Protokoll

Regionstyrelsen
28 januari 2020

Protokoll

Regionstyrelsen

RS 2020/54

Sammanträdesdatum 2020-01-28

Plats och tid

Bornholm, Rådhuset Visborg, 28 januari 2020, klockan 09.00–15.00

Närvarande

Beslutande

Ersättare

Eva Nypelius (C), ordförande
Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande
Stefan Nypelius (C)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Andreas Unger (M)
Adam Lagerstedt (L)
Filip Reinhag (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Tommy Gardell (S)
Ylva Bendelin (S), tjg ersättare
Thomas Gustafson (V)
Lisbeth Bokelund (MP)
Lars Engelbrektsson (SD)

Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ola Björkqvist (KD)
Anna Hrdlicka (M)
Mats-Ola Rödén (L)
Thord Ingesson (S)
Robert Hall (MP)
Gubb Marit Stigson (FI)
Lennart Modig Kihlberg (SD)

Övriga

Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Anna Malm, stadssekreterare, Rosita Siggelin,
kanslisekreterare, RSF, Petra Jonsson, pressekreterare, RSF, Birgitta Lidman,
upphandlare, RSF, § 2, Rolf Andersson, försörjningschef, UAF, § 2, Jyrki Vainio,
enhetschef, TKF, § 2, Johan Kallum, säkerhetschef, RSF, § 6, Anna Wejde,
enhetschef, RSF, § 7-8, Anna Adler, strateg, RSF, § 8, Johanna Mörnefält,
dataskyddsombud, RSF, § 33, Madeleine Johansson, kundansvarig, RSF, § 33, Maria
James, regionantikvarie, SBF, § 7

Utsedd att justera

Jesper Skalberg Karlsson

Justeringens plats
och tid

Rådhuset Visborg 3 februari 2020

Paragrafer

§ 1-34

Omedelbart
justerade
Underskrifter
Sekreterare Anna Malm

Ordförande Eva Nypelius

Justerande Jesper Skalberg Karlsson

2 (54)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Regionstyrelsen

RS 2020/54

Sammanträdesdatum 2020-01-28

Register
RS § 1

Investeringsplan 2021-2025 – Regionstyrelseförvaltningen

5

RS § 2

Upphandling av skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik 2023-

6

RS § 3

Ägardirektiv för Gotlandshem 2020-2023

9

RS § 4

Reviderat regelverk för Partistöd

12

RS § 5

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2020

13

RS § 6

Riktlinjer för informationssäkerhet

15

RS § 7

Strategi för världsarvet Hansestaden Visby

16

RS § 8

Revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning

17

RS § 9

Främjande av psykisk hälsa, gemensamt arbete i samhället

19

RS § 10

Försäljning namnrättigheter - sporthallen Visborg

21

RS § 11

Taxor och avgifter inom Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
verksamhetsområden

23

RS § 12

Förslag till ändring av taxa för kollektivtrafik gällande månadsresor/arbetsresor

24

RS § 13

Information. Indikatorer till styrkort 2020-2023

26

RS § 14

Information. Ledarstrategi för Region Gotlands tjänstemannaorganisation

27

RS § 15

Remiss - Promemoria med förslag till utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

28

RS § 16

Markanvisning avseende idrottsanläggning Visborg

29

RS § 17

Remiss. Detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 m.fl. (Tofta Camping), utökat förfarande 31

RS § 18

Intresseanmälan om direktanvisning av mark, Othem Ejdern 6

33

RS § 19

Försäljning Plågan 1

35

RS § 20

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.

36

RS § 21

Motion. Avgiftsfri skola

38

RS § 22

Motion. Ceremoni på Gotland, Veterandagen

39

RS § 23

Motion. Minnesmärke över veteraner som gjort fredstjänst utomlands

40

RS § 24

Medborgarförslag. Inrättande av Veteranmonument vid Oscarsstenen

41

RS § 25

Motion. Skärpta arbetsmiljökrav vid upphandling

42

RS § 26

Medborgarförslag. Ett friskt liv för seniorer som även innebär nytta för Region
Gotland

43

RS § 27

Medborgarförslag. Utbildning i riskbedömningar för politikerna

45

RS § 28

Medborgarförslag. Delegera chefsansvar

47

RS § 29

Val. Ny ledamot i kultur- och fritidsberedningen

49

RS § 30

Anmälan av delegationsbeslut

50

RS § 31

Information, vissa inkomna handlingar

51

RS § 32

Regiondirektörens information

52

RS § 33

Övrig information

53

RS § 34

Övriga ärenden

54

3 (54)

Protokoll

Regionstyrelsen

RS 2020/54

Sammanträdesdatum 2020-01-28

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionstyrelsen

Sammanträdesdag

2020-01-28

Datum då anslaget sätts upp

2020-02-03

Anslaget får tas ned tidigast

2020-02-25

Förvaringsplats för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift
Rosita Siggelin

4 (54)

Protokoll
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Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 1

Investeringsplan 2021-2025 –
Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/1390
AU § 1

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens investeringsplan godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders planer.

I och med den nya investeringsprocessen ska varje nämnd i februari lämna en
investeringsplan för en tidsperiod mellan fem och tio år. Tanken är att få ett samlat
diskussionsunderlag kring regionens investeringsbehov som kan behandlas vid
dialogmötena inför budgetberedningen.
För regionstyrelseförvaltningens del är det främst inom måltids-, kultur och fritidssamt IT-verksamheten som större investeringar förekommer. I övrig verksamhet
ryms investeringarna i huvudsak inom förvaltningens investeringspott.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte
någon nämnvärd påverkan på investeringsbehovet. Påverkan sker dock på volymer
exempelvis inom måltidsproduktionen.
Vad gäller investeringar i kök ses ingen annan behovsbild än vad som ligger i
nuvarande plan. För IT-verksamheten ses ett utökat behov investeringsmedel för
inköp av datorer. Här finns även en generell utveckling som innebär flytt från
investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp i driftbudgeten. Beträffande
anläggningar inom kultur- och fritid pågår ett antal större utredningar som kan
innebära investeringsbehov som inte är upptagna i investeringsplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 2

Upphandling av skolskjuts och allmän
linjelagd kollektivtrafik 2023-

RS 2019/565
AU § 2

Regionstyrelsens beslut

Förslag till förstudierapport fastställs.
• Förslag på annons om avsikt att ingå avtal fastställs.
•

Upphandling, avtal och tidplan
För att säkerställa att Region Gotland har ett avtal med en operatör som levererar
allmän linjelagd kollektivtrafik och särskild kollektivtrafik i form av skolskjutsar inför
att nu gällande avtal RS 2018/895 löper ut vid tidtabellskiftet i juni 2023 ska en
upphandling ske.
Ansvar för genomförande av upphandlingen
Eftersom behovet av allmän och särskild kollektivtrafik finns hos två nämnder
genomförs en samordnad upphandling av regionstyrelseförvaltningen. Enligt
upphandlingspolicyn, antagen av regionfullmäktige 2009-09-14, ansvarar regionstyrelsen för genomföranden av samordnade upphandlingar.
Tidigare beslut
Upphandlingen verkställer steg två av totalt tre steg i beslutet om tidplan,
RS 2018/523, som fastställdes av regionstyrelsen 2018-08-30.
Upphandlingen verkställer också behoven av särskild kollektivtrafik så som det
beslutats 2019-10-22 av barn- och utbildningsnämnden i beslut BUN 2019/580 samt
behoven av allmän kollektivtrafik så som det beslutats 2019-11-27 av tekniska
nämnden i beslut TN 2019/2016.
Beskrivning av förstudierapporten
Inför genomförandet av upphandlingen har en förstudierapport tagits fram. Denna
förstudierapport har som mål att skapa en förståelse inom Region Gotland om
förutsättningarna för kommande upphandling. Syftet med förstudierapporten är att
belysa förutsättningarna för upphandlingen men också att samla in egen information
och ta in kunskap om pågående utveckling.
Observera att samtliga rekommendationer som lämnas i förstudien kan komma att
prövas på nytt, ändras samt anpassas i en kommande upphandling, då ny information
kan tillkomma. Upphandlingsprocessen beräknas pågå under drygt 2 år innan beslut
om tilldelning fattas, denna långa process ställer stora krav på dokumentation inför
och under processen för att den inte uppfattas som okänd inom Region Gotland.
forts
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RS § 2 forts
RS 2019/565

