategorierna vuxen,
studerande och 7-19 år samt årsbiljett för kategorin vuxen.
Region Gävleborg/X-trafik prisjusterar ej sin del av priset i kombinationsbiljetten. Denna prisjustering är på grund av detta en så kallad passiv prisjustering.
I biljettsamarbeten med andra regioner har respektive region rätt att självständigt besluta om prisjusteringar för sin del av biljettpriset i de gemensamma biljetterna. I de fall Region Gävleborg/Xtrafik inte gör några prisjusteringar uppstår en så kallad passiv prisjustering. Region Gävleborg/Xtrafik kan inte motsäga sig den passiva prisjusteringen utan den andra regionen genomför prisjusteringen oavsett om beslut finns i Region Gävleborgs Regionfullmäktige eller inte. Den passiva
prisjusteringen får påverkan på det totala biljettpriset i de gemensamma biljetterna. På grund av
detta föreslås att Hållbarhetsnämnden genom en delegation får rätt att godkänna framtida passiva
prisjusteringar i biljettsamarbeten med andra regioner.

Förslag till beslut
Hållbarhetsnämnden föreslår Regionstyrelsen föreslå Regionfullmäktige besluta följande:
1. Prisjustera kombinationsbiljetter för X-trafik-UL
2. Godkänna delegation till Hållbarhetsnämnden för beslut av framtida passiva prisjusteringar
i biljettsamarbeten med andra regioner

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse - Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL
§104 HN Prisjustering av kombinationsbiljetter XT/UL

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§235

Avgift för elever vid folkhögskolorna 2022-2023 (RS 2021/2521)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
Fastställa avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor från och med läsåret
2022/2023 enligt förslag;
-höjning av frukost, lunch och middag med vardera 1 krona
-höjning av boenderum med 15 kronor/vecka
-höjning av terminsavgiften med 50 kr/termin

Sammanfattning
Regionfullmäktige beslutade den 13 december 2017, § 301, att delegera beslut om avgifter för
studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor förutsatt att prisjusteringen inte översteg
förändringen av konsumentprisindex (KPI). Föreslagna prisförändringar innebär uppräkning
som överstiger KPI.
Förvaltningen har upprättat förslag till förändrade avgifter vid folkhögskolorna inför läsåret
2021/2022. Förändringen berör inackordering, kost och övriga avgifter. Föreslagna justeringar
av kost och boende innebär en prisjustering motsvarande 2,2 % och för terminsavgiften är prisjusteringen 10%.

Förslag till beslut
1. Kultur- och kompetensnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor från och med läsåret 2022/2023 enligt förslag;
- höjning av frukost, lunch och middag med vardera 1 krona
- höjning av boenderum med 15 kronor/vecka
- höjning av terminsavgiften med 50 kr/termin

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor 2022/2023
§143 KKN Avgifter för studerande vid Region Gävleborgs folkhögskolor
2022_2023(488522) (0)_TMP

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§236

Överenskommelse för mobilitetsstöd för folkhögskolorna (RS 2021/2522)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.
1. Godkänna förslaget kring överenskommelse mellan samtliga regioner angående folkhögskolans mobilitetsersättning.

Sammanfattning
För att möjliggöra att medborgare ska kunna läsa på en folkhögskola utanför det egna länet
finns en finansieringsmodell mellan regionerna så kallat mobilitetsstöd. Den rekommendation
som SKR gör varje år följs i nuläget inte av alla regioner.
SKR har tillsammans med en politisk arbetsgrupp, med representanter från sex regioner, utarbetat ett förslag till överenskommelse mellan samtliga regioner. Rekommendationen från
SKR är att alla regioner att godkänna och undertecknar överenskommelsen.
Överenskommelsen beskriver villkoren för det mobilitetsstöd som regionerna ska betala för
utomlänsstudier på folkhögskola. Mobilitetsstödet avser både rörelsedrivna folkhögskolor och
regionägda folkhögskolor. Överenskommelsen reglerar storleken på mobilitetsstödet och vad
som är berättigat till stöd. Överenskommelsen innehåller även en beskrivning av en ny administrativ
hantering av stödet som Folkbildningsrådet kommer att administrera, vilket beräknas underlätta regionernas arbete stort samt komma till rätta med tidigare problem med fakturering etc.
Överenskommelsen träder i kraft 1 januari 2022. Systemet för ersättning gäller från och med
den 1 augusti nästa år.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar följande.
1. Godkänna förslaget kring överenskommelse mellan samtliga regioner angående folkhögskolans mobilitetsersättning.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Överenskommelse för mobilitetsstöd för folkhögskolorna
18-2021-SIGN-Rekommendation ÖK - Mobilitetsstöd.pdf(482039) (0)_TMP

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
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Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§237

Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd (RS 2021/2212)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd antas.
2. Reglementet ska gälla från och med 1 januari 2023.

