Regionstyrelsen har sammanträtt
I dag, den 26 februari, har regionstyrelsen haft sammanträde. Här är en
sammanfattning som nämner några av sammanträdets 30 ärenden.
Ärende 5 - Förslag till remissversion av Vårt Gotland 2040 –
regional utvecklingsstrategi för Gotland

Regionstyrelsens beslut:
• Regionstyrelsen godkänner att remittera föreliggande förslag till remissversion av
regional utvecklingsstrategi för Gotland, med remissfrågor enligt tjänsteskrivelsen.
• Regionstyrelsen fastställer remisstiden att vara från den 3 mars till och med 31
maj 2020.
Sammanfattning
Region Gotland ansvar för att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och
samordna insatser för genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och
årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands
förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. I remissförslaget
föreslås en ny vision för Gotland, tre övergripande mål för Gotland 2040 och tio
insatsområden som bidrar till måluppfyllelse.
Förslag till målstruktur i ny regional utvecklingsstrategi
Visionen ska vara levande hela tiden i arbetet och inte enbart ses som något som ska
uppnås längre fram. Visionen är ett stöd vid vägval. Den ska signalera Gotlands värden,
både för oss som bor här och för besökare eller potentiella inflyttare, men också
innehålla en förändring som vi vill sträva mot.
Vi föreslår att den nuvarande visionen, ”Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och
magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust” ersätts av en ny
vision för Gotland. Förslag: ”Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet”
Motivet till detta är att en vision vinner på att vara kort och därmed lätt att komma ihåg.
Visionen bygger på styrkor som Gotland har. Att Gotland är en ö gör oss unika som
region.
En utvecklad text om visionen lyder:
Gotland präglas av kreativitet och närhet mellan människor, och vi lever i samklang med
vår unikanatur. Här finns livskraft och en öppenhet för nya influenser, vilket skapar
förutsättningar förmänniskor och företag att växa och utvecklas. Vi driver förändring
och omställning för ett långsiktigt hållbart Gotland, något som ger oss en ledande roll
såväl nationellt som internationellt. Gotland är den bästa platsen att växa upp, leva och
åldras på, tryggt och attraktivt i alla livets skeden. En plats för allt liv. En plats för hela
livet.
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Övergripande mål för Gotland 2040
• Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle som erbjuder den bästalivskvaliteten.
• Gotland är klimatpositivt och en global förebild i energi- och klimatomställningen.
• Gotland är en innovativ kunskapsregion med utvecklingskraft och hållbartillväxt.
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande:
- Gotland har fantastiska förutsättningar – Pulserande landsbygder och en levande stad,
unika natur- och kulturvärden, ett rikt näringsliv, människor med en stark företagaranda
och ett stort engagemang för sin bygd och för samhällsutvecklingen. Att leva och verka
på en ö har alltid krävt nyfikenhet, samarbete, mod och uppfinningsrikedom. Det finns
en stark tillit och närhet mellan människor. Som ö-region har vi genom historien varit
öppna för influenser från omvärlden. Allt detta stärker förmågan till förnyelse och
omställning.
- I förslaget till ny regional utvecklingsstrategi lyfter vi fram det unika för Gotland som
stärker vår attraktionskraft framåt. Förslaget har arbetats fram genom ett antal
dialogmöten och nu skall det ut på remiss. Sammantaget blir det nu åtta lokala möten
runt om på Gotland.

Ärende 11 - Program för god jämlik jämställd hälsa
Regionstyrelsens förslag till beslut i Regionfullmäktige
• Program för god jämlik jämställd hälsa antas.
Bakgrund
På uppdrag av regionstyrelsen (RS § 306, 2015-10-29) har förslag till program för god
jämlik jämställd hälsa tagits fram. Programmet ska ersätta Folkhälsopolitiskt program
från 2009. Program för god jämlik jämställd hälsa ska förhålla sig till de övergripande
mål som är vägledande för folkhälsan på Gotland. Syftet med programmet är att
precisera vad Region Gotland behöver fokusera på inom området för att bidra till de
övergripande målen. Det påvisar prioritering och möjliggör fokusering och samordning
av folkhälsoarbetet inom Region Gotland.
Här kan du ta del av programmet i sin helhet: https://gotland.se/106014
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande:
- Arbetet för en god jämlik och jämställd hälsa är viktigt för ett hållbart, öppet och
tryggt samhälle. Fokus i programmet är att barn och unga får en bra start i livet, att
stärka hälsofrämjande levnadsvanor och ett hälsosamt åldrande.