Förankring av förstudierapporten
Förstudierapporten har förankrats med särskild politisk referensgrupp bestående av
ledamöter från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden samt regionstyrelsen vid sitt möte 2019-08-27.
Därefter har förstudierapporten presenterats för regionstyrelsens arbetsutskott vid
två tillfällen, 2019-10-10 och 2019-11-06.
Avsikt att ingå avtal
Efter att beslut fattats om det egna behovet och dokumenterats i en behovsanalys så
inleds upphandlingsprocessen av trafik genom annonsering om avsikt att ingå avtal i
Europeiska unionens databas för upphandlingar. Denna annonsering ska ske senast
ett år innan upphandlingsdokumenten planeras publiceras i samma databas. Kravet är
att det är den regionala kollektivtrafikmyndigheten som ska annonsera avsikt att ingå
avtal för den allmänna linjelagda trafiken.
Beskrivning av annons om avsikt att ingå avtal
Syftet med annonseringen är att uppmärksamma marknaden på att en upphandling
kommer att annonseras tidigast om ett år samt att bjuda in den delen av marknaden
som är intresserad av att delta i upphandlingen till samråd inför upphandling.
Annonsen ska beskriva upphandlingens föremål och omfattning i stort, tidplan för
genomförande av upphandlingsprocessen och kommande avtalsperiod, mängd i form
av antal kilometer samt det ekonomiska värdet.
Nästa steg - Samråd inför upphandling
Samråd inför upphandling genomförs i dialogform med de operatörer som så önskar.
Vid samrådet presenterar Region Gotland sina styrdokument och beslut som ska
verkställas samt vilket behov av trafik som finns under den planerade avtalsperioden.
Intresserade operatörer får möjlighet att ställa frågor och inkomma med synpunkter.
Samråd inför upphandling dokumenteras i en marknadsanalys som används som
underlag när upphandlingsdokumenten formuleras.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att underlaget för att gå vidare med genomförande av upphandling enligt förstudierapporten är tillfyllest. Bedömningen är också
att första steget, att annonsera avsikt att ingå avtal kan genomföras enligt förslag.
Det är dock viktigt att ärendet finns med på varje budgetberedning och budgetavstämning utifrån avtalets stora ekonomiska omslutning, som i dagsläget inte är fullt
finansierat i vare sig tekniska nämnden eller barn- och utbildningsnämnden.
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RS § 2 forts
RS 2019/565

De kritiska tidpunkterna när kommande avtals kostnader i stort kan påverkas är när
beslut fattas om hur upphandlingsdokumenten ska formuleras samt när beslut fattas
inför tilldelning av avtal.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Birgitta Lidman, upphandlare, regionstyrelseförvaltningen, Jyrki
Vainio, enhetschef, teknikförvaltningen och Rolf Andersson, försörjningschef,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22, § 12
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 249
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

8 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 3

Ägardirektiv för Gotlandshem 2020-2023

RS 2019/1045
AU § 3

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ägardirektiv för AB Gotlandshem fastställs med de av regionstyrelsen föreslagna
ändringar.

AB Gotlandshems nuvarande ägardirektiv gäller till och med den 31 december 2019.
Med anledning av detta har ett nytt ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari
2020 – 31 december 2023.
Som underlag för förändringar har hänsyn tagits till ny/uppdaterad lagstiftning samt
synkroniserats med Region Gotlands beslutades aktieägarpolicy och bolagsordning.
Som vägledning i arbetet har ”Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning”, utgiven av SKL tillsammans med SABO använts.
Utöver detta har en omvärldsanalys genomförts där bland annat en genomgång av
sju andra ägardirektiv för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har granskats.
Under framtagandet har företrädare för AB Gotlandshem varit delaktiga i arbetsmöten, följt av dialog vid ägarmöte inför beredning av ärendet för beslut.
Arbetsutskottet föreslog att ärendet skulle överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att under punkt 1 lägga till ”Genom sin verksamhet ska AB
Gotlandshem tillhandahålla bostäder och därigenom bidrar bolaget till Region Gotlands sociala
bostadspolitik. AB Gotlandshem ska verka för utveckling, befolkningsökning och att Gotland är
en socialt trygg plats att bo och leva på”. Under punkt 2 lägga till ”Bolaget ska erbjuda
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget” samt i stycke 3 lägga
till ”studenter” under stycket: Utöver dessa förturer ska bolaget särskilt
uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna beståndet för följande
grupper.
Under punkten 4 lägga till ”samt utifrån ägarens direktiv” i meningen ”Affärsmässiga
principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget samt utifrån ägarens direktiv”.
Lägga till ”Bolagets allmännyttiga uppdrag innebär att det ska klara verksamheten självständigt
och anpassat till lokala förutsättningar”.
Under punkten 5 lägga till ”Årlig direktavkastning om 4 procent vid periodens slut”.
forts
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RS § 3 forts
RS 2019/1045

Direktavkastning utgör driftnetto dividerat med marknadsvärdet för samtliga
fastigheterna (byggnader och mark).
Under punkten 7 lägga till ”Regionstyrelsen ska ges den information och erhålla de handlingar
som styrelsen begär”.
Till mötena ska regionstyrelsens ordförande, 2:e vice ordförande i regionstyrelsen,
regiondirektör och eventuella övriga tjänstepersoner från regionen samt bolagets
styrelseordförande, vice ordförande och verkställande direktör kallas.
Filip Reinhag (S) instämmer i Eva Nypelius yrkande förutom i punkt 4 och 5.
Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Lisbeth
Bokelund (MP) på följande ändringar:
Punkt 4
”Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer. Bolaget ska skötas på ett effektivt och långsiktigt
ekonomiskt hållbart sätt.
Affärsmässiga principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget samt utifrån ägarens direktiv.
Bolagets allmännyttiga uppdrag innebär att det ska klara verksamheten självständigt och anpassat
till lokala förutsättningar”.
Punkt 5
”Bolaget ska förhålla sig till balans mellan det huvudsakliga målet om 500 lägenheter under
perioden, direktavkastning och soliditet för att säkra långsiktigt hållbar ekonomi”.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att soliditetskravet ska tas bort.
Thomas Gustafson (V) yrkar att i punkt 3 lägga till ”Styrelsens arbete ska präglas av
öppenhet och debatt”.
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar att ta bort ”av hyresrätter” i punkt 2, sista stycket på sid 1
och meningen får följande lydelse: ”Bolaget ska arbeta för nyproduktion med ett
långsiktigt hållbart perspektiv och i takt med de behov som finns, dock ska en
produktion av minst 500 lägenheter ha påbörjats under perioden från det att
direktivet antas på bolagsstämman till utgången av år 2023, varav minst två projekt
ska genomföras på landsbygden”.
Ordförande ställer eget yrkande, Filip Reinhags yrkande och Lars Engelbrektssons
yrkande mot varandra och finner att eget yrkande bifalls och blir huvudförslag.
forts
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RS § 3 forts
RS 2019/1045

Filip Reinhags yrkande ställs mot Lars Engelbrektssons yrkande för att utse
motförslag till huvudförslaget. Filip Reinhags yrkande bifalls och utses som
motförslag.
Ordförande ställer eget yrkande mot Filip Reinhags yrkande och eget yrkande bifalls.
Votering begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst för Filip Reinhags
yrkande. Omröstningen ger 7 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius
(C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 8 nej-röster: Ylva Bendelin (S), Filip Reinhag (S),
Thomas Gustafson (V), Lisbeth Bokelund(MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan
Ericsson (S), Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons tilläggsyrkande och finner att
det avslås.
Ordförande ställer proposition på Lisbeth Bokelunds tilläggsyrkande och finner att
det bifalls.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Filip Reinhags yrkande med Lisbeth
Bokelunds tilläggsyrkande.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-21
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Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 4

Reviderat regelverk för Partistöd

RS 2019/1073
AU § 4

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Reviderade regler för Partistöd antas.