Reservation
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Stenvards yrkande.
Hans Backman (L) reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: ”Liberalerna anser att
Region Gävleborgs pensionärsråd ska vara remissorgan i specifika frågor som gäller äldre.
Liberalerna anser att nuvarande reglementes rubriker och formuleringar i stort sett kan
kvarstå, med tillägget att landstinget ersätts med regionen i den nya versionen. Detta då intentionerna i det nuvarande reglementet ger en tydligare bild över hur regionen och rådets
förutsättningar ska tillgodoses. Vi anser att det nya förslaget innebär försämrat handlingsutrymme för påverkan av beslut som har betydelse för regionens äldre befolkning, inte
minst då när det gäller frågor om digitalisering. Liberalerna anser att det är en självklarhet
att regionens pensionärsråd ska få fortsätta att vara remissorgan i specifika frågor som berör äldre. Det är olyckligt att Region Gävleborg avser att ta bort denna möjlighet från pensionärsrådet i Gävleborg. Detta är exempelvis mycket olyckligt när framtida beslut om digitaliserad vård ska tas i Region Gävleborg. Med tanke på det digitala utanförskapet behövs
pensionärernas kunskap och insyn i hur sådana beslut påverkar vardagen för äldre som inte
är uppvuxna med den nya digitala världen.
I årets upplaga av undersökningen ”Svenskarna och internet” framgår att det mitt i digitaliseringen finns de som inte använder internet överhuvudtaget, och det är nästan enbart
äldre. Var femte pensionär använder inte internet alls, och bland de äldsta har inte ens hälften använt sig av samhällets e-tjänster. I en tid när digitala verktyg och tjänster blivit det
normala i nästan alla samhällets institutioner, hamnar de som inte använder internet i ett
utanförskap, konstateras det i undersökningen.
Vidare framgår i undersökningen ”Svenskarna och internet” att även bland de som använder internet finns en stor grupp som riskerar vad vi kallar för ett utvidgat utanförskap. Här
finns de som saknar kunskaperna för att nyttja internets olika funktioner – en del av dem
känner inte till flera samhällsviktiga digitala tjänster överhuvudtaget. Andra känner till,
men kan inte använda tjänsterna utan hjälp. Många har till exempel problem med att på
egen hand installera mobilt Bank-id, en tjänst som är nödvändig för att identifiera sig på
nätet och betala olika saker online.
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Mot bakgrund av detta är Liberalerna mycket kritiska till det förslag som lagts fram av
Region Gävleborg som innebär att regionens pensionärsråd inte längre alltid ska vara remissorgan i specifika frågor som berör äldre. Vi anser att detta borde vara en självklarhet.
Med skrivningarna i det nya förslaget till riktlinjer för Region Gävleborgs pensionärsråd
minskas möjligheterna för pensionärsrådet att påverka beslut”.

Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M) och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: Vi anser att pensionärsrådet även fortsättningsvis ska vara remissinstans för frågor som berör dem de företräder. Vi värdesätter de inspel som kommer
från pensionärsrådet och de fyller en viktig del i den demokratiska processen. De har en
viktig funktion vad gäller att representera den äldre delen av Gävleborgs befolkning som
kan ha svårt att komma till tals på annat sätt. Vi reserverar oss därför till förmån för vårt
eget alternativt förslag till reglemente som även fortsättningsvis framhåller pensionärsrådets roll som viktig remissinstans i de frågor som berör denna grupp.

Sammanfattning
Reglementet för Region Gävleborgs pensionärsråd beslutades i fullmäktige 2002. En genombearbetning har gjorts under mandatperioden, vilken rådet antog som förslag i maj 2019. Förslaget innebär en mer genomarbetad textförändring, där det tydliggörs att rådet är ett råd och
inte ett beslutsorgan, och där skrivningar som ger intryck av att rådet har mer långtgående befogenheter än vad ett råd kan förväntas ha, har tagits bort. En återstående diskussion har varit
rådets sammansättning, där ett förslag presenterades i rådet i september 2021. Det nya förslaget innebär att bara ordinarie platser finns i rådet, vilket understryker att rådet är ett rådsorgan
och inte ett beslutsorgan.
Förslaget till nytt reglemente skickades på remiss till pensionärsorganisationerna i oktober
2021. Alla pensionärsorganisationerna har lämnat remissvar, ett enskilt för SKPF, medan
PRO, SPF och RPG har lämnat ett gemensamt remissvar.
I sitt gemensamma remissvar anser PRO, SPF och RPG att det nya reglementet försvagar rådets ställning och möjligheter att påverka beslut som har betydelse för länets äldre medborgare. Man ställer skrivningarna om syfte och arbetsuppgifter i det nuvarande och det föreslagna reglementet mot varandra för att dra denna slutsats. Även SKPF har kommenterat
denna del genom att lämna synpunkter på rådets roll som remissorgan.
Region Gävleborgs svar på detta är att merparten av det som idag står i syftet, återfinns i arbetsuppgifterna i det föreslagna reglementet. Syftet har preciserats till att återge rollen som
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samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och Region Gävleborg. De arbetsuppgifter som inte finns kvar är opinionsbildning och att rådet skall vara remissorgan i frågor som gäller pensionärer.
Opinionsbildningsfrågan har tagits bort eftersom det leder till tveksamheter om rådet ska ha
en opinionsbildande roll när det består av parter som kan ha motstridiga intressen.
Samma problematik gäller remissrollen. Ett bättre sätt att via remisser inhämta pensionärsorganisationernas synpunkter, vore att Region Gävleborg riktade sig direkt till pensionärsorganisationerna istället. Rådets roll som remissorgan har utnyttjats i begränsad utsträckning under
den tid som reglementet har gällt, men en möjlighet att stärka det nya förslaget är att skriva in
att när Region Gävleborg använder sig av remisser i frågor som berör pensionärer, ska man
också vända sig till pensionärsrådet.
De arbetsuppgifter som beskrivs i det nuvarande reglementet är två och får sägas utgöra utvecklingar av syftet.
Sammantaget är Region Gävleborgs bedömning att rådets roll väl kan upprätthållas med det
nya reglementet. Det har också lämnats några synpunkter på organisation och arbetsformer.
Region Gävleborgs kommentar till dessa är att den viktigaste förändringen att göra alla ledamöter till ordinarie ledamöter och bestämma en form för bestämmande av respektive organisations representation, har inte kommenterats. Andra förändringar som t ex utbildning, har
gjorts eftersom den nuvarande skrivningen är så oprecis att den inte ger någon vägledning.

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar följande lydelse:”
1. Syfte
Yrkar på att kapitlet ersätts med följande:
Rådet är ett samrådsorgan för överläggningar och ömsesidig information mellan företrädare
för pensionärsorganisationerna och regionen. Rådet ska förstärka inflytandet i alla frågor
som gäller äldre. Rådet kan även initiera nya pensionärsfrågor
2. Arbetsuppgifter
Sista stycket stryks:
När Region Gävleborg använder sig av externa remisser i frågor som gäller äldre, ska rådet
också vara remissorgan. Och ersätts med:
Rådet ska vara remissorgan i specifika frågor som gäller äldre. De specifika frågorna initieras av den beredningsgrupp som fastställer dagordningen.
Regionens företrädare skall informera rådet om planer och förändringar av samhällsinsatsernas utformning och organisation som berör pensionärerna och därmed inhämta synpunkter
från rådet i ett så tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning
3. Rådets sammansättning
Andra stycket stryks:
Ordförande för pensionärsrådet ska vara ett regionråd.
4. Organisation och arbetsformer
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Stycke två och tre stryks:
Rådet kan tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till
rådets sammanträden.
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Utöver det kan utbildningsdagar genomföras.
Och ersätts med:
Rådet ska tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådets sammanträden. Beredningsgruppen fastställer vilka frågor som ska remitteras
till rådet. Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år. Två av dessa sammanträdesdagar ska vara hela dagar för djupare dialog. Utöver dessa dagar kan utbildningsdagar för
pensionärsrådet genomföras.
Jennie Forsblom (KD) stödjer Patrik Stenvards yrkande
Hans Backman (L) yrkar avslag till ärendet med följande lydelse: ”Liberalerna anser att Region
Gävleborgs pensionärsråd ska vara remissorgan i specifika frågor som gäller äldre.
Liberalerna anser att nuvarande reglementes rubriker och formuleringar i stort sett kan kvarstå,
med tillägget att landstinget ersätts med regionen i den nya versionen. Detta då intentionerna i det
nuvarande reglementet ger en tydligare bild över hur regionen och rådets förutsättningar ska tillgodoses. Vi anser att det nya förslaget innebär försämrat handlingsutrymme för påverkan av beslut som har betydelse för regionens äldre befolkning, inte minst då när det gäller frågor om digitalisering.
Richard Carlsson (SD) yrkar återremiss till ärendet med motiveringen: ”Då delen äldre blir en
allt större del av befolkningen, anser vi det vara kontraproduktivt att försvaga pensionärernas
röst. Sverigedemokraterna vill att ärendet återremitteras och att ett nytt förslag tas fram där
pensionärsorganisationernas synpunkter får ett tydligare genomslag i reglementet”

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på Richard Carlssons (SD) yrkande om återremiss eller
om ärendet ska avgöras idag och finner att regionstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras
idag. Därefter ställer ordförande propositionsordning på liggande förslag mot Stenvards yrkande och finner att styrelsen beslutar att anta liggande förslag.
Vidare proposition på bifalla liggande förslag mot Backmans yrkande om avslag och finner
att styrelsen beslutar att anta liggande förslag.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd antas.
2. Reglementet ska gälla från och med 1 januari 2023.

Expedieras till
Regionfullmäktige
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Beslutsunderlag







Tjänsteskrivelse - Reglemente för Region Gävleborgs pensionärsråd
Utkast 2021-11-29 - Reglemente Region Gävleborgs pensionärsråd
Remissvar PRO, SPF o RPG - Nytt reglemente för RPR (Regionala Pensionärsrådet)
Remissvar SKPF - Pensionärsrådets reglemente
Protokollsutdrag 2019-05-28 - reglemente RPR
Reglemente från 2002-08-27
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§238

Uppdaterad bolagsordning och ägardirektiv för Movexum AB
(RS 2021/2295)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Anta uppdaterat ägardirektiv och uppdaterad bolagsordning för helägda bolaget Movexum AB.