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att revidera Region Gotlands regler för
partistöd. Revideringen har gjorts i samråd med arvodeskommittén.
De föreslagna revideringarna syftar till att förbättra och förtydliga processen runt
utformning, utbetalning och redovisning av partistöd.
Reglerna har främst uppdaterats i förhållande till den nya kommunallagen, men har
också anpassats för att bättre korrelera med Region Gotlands nya e-tjänst för
redovisning av erhållet partistöd.
Det har också införts skärpta regler för eventuellt verkställighetshinder, genom
införande av sanktioner för redovisningar som inkommer för sent.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att reviderade regler för partistöd bör
antas.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Samtliga partier representerade i fullmäktige
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RS § 5

Tillsynsplan för räddningstjänsten 2020

RS 2019/1408
AU § 5

Regionstyrelsens beslut
•

Räddningstjänstens tillsynsplan för lagen om skydd mot olyckor och lagen om
brandfarliga och explosiva varor för 2020 antas.

Förebyggande räddningstjänst lyder främst under två lagar; lag (2003:778) om skydd
mot olyckor (LSO) och lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
med tillhörande förordningar och föreskrifter.
Lagen om skydd mot olyckor reglerar den tillsyn som bedrivs samt att sotning
genomförs. Det står även i LSO att genom rådgivning och information samt på annat
sätt ska underlätta för den enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen.
Tillsynen enligt LSO sker utifrån 2:a kapitlet 2 § - ”Ägare och nyttjanderättshavare till
byggnader eller andra anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.”
Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar den tillsyn som bedrivs samt de
tillstånd som utfärdas enligt 21 § ”Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna
lag har också, inom sitt verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och
beslut som meddelats i anslutning till lagen.”
Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet Daedalos uppgår idag till
ca 850 objekt varav uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut
som följer:
-

ca 71 % (605 objekt) är tillsyn enligt LSO,
ca 12 % (106 objekt) är tillsyn enligt LBE,
ca 11 % (92 objekt) är samplanerade tillsyn, objekt som tillsynas enligt både LSO
och LBE.
ca 6 % (49 objekt varav ca 40 s.k. automatlarmsobjekt, resterande tillståndsobjekt).

Tillsynerna finns till för att större industrier och samlingslokaler skall ha ett
systematiskt brandskydd. Detta för att säkerställa att allmänheten skall känna sig
trygga i de miljöer man vistas som är besiktningspliktiga.
forts
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Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-18
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Förebyggande räddningstjänst
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Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 6

Riktlinjer för informationssäkerhet

RS 2018/1222
AU § 6

Regionstyrelsens beslut
•

Riktlinjer för informationssäkerhet antas.

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antogs av regionfullmäktige 2019-09-23 § 220, det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av regionstyrelsen.
För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johan Kallum, säkerhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
Skickas till
Delges till övriga nämnder samt till AG InfoSäk via handläggare.

15 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 7

Strategi för världsarvet Hansestaden Visby

RS 2018/1111
AU § 7

Regionstyrelsens beslut

Remissversion av strategin godkänns och skickas på remiss enligt sändlista.
• Remissvar ska inlämnas senast 18 mars 2020.
•

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är i ett
slutskede och strategidokumentet är färdigställt för att gå ut på remiss.
Projektet har letts av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en
styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper och har utformats i
samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med världsarvets olika
intressenter.
Remissen är en viktig del av dialogprocessen och under remissperioden kommer en
remisskonferens att anordnas.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att strategidelen av dokumentet strategi
och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby går ut på remiss.
Arbetsutskottet begärde komplettering av strategin och ärendet överlämnades till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Anna Wejde, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen och Maria James, regionantikvarie, samhällsbyggnadsförvaltningen närvarar.
Adam Lagerstedt föreslår att en målmatris läggs in i strategins sammanfattning.
Regionstyrelsen föreslår även att remisstiden läggs in i beslutet.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att de bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
Skickas till
Enligt sändlista

16 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 8

Revidering av riktlinjer för bostadsförsörjning

RS 2017/1093
AU § 8

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning med de av regionstyrelsen föreslagna
ändringar godkänns.
• Riktlinjerna ersätter tidigare Bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018.
•

Regionstyrelsen gav 2018-02-01, § 10 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
revidera gällande bostadsförsörjningsplan.
Efter godkännande av regionstyrelsen 2018-12-12, § 364 ändrades uppdraget till
framtagande av riktlinjer för bostadsförsörjning.
Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar har regionen en
planeringsskyldighet för bostadsförsörjningen. Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska
antas av regionfullmäktige under varje mandatperiod. Nu gällande Bostadsförsörjningsplan Region Gotland 2013-2018 antogs av regionfullmäktige 2013-10-14, § 109 och ska
nu ersättas med föreslagna riktlinjer för bostadsförsörjning.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna inklusive
ändringar efter remiss är väl genomarbetat och överensstämmer med hur arbetet med
bostadsförsörjning bör bedrivas för att vara till största möjliga nytta för medborgarna.
Arbetsutskottet begärde kompletteringar av riktlinjerna och ärendet överlämnades till
regionstyrelsens utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Anna Adler, strateg, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Eva Nypelius (C) yrkar att sista meningen, första stycket på sidan 12 stryks och byts
ut mot ”För de utan bil, till exempel många av studenterna, är det svårt att i dagsläget bo utanför
de större tätorterna. Detta skulle motverkas av en utbyggd och flexibel kollektivtrafik” samt att
sista meningen i andra stycket stryks.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 8 forts
RS 2017/1093

Thomas Gustafson (V) yrkar på följande ändringar i riktlinjerna:
Sidan 9 stycke 3.3, Mål strategier och insatser, lägga till ytterligare ett primärt mål:
- Det byggs fler prisvärda bostäder som genomsnittsgotlänningen har råd med.
Till det nya målet föreslås två strategier:
-

Genom aktiv markpolitik styra mot byggande med hyror som genomsnittsgotlänningen har råd
med.
Utveckla strategier för byggande så att det kan erbjudas bostäder för alla målgrupper.

I tabell som konkretiserar strategier under punkt 3.3 för varje målområde.
Mål 1. ”Det byggs i snitt….” Lägga till ytterligare ”strategipunkt”
-

Säkra tillgången till studentbostäder.

Mål 2 ”Det finns ett varierat….” Lägga till ytterligare ”strategipunkt”
-

Ställ krav på sociala kontrakt vid markanvisning till privata byggherrar.

Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande och finner att det
avslås.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-25

18 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 9

Främjande av psykisk hälsa, gemensamt
arbete i samhället

RS 2019/1272
AU § 10

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Region Gotland ansöker om medlemskap i den ideella föreningen MindShift
Gotland.

Regionstyrelsens beslut

Under förutsättning av beslut i regionfullmäktige utses Rolf Öström (M) som
ombud på föreningsstämman för MindShift Gotland 2020-2022.
• Kostnader för Region Gotlands deltagande i MindShift Gotland belastar enheten
för Social hållbarhet, avdelningen för regional utveckling i regionstyrelseförvaltningen.
•

Med utgångspunkt i Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete
(2015-2018) bedrivs ett brett arbete för att minska självmorden på Gotland. Delar av
arbetet handlar om att samverka med externa aktörer och att gemensamt sprida
kunskap om psykisk hälsa/ohälsa i samhället. Programmet har förlängts att gälla till
och med 2020 och en process pågår för att ta fram förslag på reviderat program.
Under 2019 har en process pågått för att hitta former för ökad samverkan kring
psykisk hälsa, mellan olika aktörer i samhället. I takt med att planering för detta
fortgått och det även innefattar att hantera pengar har behovet av en sammanhållande formell struktur blivit allt mer trängande. Det har utmynnat i bildandet av en
ideell förening MindShift Gotland. Föreningens mål är att verka för psykisk hälsa
genom innovativ och förstärkt samverkan.
Företag och organisationer, som önskar verka för föreningens ändamål, kan ansöka
om medlemskap. Medlemmen företräds, i föreningen, av en representant från det
aktuella företaget eller organisationen. Medlemmarna i föreningen förväntas bidra
aktivt till föreningens mål och bidra med tid och resurser som bedöms möjliga att
lägga in i föreningens pågående projekt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i föreningen möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i samhället.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 9 forts
RS 2019/1272

Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget som regionalt
utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet offentlig service och välfärdstjänster behöver vara representerat i sammanhang som handlar om att mobilisera
gemensam kraft i hela samhället. Bedömningen är att medlemskap i föreningen inte
kommer att ge nämnvärda ökade kostnader för Region Gotland. Den indikativa
medlemsavgiften är maximalt 1000 kronor och belastas enheten för Social hållbarhet.
I förlängningen bedöms medlemskapet i föreningen ha positiv inverkan på
befolkningens psykiska hälsa och därmed även samhällskostnader.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett medlemskap i föreningen
MindShift Gotland möjliggör och förenklar samverkan med andra aktörer i samhället
för främjande av psykisk hälsa. I arbetet inför bildandet av föreningen har samråd
skett med verksamhetsledarna för BarnSam och VuxenSam samt förankring i RSS
(Regional Samverkans- och Stödstruktur).
Region Gotlands deltagande i föreningen är viktigt utifrån uppdraget som regionalt
utvecklingsansvarig aktör och utifrån att perspektivet offentlig service och välfärdstjänster behöver vara representerat i sammanhang som handlar om att mobilisera
gemensam kraft i hela samhället. Föreningen blir en viktig plattform för nya
innovationer i området. Samverkan kring detta på Gotland kommer även få positiva
konsekvenser för Mind//Shift nationellt. Flera regioner är på väg att organisera sig i
rörelsen Mind//Shift och använder vårt arbete på Gotland som gott exempel och
inspiration.
Bedömningen är att medlemskap i föreningen inte kommer att ge nämnvärda ökade
kostnader för Region Gotland. Den indikativa medlemsavgiften är maximalt
1 000 kronor och belastas enheten för Social hållbarhet. I förlängningen bedöms
medlemskapet i föreningen ha positiv inverkan på befolkningens psykiska hälsa och
därmed även samhällskostnader. Regionstyrelseförvaltningens rekommenderar
regionfullmäktige att ta beslut om att Region Gotland går med i föreningen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-08
Skickas till
BarnSam, Elisabeth Jonsson-Höök
VuxenSam, Cecilia Krook

20 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 10

Försäljning namnrättigheter - sporthallen
Visborg

RS 2019/1281
AU § 11

Regionstyrelsens beslut

Gotlands Idrottsförbund (GI) får i uppdrag att ombesörja försäljningsprocessen av
namnrättigheten till sporthallen på Visborg, idag namngiven som ICA Maxi Arena.
• Den årliga intäkt som leasingen av namnrättigheten inbringar ska fortsatt oavkortat
gå till det representationsstöd som har varit i bruk under den gångna avtalsperioden.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta avtal mellan Region Gotland
och GI avseende namnförsäljningen.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en översyn av riktlinjerna för
representationsstödet och de riktlinjer som tillhör inför avtalsperioden som inleds i
september 2020.
•

Inför öppnandet av den nya sporthallen på Visborg 2015 beslutade kultur- och
fritidsnämnden att intäkten av leasingen av namnrättigheterna skulle tillfalla
föreningslivet, KFN 2014-09-16, § 56. Dåvarande kultur- och fritidsförvaltningen
genomförde en dialog med näringslivet och föreningslivet angående leasingen av
namnrättigheterna på den nya sporthallen. Då konstaterades det att näringslivets
intresse ökade av vad eventuell intäkt predestinerades till.
Klart är att näringslivets vilja att skjuta till större belopp ökar om pengarna oavkortat
går tillbaka till föreningslivet. Intresset är måttligt om intäkten används till att
finansiera sporthallens löpande drift. Genom att predestinera eventuell intäkt från
leasing av namnrättigheterna till förmån för föreningarna är det sannolikt att
intäktens storlek ökar. Detta utgör i regionperspektivet en möjlighet att med liten
eftergift göra stor skillnad för föreningslivet.
Inför försäljningen föregående period erbjöd och accepterade GI att genomföra
försäljningen, kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 30. Även inför denna period
har GI anmält sitt intresse att sköta försäljningen av namnrättigheterna.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det kommer att ge ett bättre utfall om GI
sköter försäljningen av namnrättigheterna. Vi delar uppfattningen att näringslivet är
mer benäget att skjuta till resurser om det är tydligt att det ska gå till föreningslivet
och inte driften av anläggningen. Samverkan under den senaste perioden har varit
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 10 forts
RS 2019/1281

god och vi har fortsatt anledningen att tro att de ska fortsätta. Vi anser även vidare
att GI i detta fall har ett mer etablerat närverk bland näringslivet i dessa frågor och
kan bedöma vilka intressenter som är villiga att gå in med resurser. En tanke under
tidigare period är att det inte i allt för stor mån ska inkräkta på ordinarie sponsorbudget för det gotländska föreningslivet. En inställning vi håller med om. Vår
bedömning är att låta GI sköta försäljningen och att det ska upprättas ett avtal mellan
GI och Region Gotland för att reglera detta.
Riktlinjerna för representationsstödet togs fram till den förra perioden (2015-2020),
och behöver revideras inför det att den nya perioden inleds i september 2020. Detta
på grund av förändrade resurser att handlägga och hantera stödet internt på Region
Gotland. Inriktningen bör dock vara densamma, det vill säga ett stöd i syfte att
marknadsföra Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Gotland Idrottsförbund 2019-11-11
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-13
Skickas till
Gotlands idrottsförbund

22 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 11

Taxor och avgifter inom Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens verksamhetsområden

RS 2019/1251
AU § 12

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för ytterligare
utredning.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har 2019-10-25, § 103 hemställt om att
regionfullmäktige till nämnden delegerar rätten att besluta om avgifter för service.
Regionstyrelsen har att till fullmäktige yttra sig över nämndens förslag.
Med delegation av beslutanderätt avses att beslutanderätten överlåts till delegaten.
Det förutsätter att den delegerande har något att överlåta till delegaten. Som
nämnden i sin egen rättsutredning framhållit anses en nämnd inom ramen för sin
löpande verksamhet ha en självständig rätt att ta ut ersättning för tjänster som
nämnden tillhandahåller frivilligt, om inte någon lag på området föreskriver annat.
Denna avgiftsrätt tillkommer således nämnden direkt. Fullmäktige äger inte denna
avgiftsrätt och kan därmed inte överlåta den. Vad gäller avgifter utöver nämndens
självständiga område, det vill säga avgiftsrätt som primärt tillhör fullmäktige, och som
avser service inom nämndens område, anser regionstyrelseförvaltningen att förslaget
är för vagt. Det framgår inte heller vilken ekonomisk betydelse eller övriga effekter
avgiftsfinansieringen kan tänkas ha eller få.
Regionstyrelseförvaltningen anser således att ärendet bör återremitteras till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden för ytterligare utredning av vilka tjänster som helt
eller delvis avses avgiftsfinansieras, vilken styreffekt som kan förväntas och vilken
intäkt som avgiftsuttaget uppskattas generera.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 12

Förslag till ändring av taxa för kollektivtrafik
gällande månadsresor/arbetsresor

RS 2019/820
AU § 13

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort avskaffas
och arbetsresekort återinförs.
• Enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten blir 400 kr/månad. Kortet och det
nya priset ska gälla från 2020-03-01.
•

Regionfullmäktige 2019-11-18, § 288, återremitterade ärendet med motiveringen:
”Inget samråd har skett med organisationer för personer med funktionsnedsättning
angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det uteblivna samrådet från Region
Gotland bryter mot ingångna överenskommelser med ovan nämnda organisationer.
En konsekvensanalys måste tas fram för vad som gäller och vad det innebär vid ett så
omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.”
Samråd har skett 2019-11-20.
Utvärdering av månadskort plus
Syftet med månadskort plus från kollektivtrafikenheten var att färdtjänstresenären
skulle använda månadskortet till att åka i den allmänna kollektivtrafiken, där den var
tillgänglighetsanpassad. Där trafiken inte var tillgänglighetsanpassad skulle resenären
kunna nyttja färdtjänst som tidigare.
Vid granskning ser man att kortet inte använts på ett sådant sätt som tanken var från
början. Färdtjänstresenären har inte använt den allmänna kollektivtrafiken mer än
tidigare.
Regionstyrelseförvaltningen kvarstår vid bedömningen att tillstyrka tekniska
nämndens beslut. Då syftet med förändringen månadskort plus inte har uppfyllts och
kostnaden ökat väsentligt bör den föreslagna förändringen genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar i första hand att månadskort plus ska finnas kvar och i andra
hand att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en socialkonsekvensanalys
i enlighet med återremissyrkandet i fullmäktige. Tommy Gardell (S), Thomas
Gustafson (V) och Lisbeth Bokelund (MP) instämmer i Filip Reinhags yrkanden.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Filip Reinhags
yrkanden och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 12 forts
RS 2019/820

Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst för Filip Reinhags yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas
Unger (M), Adam Lagerstedt (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva
Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Ylva Bendelin (S), Filip Reinhag (S), Thomas
Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson
(S) och Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag
att månadskort plus inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort avskaffas
och arbetsresekort införs. Enhetspris för arbetsresekort inom färdtjänsten blir 400
kr/månad.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2019-12-18, § 289
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 13

Information. Indikatorer till styrkort 20202023

RS 2019/1379
AU § 14

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige beslutade 2019-06-17 om nya mål för Region Gotland som gäller
perioden 2020-2023. Målen ingår i befintlig styrmodell. Styrmodellen bygger på ett
gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verksamhetsplaner där
nämnder/förvaltningar beskriver hur de ska bidra till att uppfylla målen i styrkortet
samt hur de ska arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte
är målsatt i styrkortet.
Till styrkortsmålen för 2020-2023 har regionstyrelseförvaltningen haft i uppdrag att
ta fram lämpliga indikatorer.
Arbetet med att ta fram indikatorer har involverat chefer och strateger från regionstyrelseförvaltningen samt relevanta verksamheter som direkt berörts av framtagandet av indikatorer. Diskussioner kring indikatorerna har även förts inom
nätverken för HR, kvalitet och digitalisering samt ekonomi.
Antalet indikatorer till ett mål är begränsat. Ambitionen har varit att hålla ner antalet
för att tydliggöra inom vilka områden Region Gotland behöver förbättra sitt arbete
utifrån de beslutade styrkortmålen. Till vissa mål finns långt fler möjliga indikatorer
och därmed har ett visst urval varit nödvändigt. Resultatet på samtliga indikatorer
redovisas i årsredovisningen och i möjligaste mån i delårsrapport 2.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
Skickas till
Alla nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 14

Information. Ledarstrategi för Region
Gotlands tjänstemannaorganisation

RS 2019/1417
AU § 15

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

2010-02-18 fastställde dåvarande regiondirektör, tillsammans med koncernledningsgruppen, en ledarstrategi för Region Gotlands tjänstemannaorganisation. Under 2018
startade koncernledningen arbetet med en revidering av dokumentet. Detta för att
skapa ett bra stöd och rätt förutsättningar för ledare inom regionen i arbetet att få till
en organisationskultur präglad av tillit (mål 13 i styrkort för 2020-2023). I arbetet
med att göra nödvändiga förflyttningar i organisationskulturen är våra chefer och
ledare nyckelfunktioner. Revideringen och utvecklingen av ledarstrategidokumentet
har genomförts parallellt med organisationskulturkartläggningen.
Revidering och utveckling av ledarstrategin är en aktivitet i regionstyrelseförvaltningens beslutade verksamhetsplan för 2019 och strategin ska bidra till att ge
förutsättningar för att arbeta mot målområde medarbetare i det nya styrkortet och
främst då mål 13: Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning
och förändring. Vi är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och
medarbetare är avgörande för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna
upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och förankring.
Arbetet med att ta fram den nya ledarstrategin har involverat chefer och nyckelfunktioner från alla förvaltningar i både kartläggningsarbetet och i framtagandet av
reviderat dokument. Alla förvaltningsledningsgrupper, kompetensnätverk, den
centrala samverkanskommittén samt regionens 250 chefer (på ett chefsforum), har
varit inblandade under framtagandet 2019. Alla har i dessa sammanhang varit positiva
till dokumentet och gett uttryck för att det är ett bra och viktigt stöd för våra chefer
och en viktig signal till alla runtomkring att ledarskapet inom regionen tas på allvar.
Region Gotland vill ha en tydlig riktning för ledarskapet samt ge rätt förutsättningar
för att utöva det.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19

27 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 15

Remiss - Promemoria med förslag till
utvecklad reglering av upphandlingstillsynen

RS 2019/1223
AU § 16

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande överlämnas till Finansdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sedan Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att Konkurrensverket överskridit
sina lagliga befogenheter i strid med lagen om offentlig upphandling, har Konkurrensverket på eget initiativ utarbetat en promemoria med lagförslag m.m. som främst
syftar till att ge verket utökade befogenheter. Promemorian har dock remitterats
Region Gotland av Finansdepartementet.
I promemorian föreslås i huvudsak att Konkurrensverket ska kunna intervenera i
upphandlingar på fler sätt än nu och därvid kunna förelägga vid vite att den
upphandlande myndigheten rättar sig efter verkets olika beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till remissyttrande. Av detta
framgår sammanfattningsvis att, förutom vad som i promemorian anförs om
antikorruptionsarbete, regionstyrelsen föreslås avstyrka förslagen i promemorian.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Finansdepartementet 2019-10-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-16

28 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 16

Markanvisning avseende idrottsanläggning
Visborg

RS 2020/19

Regionstyrelsens beslut

Genom markanvisningstävling upplåta mark inom idrotts- och rekreationsområdet
på Visborg för nybyggnation av gymnastikhall.
• Föreslaget upplägg, kriterier samt tidplan för markanvisningen godkänns.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att bereda samt verkställa markanvisningen.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar bland annat för behovsprioritering mellan
olika idrotter och verksamheter och har i detta arbete identifierat behovet av en ny
gymnastikhall i Visby som stort. Bristen på tider i befintliga hallar lämpliga för
gymnastik är stor i Visby och i takt med ökad befolkning förväntas antalet utövare
öka framöver. För att utöva sin idrott måste gymnasterna ta fram tunga redskap
innan träning och ställa tillbaka dem efter genomförd träning, vilket är riskfyllt och
tidskrävande. Det finns för närvarande inga befintliga lokaler i Region Gotlands
bestånd som skulle kunna passa gymnastikens behov och ge gymnasterna bra
träningsmöjligheter. Föreningen i Visby har runt 800 medlemmar, främst barn och
ungdomar, men det finns även gymnastikverksamhet i andra föreningar som skulle
kunna ta del av möjligheterna i en ny hall för redskapsgymnastiken. Förutom att en
ny gymnastikhall skulle leda till en förbättrad och säkrare situation för gymnastiken
och dess utövare, skulle detta även innebära att tider frigörs i andra hallar för andra
aktiviteter och idrottsverksamheter.
Region Gotland har beviljat ett driftbidrag om 500 000 kr/år under en 10-årsperiod
till Visbygymnasterna vilket möjliggör för föreningen att hyra en ny gymnastikhall.
Att ett sådant hyresavtal kommer till stånd är också en förutsättning för markanvisningen då syftet med markanvisningen främst är att möjliggöra den fortsatta
gymnastikverksamheten samt en utveckling av densamma.
Det har från olika externa aktörer visats ett intresse att bygga en gymnastikhall i
kombination med ett kommersiellt komplement med idrottsinriktning av något slag.
Ett sådant upplägg skulle innebära att flera behov kan tillgodoses utan att Region
Gotland behöver gå in med stora investeringspengar.
Regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
har i en arbetsgrupp arbetat fram ett upplägg för en markanvisningstävling med syfte
att uppnå ovanstående.
forts
29 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 16 forts
RS 2020/19

Att utveckla idrottsområdet inom den nya stadsdelen Visborg är av stort intresse för
medborgarna, både de som redan bor på Gotland och i Visby och de som framöver
kommer att bo, leva och verka inom Visborgsområdet.
En ny gymnastikhall på Visborg är viktig för att Gotlands gymnastikverksamhet ska
fortsätta växa och utvecklas. Många barn och ungdomar, framför allt flickor, utövar
denna sport och behöver en trygg träningsmiljö. Eftersom idrottshallen inte bara
planeras för gymnastik, utan även för någon annan form av idrottsverksamhet
kommer den att bli ett viktigt tillskott och en mötesplats för medborgarna samtidigt
som den utvecklar idrottsområdet på Visborg, vilket är utpekat som prioriterat
område för just denna typ av verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har efter konsultation med jurister hos Sveriges
kommuner och regioner (SKR) samt avstämning med Region Gotlands interna
jurister, gjort bedömningen att det föreslagna upplägget för markanvisningstävlingen
följer antagna lagar, regler och riktlinjer för markanvisningar samt att detta inte
medför upphandlingsplikt enligt LOU. Dock uppfylls övergripande de principer som
gäller för upphandling enligt LOU.
Mot bakgrund av ovanstående anser regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen
bör godkänna det föreslagna upplägget för markanvisningstävlingen samt den satta
tidplanen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Skickas till
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

30 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 17

Remiss. Detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1
m.fl. (Tofta Camping), utökat förfarande

RS 2019/1381
AU § 17

Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks, men regionstyrelsen vill särskilt poängtera vikten av att de
sociala perspektiven kring ett genomförande av planen beskrivs, samt att frågan
kring framtida vattenförsörjning av planområdet ges större tydlighet.