Sammanfattning
Det har skett en översyn av ägardirektivet och bolagsordningen för Movexum AB. Sedan
dessa två dokument skapades har kommunallagens paragrafindelning ändrats varför dokumentens laghänvisningar behöver uppdateras. Det bör även framgå i respektive dokument när
och av vilken dessa dokument har antagits, något som inte tidigare framgått. Bolagsordningens 7 § behöver en tydligare utformning avseende processen vid nominering av ledamöter till
styrelsen samt vissa språkliga ändringar generellt. De ändringar som behöver göras rör därmed endast förtydliganden och innebär ingen förändring avseende bolagets uppdrag m.m.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att Regionfullmäktige ska besluta följande.
1. Anta uppdaterat ägardirektiv och uppdaterad bolagsordning för helägda bolaget Movexum AB.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag





Tjänsteskrivelse - Uppdaterad bolagsordning och ägardirektiv för Movexum AB
Movexum uppdaterat ägardirektiv
Uppdaterad Bolagsordning för Movexum AB_2911
§194 RS Info - Revidering av ägardirektiv och bolagsordning samt fyllnadsval och
lekmannarevisorer - Movexum AB
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Fyllnadsval av ledamöter i Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen
(RS 2021/2545)
Beslut
Regionstyrelsen utser from år 2022 Jan Lahenkorva (S) och Joakim Westlund (C) som ledamöter i Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen.

Sammanfattning
Tommy Berger (S) och Per-Ewert Olsson Björk (C) har avsagt sitt uppdrag som ledamöter i
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen varav två ledamot ska utses.

Expedieras till
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebroregionen
Jan Lahenkorva (S)
Joakim Westlund (C)

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ledamot i Samverkansnämnden för UppsalaÖrebroregionen - Tommy Berger (S)
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Fyllnadsval av ombud till Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag
(RS 2021/2542)
Beslut
Regionstyrelsen utser from år 2022 Jan Lahenkorva (S) som ombud till Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag

Sammanfattning
Tommy Berger har avsagt sitt uppdrag som ombud Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag varav nytt ombud ska utses.

Expedieras till
Regionernas Ömsesidiga Försäkringsbolag
Jan Lahenkorva

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ombud i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Tommy Berger (S)
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Fyllnadsval av ledamot i utvecklingsutskottet (RS 2021/2556)
Beslut
Regionstyrelsen utser Caroline Smidt Johnsson (C) som ledamot i Regionstyrelsens utvecklingsutskott.

Sammanfattning
Anette Olsson (C) har avsagt sig uppdrag som ledamot i Regionstyrelsens utvecklingsutskott
varav ny ledamot ska utses.

Expedieras till
Regionstyrelsens utvecklingsutskott
Caroline Smidt Johnsson (C)

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ledamot i utvecklingsutskottet - Anette Olsson (C)
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Fyllnadsval av ledamot i parlamentariska kommittén för översyn av den
politiska organisationen (RS 2021/2558)
Beslut
Regionstyrelsen utser from år 2022 Marie-Louise Dangardt (S) som sammankallande och omgående utses Magnus Svensson (C) som ledamot i parlamentariska kommittén för översyn av
den politiska organisationen.

Sammanfattning
Tommy Berger (S) och Anette Olsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag i parlamentariska kommittén
för översyn av den politiska organisationen varav ny ska utses.

Expedieras till
Marie-Louise Dangardt (S)
Magnus Svensson (C)

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ledamot i parlamentariska kommittén för översyn av den
politiska organisationen - Anette Olsson (C)
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Fyllnadsval av ombud vid Svensk Kollektivtrafiks årsstämma
(RS 2021/2544)
Beslut
Regionstyrelsen utser from år 2022 Fredrik Åberg Jönsson (V) som ombud vid Svensk
Kollektivtrafiks årsstämma

Sammanfattning
Tommy Berger (S) har avsagt sig som ombud vid Svensk Kollektivtrafiks årsstämma varav
nytt ombud ska utses.

Expedieras till
Svensk Kollektivtrafik
Fredrik Åberg Jönsson (V)

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ombud vid Svensk Kollektivtrafiks årsstämma - Tommy
Berger (S)
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Fyllnadsval av ordförande i Region Gävleborgs Pensionärsråd
(RS 2021/2540)
Beslut
Regionstyrelsen utser from år 2022 Jan Lahenkorva (S) som ordförande i Region Gävleborgs
Pensionärsråd

Sammanfattning
Tommy Berger (S) har avsagt sig som ordförande i Region Gävleborgs Pensionärsråd varav
ny ordförande ska utses

Expedieras till
Region Gävleborgs Pensionärsråd
Jan Lahenkorva (S)

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ordförande i Region Gävleborgs Pensionärsråd - Tommy
Berger (S)
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Fyllnadsval av ersättare i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i
Gävleborg (RS 2021/2557)
Beslut
Regionstyrelsen utser Magnus Svensson (C) som ersättare i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg

Sammanfattning
Anette Olsson (C) har avsagt sig som ersättare i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i
Gävleborg varav ny ska utses.

Expedieras till
Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete
Magnus Svensson (C)

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ersättare i Nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i
Gävleborg - Anette Olsson (C)
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Fyllnadsval av ombudsersättare i Tåg i Bergslagen (RS 2021/2543)
Beslut
Regionstyrelsen utser from år 2022 Jan Lahenkorva (S) som ombudsersättare i Tåg i Bergslagen

Sammanfattning
Tommy Berger (S) har avsagt uppdraget som om ombudsersättare i Tåg i Bergslagen varav ny
ombudsersättare ska utses.

Expedieras till
Tåg i Bergslagen
Janne Lahenkorva (S)

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som ombudsersättare i Tåg i Bergslagen - Tommy Berger (S)
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Fyllnadsval av vice ordförande i personalutskottet (RS 2021/2541)
Beslut
Regionstyrelsen utser from år 2022 Jan Lahenkorva (S) som vice ordförande i Regionstyrelsens personalutskott och Markus Gard (S) som ledamot

Sammanfattning
Tommy Berger (S) har avsagt sig sitt uppdrag som vice ordförande i Regionstyrelsens
personalutskott varav ny ska utses. Janne Lahenkorva (S) tidigare uppdrag som ledamot
föreslås att Markus Gard (S) utses som ledamot i personalutskottet.

Expedieras till
Regionstyrelsens personalutskott
Janne Lahenkorva (S)
Markus Gard (S)

Beslutsunderlag


Avsägelse av uppdrag som vice ordförande i personalutskottet - Tommy Berger (S)
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Medborgarförslag - Gör kollektivtrafiken i Gävleborgs län till en säkrare
och modernare verksamhet (RS 2020/1786)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige ska besluta följande
1. Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Inkommit medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att möjligheten att köpa biljetter
med kontanta medel ombord på bussar i linjetrafik tas bort. Medborgarförslaget har behandlats i Hållbarhetsnämnden.

Förslag till beslut
Hållbarhetsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta följande
1. Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Medborgarförslag, maskat - Gör kollektivtrafiken i Gävleborgs län till en säkrare och
modernare verksamhet, RS 2020-1786
Svar på medborgarförslag - Gör kollektivtrafiken i Gävleborgs län till en säkrare och
modernare verksamhet
§109 HN Medborgarförslag - Gör kollektivtrafiken i Gävleborgs län till en säkrare och
modernare verksamhet
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§249

Medborgarförslag - Flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till
Sandvikens sjukhus (RS 2015/437)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1. Medborgarförslaget avslås.

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: ”Vi, M, KD och L, håller med medborgaren att
Sandvikens sjukhus har många bra och ändamålsenliga lokaler och vi är positiva till att dessa
utnyttjas på ett bra sätt. Det är viktigt att säkerställa att regionens lokaler utnyttjas på ett effektivt sätt. Vi har redan idag flyttat viss verksamhet dit och det kan finnas utrymme för ytterligare verksamhet att ta plats där. Exempelvis ligger Länsrehab på Sandviken sjukhus vilket är
positivt och vi ser gärna en utveckling av denna verksamhet”.
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkande.

Sammanfattning
Inkommit medborgarförslag där förslagsställaren föreslår flytt av verksamheter från Gävle
sjukhus till Sandvikens sjukhus

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat och med alternativt svar
med följande lydelse: ”Sandvikens sjukhus har många bra och ändamålsenliga lokaler och vi är
positiva till att dessa utnyttjas på ett bra sätt. Det är viktigt att säkerställa att regionens lokaler utnyttjas på ett effektivt sätt. Vi har redan idag flyttat viss verksamhet dit och det kan finnas utrymme för ytterligare verksamhet att ta plats där. Exempelvis ligger Länsrehab på Sandviken
sjukhus vilket är positivt och vi ser gärna en utveckling av denna verksamhet”.
Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och Richard Carlsson (SD) stödjer Stenvards yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag at medborgarförslaget avslås mot Stenvards
yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.
Medborgarförslaget avslås.
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Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Svar på medborgarförslag - Flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till Sandvikens
sjukhus
Medborgarförslag - Flytt av verksamheter från Gävle sjukhus till Sandvikens sjukhus
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§250

Medborgarförslag - Auskultation av politiker på avdelning (RS 2016/403)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande
1.

Medborgarförslaget avslås.

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: Vi, M, KD och L håller med medborgaren att det är
bra att vi förtroendevalda har möjlighet att auskultera i verksamheterna och det görs. Det ger en
bra bild och en god förståelse för hur verksamheterna fungerar och hur våra medarbetare har det
på jobbet. Vi gör utöver auskultation också många verksamhetsbesök. Vi anser att det är viktigt
att ta del av det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården för att få en större förståelse och för att
fatta välavvägda beslut.
Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkande.

Sammanfattning
Inkommit medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att förtroendevalda ska gå dubbelt
med sjukvårdspersonal på avdelning och mottagning för att få insyn och förståelse inför beslutsfattande.

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar att medborgarförslaget ska anses besvarat och med alternativt svar
med följande lydelse: Vi förtroendevalda har möjlighet att auskultera i verksamheterna. Det ger
en bra bild och en god förståelse för hur verksamheterna fungerar och hur våra medarbetare har
det på jobbet. Vi gör utöver auskultation också många verksamhetsbesök. Vi anser att det är
viktigt att ta del av det dagliga arbetet i hälso- och sjukvården för att få en större förståelse och
för att fatta välavvägda beslut”. Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och Richard Carlsson (SD) stödjer Stenvards yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag at medborgarförslaget avslås mot Stenvards
yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta följande
1.