Miljö- och byggnämnden har 2019-11-27 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att samråda ett förslag till detaljplan för rubricerat område, allmänt känt som
Tofta strand och Tofta camping.
Planförslaget möjliggör friluftsliv samt flera olika typer av övernattningsmöjligheter
för besökare; rörlig camping, hotell, service samt uthyrningsstugor. Planområdet
omfattar cirka 20 hektar och inrymmer bostäder i form av småhus på naturtomter i
anslutning till Solbacksvägen, bostäder i form av flerbostadshus vid Toftavägen, samt
uthyrningsstugor (bungalows) i mellandelen av området.
Översiktsplanen för det aktuella området möjliggör endast camping och rörligt
friluftsliv, men i planförslaget görs ändå bedömningen att bostäder i anslutning till
planområdets utkanter inte står i strid med översiktsplanens intentioner, då denna
inte redovisar någon exakt geografisk gräns för turistzonens område.
Området är en viktig mötesplats för såväl närboende som långväga besökare och
stranden är en av de mest besökta och mest barnvänliga på Gotland. Som sådan har
den ett stort värde som mötesplats för unga och barn. Ur ett socialt perspektiv är det
viktigt att området inte omvandlas till en plats med enbart restauranger och annan
service som inte är tillgängliga för barn och ungdomar.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att planförslaget som helhet är bra och att
det ger förutsättningar för en positiv utveckling av ett område med stor potential
inom besöksnäring och rörligt friluftsliv. För delar av planförslaget anser regionstyrelseförvaltningen att det är motiverat att mer tydligt utreda och/eller beskriva
konsekvenserna av ett genomförande. Det handlar i huvudsak om det sociala
perspektivet kring barns och ungdomars fortsatta tillträde till området, samt kring
frågan om framtida vattenförsörjning av planområdet.
forts

31 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 17 forts
RS 2019/1381
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2019-12-11, § 279
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-11
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten

32 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 18

Intresseanmälan om direktanvisning av
mark, Othem Ejdern 6

RS 2018/627
AU § 18

Regionstyrelsens beslut

AB Gotlandshems begäran om anstånd med tillträde av fastigheten Othem
Ejdern 6 till senast den 1 april 2020 godkänns.
• AB Gotlandshems begäran om hävning av köpeavtalet avseende fastigheten
Othem Ejdern 6 efter den 1 april 2020 under förutsättning att överenskommelse
om förvärv av alternativ fastighet för bostadsbebyggelse om minst 18 lägenheter
inom Slite tecknats mellan regionen och AB Gotlandshem godkänns.
• AB Gotlandshem ersätter regionen för mellanskillnaden, om försäljningspriset av
fastigheten Othem Ejdern 6, vid konkurrensutsatt försäljning senast under 2021,
understiger överenskommen köpeskilling 1 350 000 kr.
•

AB Gotlandshem inkom i maj 2018 med begäran om direktanvisning av fastigheten
Othem Ejdern 6 i Slite. I regionstyrelsen 2019-06-12,§ 12 godkändes köpekontrakt
avseende förvärv av fastigheten med tillträde 2019-09-01. AB Gotlandshem har efter
utredningar kommit fram till att de blir svårt att få önskad ekonomi i en byggnation
på fastigheten. Anledningen till detta är bland annat begränsningar i gällande plan
samt i kostsamma pumpanordningar som krävs. På grund av mer tid har
AB Gotlandshem ansökt om anstånd med tillträde till den 1 april 2020 samt hävning
av köpekontraktet ifall tillträde inte skett senast den 1 april 2020.
Regionen är som ägare till AB Gotlandshem mån om att skapa goda förutsättningar
för AB Gotlandshem att uppfylla ägardirektiven. En byggnation av bostäder utanför
Visby är en viktig del. Det viktigaste är dock inte var i Slite bostäder byggs utan att ett
bostadsprojekt i Slite kommer till stånd med rätt förutsättningar. Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra emot anstånd med tillträde och eventuellt hävning av
köpet ifall AB Gotlandshem förvärvar annan mark i Slite. Då det finns ett bindande
avtal mellan parterna avseende Ejdern 6 till en köpeskilling om 1 350 000 kr bör
AB Gotlandshem även ersätta regionen om fastigheten inte kan avyttras till annan
aktör för motsvarande nivå inom två år.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.

forts

33 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 18 forts
RS 2018/627
Beslutsunderlag

AB Gotlandshem 2019-11-08
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-19
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Bygglov

34 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 19

Försäljning Plågan 1

RS 2019/1382
AU § 19

Regionstyrelsens beslut
•

Fastigheten Plågan 1 i Visby läggs ut till försäljning i konkurrens via ramavtalsupphandlad mäklare. Den intäkt som detta genererar ska användas till renovering
och underhåll av kvarnarna Kärringen och Lågan.

Kvarnarna Lågan, Kärringen och Plågan har under lång tid varit en karaktäristisk del
av vyn över södra Visby
Arbetsgruppen med representanter från teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen anser att en försäljning av kvarnen Plågan är ett lämpligt tillvägagångssätt för att bevara densamma. Försäljning bör därmed ske i befintligt skick via ramavtalsupphandlad mäklare på den öppna marknaden.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-16
Skickas till
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

35 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 20

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.

RS 2019/151

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fullfölja försäljningen av fastigheten
Visby Snäckgärdet 1:28 under förutsättning att restriktioner införs kring framtida
vattenförsörjning som inte påverkar köpeskillingen. Ett överlåtelseavtal ska
slutligen godkännas av regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige.

2019-02-28 §56 beslutade regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningen fick i
uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fick uppdraget att sälja fastigheten och arbetet
påbörjades under våren. Intresset bedöms som gott och försäljningsprocessen har
pågått under hösten och är nu i sitt slutskede.
Potentialen i fastigheten består i att utveckla den i enlighet med detaljplanen för
Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl. (Snäck camping) som antogs av regionfullmäktige
2017-05-15, § 53 och vann laga kraft 2018-06-28. Planens syfte är att stärka turismen
genom att ge möjlighet till en utökning av antalet turisbäddar på Gotland i form av
stugor, tält och husvagnar/husbilar. Planen medger byggnation av två hotell om i
storleksordningen totalt 10 000 kvm BTA samt cirka 250 stugor. Utöver detta
medger planen rörlig camping med tillhörande servicehus.
På grund av sjunkande grundvattennivåer i kombination med en expansiv exploateringstakt har tillgången till vatten inom Visbyområdet blivit begränsad. I syfte att
hushålla med vatten bedöms det därför lämpligt att avvakta med utvecklingen av
Visby Snäckgärdet 1:28 och därmed är det tveksamt att under rådande omständigheter försälja fastigheten.
Då vattentillgången säkrats kan fastigheten bjudas ut till försäljning igen för att
utvecklas i enlighet med gällande detaljplan. Innan en ny försäljningsprocess inleds
bör den godkännas av regionstyrelsen.
Ett alternativ till att avbryta försäljningsprocessen är att undersöka möjligheten att
sälja fastigheten med restriktioner kring framtida vattenförsörjning. Finns det en
tillfredställande lösning på detta som ej är prispåverkande skulle fastighetsförsäljningen kunna genomföras som planerat.
forts

36 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 20 forts
RS 2019/151

Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att en försäljning med säkerställda
restriktioner kring framtida vattenförsörjning är intressant och bör utredas. Visar det
sig att en sådan lösning inte går att säkerställa ska försäljningsprocessen avbrytas i
syfte att undvika en ökad belastning av vattenkapaciteten inom Visbyområdet.
Fastigheten bör istället bjudas ut till försäljning då tillgång till vatten finns och en
utveckling av fastigheten kan ske i enlighet med en köpares tidplan.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att beslutspunkt 1 ändras till ”regionstyrelseförvaltningen
får i uppdrag att fullfölja försäljningen av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 under
förutsättning att restriktioner införs kring framtida vattenförsörjning som inte
påverkar köpeskillingen. Ett överlåtelseavtal ska slutligen godkännas av regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige” samt att besluts punkt 2 och 3 stryks.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark och Stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten

37 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 21

Motion. Avgiftsfri skola

RS 2019/1110
AU § 20

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens
beslut att regionens riktlinje kring tolkningen av en avgiftsfri skola ska följas upp
genom att läggas in i det systematiska kvalitetsarbetet samt åter lyftas i både chefsoch medarbetarled.