Medborgarförslaget avslås.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
36(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse

Expedieras till
Medborgaren
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



§206 RS Info - Medborgarförslag - Auskultation av politiker på avdelning
Svar på medborgarförslag - Auskultation av politiker på avdelning

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
37(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§251

Medborgarförslag - Förslag till minskad hyr- och bemanningspersonal i
sjukvården (RS 2018/1433)
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
1.

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning
Inkommit medborgarförslag där förslagsställaren föreslår minskad hyr- och bemanningspersonal
i sjukvården.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslås besluta följande:
1.

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras till
Medborgaren
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag



Svar på medborgarförslag - Förslag till minskad hyr- och bemanningspersonal i
sjukvården
Medborgarförslag - Förslag till minskad hyr- och bemanningspersonal i sjukvården

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
38(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§252

Motion (M) - Årskort på kollektivtrafik för våra anställda (RS 2020/81)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås.

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards bifallsyrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Camilla Strömberg (M)
Att våra medarbetare erbjuds årskort hos X-trafik genom bruttolöneavdrag vilket ska vara
kostnadsneutralt för regionen som arbetsgivare.

Yrkanden
Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L)
stödjer Stenvards bifallsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås. mot Stenvards yrkande att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar motionen avslås.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion - Årskort på kollektivtrafik för våra anställda
Motion - Årskort på kollektivtrafik för våra anställda
§72 PU Motion - Årskort på kollektivtrafik för våra anställda-INFORMATION

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
39(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§253

Motion (M) - Whistleblower (RS 2020/2384)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och Liz
Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards bifallsyrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Patrik Stenvard (M)
- Att en neutral whistleblower-funktion inrättas i enlighet med motionen och revisorernas förslag.

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och
Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards bifallsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen anses besvarad mot Stenvards yrkande att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen anses besvarad.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Motion – Whistleblower
Svar på motion - Whistleblower
§71 PU Motion - Whistleblower-INFORMATION

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
40(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§254

Motion (-) - Äldres rätt till akutsjukvård i Region Gävleborg
(RS 2020/2229)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Sammanfattning
I en motion föreslår Stig Zettlin (-)
· Att regionens revisorer rekommenderas utreda regionstyrelsens ansvar i de delar som beskrivs i motionen inför fullmäktiges beslut om eventuell ansvarsfrihet för regionstyrelsen verksamhetsåret 2020.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion - Äldres rätt till akutsjukvård i Region Gävleborg
Motion - Äldres rätt till akutsjukvård i Region Gävleborg
§217 RS Info - Motion (-) - Äldres rätt till akutsjukvård i Region Gävleborg

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
41(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§255

Motion (SVG) - Ny pandemi och epidemiplan (RS 2020/2652)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)
Att regionstyrelsen får i uppdrag att se över och gå igenom vår pandemi och epidemiplan för Region
Gävleborg,
- Att regionstyrelsen har ett förslag till förändringar/justeringar klart för beslut under 2021 av vår
pandemi och epidemiplan,
- Att motionen behandlas med snabbhet och kan beslutas av regionfullmäktige senast feb 2021

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till första attsatsen och avslag till andra och tredje attsatsen.
Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) stödjer Stenvards yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Stenvards yrkanden och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion - Ny pandemiplan och epidemiplan
§180 HSN Motion - Ny pandemi och epidemiplan
Motion - Ny pandemi och epidemiplan

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
42(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§256

Motion (SD)- Inför ett regionalt pris för civilkurage (RS 2021/14)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Reservation
Richard Carlsson (SD), Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Carlssons bifallsyrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)
· Att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda förutsättningarna för inrättande av ett regionalt
pris för civilkurage och ta fram de riktlinjer som ska användas för nominering, beslut, pris och
ceremoni i samband med utdelning.

Yrkande
Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen.
Patrik Stenvard (M), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) stödjer Carlssons bifalls
yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Carlssons yrkanden att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion - Inför ett regionalt pris för civilkurage
Motion - Inför ett regionalt pris för civilkurage
§214 RS Info - Motion (SD) - Inför ett regionalt pris för civilkurage

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
43(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§257

Motion (L) - Bonus till vårdpersonal som arbetar med Coronapatienter
(RS 2020/808)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.
Motionen avslås

Reservation
Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Jennie Forsblom (KD) och Liz
Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för respektive yrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Hans Backman (L),
-Att Region Gävleborg till personalen i Region Gävleborg som jobbar i frontlinjen med Coronapatienter utbetalar en bonus på 20 000 kr per person under 2020.

Yrkanden
Hans Backman (L) yrkar bifall till motionen. Patrik Stenvard (M) yrkar att motionen är besvarad. Jennie Forsblom (KD) och Liz Zachariasson (SD) stödjer Stenvards yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Backmans yrkande att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås. Därefter
proposition på liggande förslag att avslå motionen mot Stenvards yrkande att motionen anses
besvarad och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.
Motionen avslås

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Motion - Bonus till vårdpersonal som arbetar med Coronapatienter
Svar på motion - Bonus till vårdpersonal som arbetar med Coronapatienter
§73 PU Motion - Bonus till vårdpersonal som arbetar med CoronapatienterINFORMATION

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
44(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§258

Motion (M) - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna
(RS 2020/1703)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Richard Carlsson (SD), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards bifallsyrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Patrik Stenvard och AnnCharlotte Granath (M) att regionfullmäktige beslutar att
· Regionstyrelsen ges i uppdrag att ta fram lämplig jämförelsesite för våra hälsocentraler med
syfte att underlätta valet av detsamma för våra länsinvånare.
· Regionstyrelsen även ges i uppdrag att göra eventuella justeringar i hälsovalshandboken.

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar bifall motionen. Richard Carlsson (SD), Hans Backman (L) och
Jennie Forsblom (KD) stödjer Stenvards bifallsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Stenvards bifallsyrkanden och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna
Motion - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna
§216 RS Info - Motion (M) - Underlätta val av hälsocentral för Gävleborgarna

§259

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
45(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse

Motion (L) - Helikopterplattan Hudiksvalls sjukhus (RS 2021/478)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för respektives yrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Hans Backman (L)
· Att Hudiksvalls sjukhus får ny helikopterplatta som byggs på taket till det nya kvinnovårdshuset, hus 23.

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar att motionen anses besvarad. Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Stenvards
yrkande om besvarad och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås. Därefter
propositionsordning på liggande förslag att motionen avslås mot Backmans bifallsyrkande
och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Motion - Helikopterplattan Hudiksvalls sjukhus
Svar på motion - Helikopterplattan Hudiksvalls sjukhus
§81 FTMU Motion - Helikopterplattan Hudiksvalls sjukhus

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
46(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse

§260

Motion (SVG) - Återinför kontanthanteringen (RS 2015/1832)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen anses besvarad

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards bifallsyrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)
Att Region Gävleborg ska ta steget för att återinföra kontanthantering i de verksamheter vi bedriver och in våra regionägda bolag.

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen. Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
stödjer Stenvards yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen anses besvarad mot Stenvards bifallsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen anses besvarad

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion - Återinför kontanthanteringen
Motion - Återinför kontanthanteringen
§218 RS Info - Motion (SVG) - Återinför kontanthanteringen

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
47(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§261

Motion (L)- Specialistsjuksköterskor ambulanssjukvård (RS 2021/1167)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås.

Reservation
Liz Zachariasson (SD), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) reserverar sig mot beslutet
till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Hans Backman (L)
· Att Gävleborg upprättar mål om minst en ambulanssjuksköterska per ambulans och att senast 2024 gör om detta till ett krav, överensstämmande med FLISA:s riktlinjer.
· Att krav på ambulanssjuksköterskekompetens ställs vid nyanställning eller att utbildningsplats söks snarast efter anställning.
· Att prioriteras i regionens satsning på betalda utbildningstjänster.

Yrkande
Liz Zachariasson (SD), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Zachariasson
och Backman bifallsyrkande och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen avslås.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion - Specialistsjuksköterskor ambulanssjukvård
Motion - Specialistsjuksköterskor ambulanssjukvård
§179 HSN Motion - Specialistsjuksköterskor ambulanssjukvård

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
48(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§262

Motion (L) - Innovationsupphandling för bättre samhällsservice
(RS 2020/2264)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen anses besvarad.

Reservation
Richard Carlsson (SD), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L), Patrik Stenvard (M) och
Linda Elgstad (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkandet.

Sammanfattning
I en motion föreslår Hans Backman, Helena Englund och Peter Nordebo (L)
· Att Region Gävleborg i ökad utsträckning använder sig av innovations-upphandlingar vid
upphandling av bland annat Taxi så att våra lokala entreprenörer kan lämna in anbud och
hitta den bästa lösningen samt att vi konkurrensutsätter marknaden och får de lokala företagen aktiva i processen.

Yrkande
Richard Carlsson (SD) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och
Patrik Stenvard (M) stödjer Carlsson bifallsyrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen anses besvarad mot Carlsson m.fl.
att bifalla motionen och finner att regionstyrelsen beslutar att motionen anses besvarad.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen anses besvarad.

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion - Innovationsupphandling för bättre samhällsservice
Motion - Innovationsupphandling för bättre samhällsservice
§213 RS Info - Motion (L) - Innovationsupphandling för bättre samhällsservice

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
49(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§263

Motion (M) - Flexibla nattstopp inom busstrafiken (RS 2020/2168)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.
Motionen avslås

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Jennie Forsblom (KD) och Hans Backman (L) och
reserverar sig mot beslutet till förmån för bifallsyrkandet.

Sammanfattning
I en motion föreslår Alexander Hägg (M)
· Region Gävleborg under år 2021 genomför ett pilotprojekt på bussturer i både tätort och på
glesbygd där man testar flexibla nattstopp.
· Pilotprojektet utvärderas efter det att det genomförts.

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen. Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L)
stödjer Stenvards bifallsyrkande.
Richard Carlsson (SD) stödjer liggande beslutsförslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Stenvards bifallsyrkande
och finner att styrelsen beslutar att motionen avslås.