Filip Reinhag (S) har till regionfullmäktige yrkat på att barn- och utbildningsnämnden
tar fram enhetliga riktlinjer som säkerställer avgiftsfri skola på Gotland, samt att en plan
för uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och implementeras.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som har fattat beslut om
hur redan befintlig riktlinje för avgiftsfri skola ska följas upp och aktualiseras.
Riktlinje kring tolkningen av avgiftsfri skola beslutades av barn- och utbildningsnämnden 2015. Uppföljning av riktlinjen kommer att läggas in i det systematiska
kvalitetsarbetet.
Ur ett barnrättsperspektiv bedömer regionstyrelseförvaltningen att barn- och
utbildningsnämndens beslut att följa upp den redan befintliga riktlinjen kring
avgiftsfri skola kommer att säkerställa de gotländska barnens avgiftsfria skola.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-09-23
Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-19, § 139
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-25
Skickas till
Motionären
Barn- och utbildningsnämnden

38 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 22

Motion. Ceremoni på Gotland, Veterandagen

RS 2018/697
AU § 21

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Till regionfullmäktige har inkommit en motion från Patrik Thored m.fl. (M) om att
Region Gotland ska se över möjligheterna att, i samråd med försvarsmakten, länsstyrelsen och andra intressenter, anordna en ceremoni i samband med den årligen
återkommande veterandagen den 29:e maj.
Syftet med motion är att hedra de som genom året utbildats och tjänstgjort på
Gotland eller i utlandstjänst.
Regionstyrelseförvaltningen förstår motionens syfte att hedra tidigare förtjänstfulla
insatser. Region Gotland uppmärksammar årligen veterandagen den 29 maj genom
flaggning. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att anordna en ceremoni
bör vara en angelägenhet främst för staten och militära myndigheter. Om en sådan
ceremoni anordnas är Region Gotland positiva till att delta. Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att motionen avslås.
Arbetsutskottet föreslår att motionsvaret förtydligas med ”Region Gotland uppmärksammar veterandagen den 29 maj genom flaggning”.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-09

39 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 23

Motion. Minnesmärke över veteraner som
gjort fredstjänst utomlands

RS 2019/298
AU § 22

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad, med tekniska nämnden beslut om avtal om minnesplats.

I en motion från Claes Nysell (L) yrkas att:
Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett veteranmonument i
Almedalsområdet.
Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende.
I motionen anförs att Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) har
erbjudit sig att vara huvudman för ett minnesmonument i Visby, och har framfört
särskilt önskemål om att det skall ligga i anslutning till Almedalen. En placering i
Almedalen är också klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas generera
extra kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte
ekonomiskt utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa finansiering.
Tekniska nämnden har i ärende, 2019-11-27, § 252, fattat beslut om ett avtal med
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) om en minnesplats
(monument) att placeras på utsedd plats i Palissaderna i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att med tekniska nämndens beslut är
motionens syfte redan uppfyllt. Motionen anses därmed vara besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-26
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 252
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-09
Skickas till
Motionären
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 24

Medborgarförslag. Inrättande av
Veteranmonument vid Oscarsstenen

RS 2016/590
AU § 23

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarad, med tidigare beslut av tekniska nämnden om
avtal om minnesplats.

I ett medborgarförslag från Per Strindberg förslås att ett veteranmonument ska
inrättas vid Oscarsstenen i Visby.
Förslagsställaren anför att mot bakgrund av den förankring försvaret haft och har i
regionen ser jag det som berömvärt att genom ett monument/minnessten visa sin
uppskattning och respekt för de män och kvinnor som verkat internationellt
(FN/NATO/EU motsv) i fredens tjänst.
Regionstyrelseförvaltningen har förståelse för förslagsställarens önskemål.
Tekniska nämnden har i annat ärende 2019-11-27, § 252, fattat beslut om ett avtal
med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) om en minnesplats
(monument) att placeras på utsedd plats i Palissaderna i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att med tekniska nämndens beslut är
medborgarförslagets syfte redan uppfyllt.
Medborgarförslaget anses därmed vara besvarat.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag, 2016-09-07
Tekniska nämnden 2019-11-27, § 252
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-09
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 25

Motion. Skärpta arbetsmiljökrav vid
upphandling

RS 2019/433
AU § 24

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Saga Carlgren (V) m fl har i sin motion yrkat:
Att Region Gotland vid alla sina upphandlingar och vid nyttjande av LOV ställer
krav på att det ska finnas ett redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete hos alla de som
lämnar anbud.
Att Region Gotland tar fram rutiner för hur man på bästa vis ska kunna värdera
anbudsgivares systematiska arbetsmiljöarbete så att ett bra sådant blir en viktig faktor
vid beslut om vem som ska tilldelas en upphandling.
Att Region Gotland tar fram regelverk för vad som ska vara den minsta nivån på
innehållet i det systematiska arbetsmiljöarbetet för utförare enligt LOV.
Motionärerna menar att arbetsmiljöarbetet behöver förbättras på hela arbetsmarknaden. Region Gotland behöver öka tempot i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. Regionen behöver också öka trycket på de företag som regionen upphandlar
tjänster ifrån.
Med de krav som ställs om information i anbudsunderlagen anser regionstyrelseförvaltningen att motionen är besvarad. Eftersom lagstiftningen sätter tydliga mål för
arbetsmiljöarbetet är skallkraven på rutiner viktigast för att regionen ska ha möjlighet
att följa upp upphandlad leverantör. Vid värdering av anbud är det viktigaste att säkra
att anbudsgivaren har rutiner som följer föreskrifterna.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att motionen bifalls.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-02
Skickas till
Motionären
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 26

Medborgarförslag. Ett friskt liv för seniorer
som även innebär nytta för Region Gotland

RS 2018/510
AU § 25

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår ett friskt liv för seniorer
genom träning. Förslagsställaren motiverar förslaget med att träning stärker hälsa,
socialt välbefinnande och livsvilja som skulle spara många besök på vårdcentraler,
social/psykinrättning och skapa så mycket glädje för seniorer. Många lider av ensamhet och brist på lämplig sysselsättning.
Socialförvaltningens Hälsofrämjande enhet har ett uppdrag att driva och utveckla
både ett förebyggande och ett hälsofrämjande arbete. Särskilt viktigt är att stödja och
inspirera äldre (från 65 år) till fysisk aktivitet, kunskap om goda matvanor, social
gemenskap och meningsfullhet. Samverkan sker även med ideella organisationer men
också frivilliga individer som själva önskar bidra i arbetet. Enheten har öppna mötesplatser i Visby, Hemse och Slite. På mötesplatserna erbjuds flera olika aktiviteter allt
från fysisk rörelse till kultur och social gemenskap.
Region Gotland arrangerar årligen det fallförebyggande arbetet ”Trill int ikull!” Syftet
är att sprida kunskap om riskerna med fall och fallolyckor. Exempel på träning som
ger styrka och balans erbjuds. Vidare anordnar ideella föreningar regelbundet
promenader i grupp m.m.
Många gym och idrottsföreningar på Gotland erbjuder seniorträning och även
särskild träning för seniorer 70+.
På Region Gotlands webbplats finns korta och längre filmer, Liv i balans, för rörelse
som passar alla.
Region Gotland har även ett antal utegym i Visby. Idrottsanläggningarna i Svaide och
på P18 har även dessa utegym. Alla utegym möjliggör styrketräning utifrån egen
förmåga och behov.
Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen bedömer att det
finns god tillgång till träning för seniorer på Gotland som också bidrar till god
gemenskap. Samtliga träningsformer kan nås via Hälsofrämjande enheten, Gotlands
Idrottsförbund eller föreningarnas/organisationernas/gymmens egna webbsidor.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 26 forts
RS 2018/510

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med
regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-05-03
Regionstyrelseförvaltningen 2029-12-19
Skickas till
Förslagsställaren
Socialförvaltningen - Hälsofrämjande enheten

44 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 27

Medborgarförslag. Utbildning i riskbedömningar för politikerna

RS 2018/190
AU § 26

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget bifalls.

En viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Region Gotland är riskbedömningar. I regionens personalhandbok står att läsa att arbetsgivaren regelbundet
och vid planerad förändring i verksamheten ska undersöka arbetsförhållandena och
bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall i
arbetet. Exempel på förändringar kan vara införande av nya arbetsmetoder,
omorganisationer, personalneddragningar eller ombyggnationer. Riskbedömningen
ska dokumenteras skriftligt och vid bedömningen ska skyddsombud delta tillsammans med ansvarig chef.
Som politiker har man det yttersta ansvaret för arbetsmiljön i verksamheten. Detta
ansvar finns också förtydligat i den politikerutbildning som togs fram för nya
politiker i Region Gotland efter valet 2018. Det finns också utbildningsmaterial för
politiker via SKRs hemsida.
Ansvaret att genomföra riskbedömningar åligger alltså regionens chefer och syftet är
att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att fatta kloka beslut och genomföra
hållbar förändring. Förslagsställaren menar att politikerna lättare kan ta sitt ansvar om
man är väl införstådd med vad en riskbedömning innebär.
En genomgång av det utbildningsmaterial som finns för politiker idag visar att det
övergripande ansvaret beskrivs väl men att en mer detaljerad genomgång av riskbedömning specifikt saknas.
Regionstyrelseförvaltningen delar förslagsställarens bedömning att en ökad kunskap
hos ansvariga politiker kring riskbedömning som metod är av värde.
Förslaget är därför att förvaltningens HR-funktion tar fram ett kunskapsmaterial
kring riskbedömning som sedan sprids till varje förvaltnings HR-chef för genomgång
i respektive nämnd under 2020. Materialet integreras därefter i kommande politikerutbildningar inom Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 27 forts
RS 2018/190
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-02-13
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-21
Skickas till
Förslagsställaren

46 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 28

Medborgarförslag. Delegera chefsansvar

RS 2018/193
AU § 27

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med regionstyrelseförvaltningens beskrivning
av ledaruppdraget i Region Gotland.

I Region Gotland har chefer ett uppdrag som beskrivs i ledarstrategi och ledarkontrakt.
Ledarstrategin beskriver att uppdraget som ledare innebär att ansvar för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. I samma strategi beskrivs att en chef bland
annat har mandat att formulera tydliga mål för verksamheten, förmedla mål och krav
på resultat till medarbetare, besluta om förändringar om resultat inte uppnås samt
följa upp och analysera resultat för att utveckla verksamheten.
Uppdraget till varje chef definieras närmare i ett ledarkontrakt. Kontraktet beskriver
bland annat att en chef ansvarar för och också har mandat att säkerställa att verksamheten bedrivs effektivt och att såväl medarbetare, organisation, säkerhet, arbetsformer och administration utvecklas. Vidare beskrivs att chefer leder och fördelar
arbetet inom sin verksamhet och har ansvar och mandat att säkerställa en god
ekonomisk hushållning.
Ansvaret för ekonomin kommer utifrån regionfullmäktiges beslut kring respektive
nämnds/förvaltnings budget. Budgeten bryts sedan ned i verksamheten och läggs
fast på varje chefs ansvarsnivå. Dialog förs också kring budget i relation till uppdrag
och förutsättningar framåt.
För att stödja chefer i det ovan angivna ansvaret och mandatet finns stödfunktioner
inom områden som ekonomi, personal och kommunikation. Stödet består till
exempel av introduktionsutbildningar, information på intranätet och personliga
stödfunktioner.
Under 2019 har ett arbete initierats för att utveckla Region Gotlands ledarstrategi.
Detta med utgångspunkt i ett för regionen definierat mål om att Region Gotland ska
präglas av en tillitsbaserad organisation. Utvecklingen syftar till att ytterligare tydliggöra att Region Gotland vill erbjuda ledare förutsättningar att leda genom tillit,
engagemang och tilltro till medarbetarnas förmåga. Här tydliggörs också ytterligare
innebörden av att leda verksamhet. Här beskrivs ledare som är förändringsbenägna,
har helhetssyn, tar utgångspunkt ifrån dem verksamheten är till för och tar tillvara
engagemang.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 28 forts
RS 2018/193

Regionstyrelseförvaltningen håller med förslagsställaren om vikten av att chefer har
såväl uppdrag som mandat att fatta beslut som rör den egna verksamheten.
Förvaltningen gör bedömningen att de beskrivningar som finns rörande ledarskap i
Region Gotland tillsammans med det utvecklingsarbete som nu pågår för att förstärka ledarskapet och organisationskulturen väl motsvarar det förslag som framförs i
det aktuella medborgarförslaget.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-02-13
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-18
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 29

Val. Ny ledamot i kultur- och fritidsberedningen

RS 2020/9

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet beslutas på regionstyrelsens sammanträde den 26 februari 2020.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande föreslår att ärendet beslutas på regionstyrelsens sammanträde den
26 februari 2020.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 30

Anmälan av delegationsbeslut

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regionstyrelsens ordförandes beslut
Svenska Mineral AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt och
vattenverksamhet på fastigheten Klintebys 1:4, Klintehamn. 2019-12-20 RS
2019/568.
Biträdande förvaltningschefs beslut
-

Anmälda bisysslor RSF 2020-01-01-2020-01-23.
Anställningar RSF 2020-01-01-2020-01-23.
Personalärenden 2020-01-01-2020-01-23.

Ekonomidirektörens beslut
-

Omsättning av lån 50 mkr. 2019-12-16.

Kultur- och fritidsavdelningens beslut
-

Enligt förteckning 2019-11-19-2019-12-10.

Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarna fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2019-12-03-2020-01-21.
Angående utförd tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2020-01-20, Dnr 092019-00347, och 2020-01-13, Dnr 09-2019-00339

Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) lämnar följande protokollsanteckning avseende regionstyrelsens ordförandes beslut RS 2019/568:39:
Vänsterpartiet finner det beklagansvärt att inte ordföranden gett regionstyrelsen
möjlighet att ta ställning till om domen ska överklagas eller inte. En fråga som är så
viktig för Klintehamns framtid borde ha fått diskuteras i demokratisk ordning innan
beslut fattades. Vi uppmanade också, via mejl ordförande till att ordna en beslutsprocess som möjliggjorde överklagande (Handling RS 2019/568:37). Vi finner det
också anmärkningsvärt att inte ordförande låtit övriga regionstyrelsen ta del av det
utlåtande som regionens advokat gett om möjligheterna att agera efter att domen
offentliggjorts.

50 (54)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 31

Information, vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades information om vissa inkomna handlingar:
-

Strukturfondspartnerskapet, avgående skrivelse till Tillväxtverket 2019-12-20.
Inbjudan - Regionträff 5 mars 2020 om civilsamhällesfrågor &
ungdomsperspektiv. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
(MUCF) 2020-01-20.
Välkommen till Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) årliga
Arbetsmarknads- och Näringslivsdagar den 12-13 mars 2020. 2019-01-21
Nyhetsbrev Energicentrum december 2019.
Tillgänglighetsrådets protokoll 2019-12-03.
Pensionärsrådets protokoll 2019-12-05.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 32

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
-

Till ny utbildningsdirektör på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utses
Torsten Flemming.
Centrala samverkans kommittén (CSK) har sammanträtt och där informerades
bland annat om tillitsbaserad styrning, det fortsatta arbetet med värdegrund och
organisationskultur samt årets löneöversyn som inriktas på jämställdhet och brist.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 33

Övrig information

Information om GDPR
Ärendet föredras av Johanna Mörnefelt, dataskyddsombud och Madeleine
Johansson, kontaktperson GDPR, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-01-28

RS § 34

Övriga ärenden

Regionstyrelsens beslut
•

Regionalt utvecklingsutskott får delegation att fatta beslut om fortsatt hantering av
ärendet.

Jäv
Fredrik Gradelius (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Regiondirektören informerade om mark-och miljödomstolens dom i mål
RS 2018/980, Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet samt
vattenverksamhet vid Slite, Cementa AB. Region Gotlands ombud har ingivit ett PM
som behöver analyseras av regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande föreslår att det regionala utvecklingsutskottet får delegation att fatta
beslut om ärendets fortsatta hantering på utskottets sammanträde den 5 februari
2020.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att bifalls.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