Förslag till beslut
Hållbarhetsnämnden föreslår att regionfullmäktige ska beslut följande:
1.
Motionen avslås

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Motion - Flexibla nattstopp
Svar på motion - Flexibla nattstopp
§106 HN Motion - Flexibla nattstopp

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
50(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§264

Motion (SD) - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region Gävleborg
(RS 2021/13)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Reservation
Liz Zachariasson (SD), Patrik Stenvard (M) och Linda Elgstad (M) reserverar sig mot beslutet
till förmån för
bifallsyrkandet.

Sammanfattning
I en motion föreslår Richard Carlsson och Daniel Persson (SD)
Att ge hållbarhetsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna till att införa en svart låda för
ljudupptagning på fordon som körs i linjetrafik inom kollektivtrafiken på uppdrag av Region
Gävleborg

Yrkande
Liz Zachariasson (SD) yrkar bifall till motionen. Patrik Stenvard (M) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Zachariasson
bifallsyrkande och finner att styrelsen beslutar att motionen avslås.

Förslag till beslut
Hållbarhetsnämnden föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region Gävleborg
Svar på motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region Gävleborg
§107 HN Motion - Inför en svart låda inom kollektivtrafiken i Region Gävleborg

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
51(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§265

Motion (SVG) - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på
bussarna (RS 2020/2726)
Beslut
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.

Motionen avslås

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L) och Richard Carlsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Stenvards yrkande.

Sammanfattning
I en motion föreslår Henrik Olofsson (SVG)
· att kollektivtrafik som regionen har ansvar för öppnar upp framdörrarna.
· att tydlig skyltning sker om smittrisk finns och att bussförarna skyddas i sin förarmiljö på likande
sätt som kassörskor i butiker.
· att kollektivtrafiken markeras upp med tydlighet genom en väg in och en väg ut ur bussarna.
· att problemet med bussdörrarna löses senast jan 2021.
· att motionen behandlas mycket skyndsamt med anledning av covidpandemin och därav kan
beslutas senast dec 2020.

Yrkande
Patrik Stenvard (M) yrkar att motionen ska anses besvarad. Jennie Forsblom (KD), Hans
Backman (L) och Richard Carlsson (SD) stödjer Stenvards yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att motionen avslås mot Stenvards yrkande
och finner att styrelsen beslutar att motionen avslås.

Förslag till beslut
Hållbarhetsnämnden föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande:
1.
Motionen avslås

Expedieras till
Regionfullmäktige

Beslutsunderlag




Svar på motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna
Motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna
§108 HN Motion - Region Gävleborg måste öppna framdörrarna på bussarna

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
52(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§266

Regiondirektören informerar (RS 2021/4)
Beslut
Informationen noteras i protokollet.

Sammanfattning
Göran Angergård ger svar till Jennie Forsblom (KD) gällande webbinarium om psykisk
ohälsa.
Därefter ger Angergård en lägesrapport om Covid-19.
Vidare information om regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan med målen.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
53(54)

Protokoll
Sammanträdesdatum
2021-12-08

Regionstyrelse
§ 267

Initiativärende (M), (KD), (L) – Jämställdhetsutredningen
Beslut
Regionstyrelsen beslutar följande:
Initiativärendet avslås

Reservation
Patrik Stenvard (M), Linda Elgstad (M), Hans Backman (L) och Jennie Forsblom (KD)
reserverar sig mot beslutet med följande lydelse: ”Den jämlikhetsutredning som tagits
fram på uppdrag av Region Gävleborg är en gedigen och omfattande utredning kring
ojämlikheten i länet. Trots den stora arbetsinsats som lagts ner för att ta fram utredningen
saknar vi två viktiga och stora frågor i rapporten. Vi anser därför att följande tilläggsuppdrag skall ges till jämlikhetsutredningen: -att utreda hur det ser ut med ojämställdheten i
vården i Gävleborg, -att utreda ojämlikhet i vården mellan Gävleborg och andra regioner”.
Rickard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån
för Stenvards yrkande.

Sammanfattning
Från (M), (KD), (L) har rubricerade initiativärende inkommit.

Yrkande
Marie-Louise Dangardt (S) yrkar avslag till initiativärendet med motiveringen: ”Jämlikhetsutredningen har slutrapporterat sitt utredningsuppdrag till regionstyrelsen. Därmed kan utredningen inte
tillföras tilläggsuppdrag. Men framförallt kan det inte anses motiverat med ytterligare utredningsinsatser med tanke på att kunskapsläget nu är så gott. Istället för ytterligare utredningar behöver
resurser och arbetsinsatser inriktas på insatser för att lösa de ojämlikheter som utredningen uppmärksammar”.
Patrik Stenvard yrkar bifall till initiativärendet. Jennie Forsblom (KD), Hans Backman (L)
och Rickard Carlsson (SD) stödjer Stenvards bifallsyrkande

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på bifall eller avslag till Stenvards m.fl. initiativärende och finner
att styrelsen beslutar att avslå initiativärendet.

Justerande sign

Utdragsbestyrkande
54(54)