Ärende 13 - Verksamhetsstöd RF Sisu Gotland (tidigare Gotlands
Idrottsförbund och Sisu Gotland) 2020
Regionstyrelsens beslut:
• Gotlands Idrottsförbund beviljas stöd om 1 385 000 kronor för 2020.
• SISU Idrottsutbildarna Gotland beviljas stöd om 640 000 kronor för 2020.
Sammanfattning
Under många år har Gotlands Idrottsförbund (GI) fått stöd från kultur- och
fritidsförvaltningen (KFF) baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas
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av distriktsförbunden. GI har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och
medlen är ett regionalt stöd. Genom överenskommelse där belopp anges och
villkor är ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt. Enligt överenskommelsen
2017 ska utbetalning ske under förutsättning att det regionala uppdraget uppfylls och att
verksamhetsplanen genomförs.
Förvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att utbetalat stöd
uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen (RSF) avsätter ett belopp
riktat särskilt till GI i sin årliga budget. Aktuellt belopp betalas ut till GI mot inlämnande
av föregående års årshandlingar. Kultur- och fritidsnämnden (KFN) uppdrog 2013 till
förvaltningen att i dialog med SISU utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem.
Sedan 2009 har folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserat sig på ápriser per lärgrupp, kurs, föreläsning, utvecklingsarbete och kulturprogram. Då SISU:s
verksamhet ökar, ökar också det utlovade stödet, vilket innebär att förvaltningens
budget för stöd till SISU överskrids. 2016 beviljades en fast summa och övriga avtal
mellan kultur- och fritidsförvaltningen och SISU upphörde att gälla.
Förvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att utbetalat stöd
uppgår till ett budgeterat belopp. RSF avsätter ett belopp riktat särskilt till SISU
Idrottsutbildarna i sin årliga budget. Årets belopp betalas ut till SISU mot inlämnande av
föregående års årshandlingar. Från och med 1 januari 2020 genomförs en
sammanläggning av GI och SISU Idrottsutbildarna till RF SISU Gotland. GI:s och
SISU:s uppdrag finns fortfarande kvar och särredovisas ekonomiskt.
Ärendebeskrivning
Det regionala uppdraget innebär att GI inom sitt verksamhetsområde skall:
• Stödja SDF
• Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
• Samordna, förmedla och bygga kunskap
• Sörja för att föreningslivets verksamhet håller hög kvalitet samt bidra med
kunskapsutveckling och förmedling inom idrotts- och folkhälsoområdet.
• Synliggöra och kommunicera
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande:
- Idrottsverksamheten, med alla dess ideella krafter, betyder så mycket för många barn
och unga men också för en bättre folkhälsa. Den här verksamheten är också en viktig
del av varumärket Gotland och för att Gotland skall vara en attraktiv plats att bo och
leva på, men också att flytta till.

Ärende 14 - Fördelning av verksamhetsmedel till regionala
länsinstitutioner inom kultursamverkansmodellen 2020
Regionstyrelsens beslut:
• De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas
medel enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Sammanfattning och bakgrund
Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av
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Kulturrådets beslut och av Region Gotland kulturplan 2017-2020.
Region Gotlands del har varje år sedan 2011 indexuppräknats med ca 2%.
Verksamhetsåret 2019 fördelades totalt 45 356 000 kr varav 23 898 000 kr i statligt
anslag och 21 458 000 regionalt stöd.
För år 2020 finns ett belopp om 46 161 000 att fördela inklusive ett riktat bidrag till
länsbiblioteket om 450 000 kr. Förvaltningen föreslår att dessa medel fördelas mellan
de regionala kulturinstitutionerna efter samma procentuella fördelning som
föregående år. Den tidigare föreslagna avsättningen till en pott för medfinansiering
bedöms inte längre vara aktuell enär de tre större externa institutionerna har motsatt
sig en sådan om den innebär minskat verksamhetsbidrag.
Bedömning
Region Gotland har räknat upp sitt verksamhetsbidrag med 2% och, inklusive den
ramförstärkning om 1,0 mkr till Film på Gotland som beslutades 2019, uppgår
Region Gotlands bidrag i KSM för år 2020 därmed till 21 887 000 kr.
Den 23 januari 2020 beslutade Statens kulturråd vilket belopp som ska tilldelas
Region Gotland för verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Tilldelningen blev
24 274 000 kr. I beloppet ingår en statlig indexuppräkning med 1,6%, samt, liksom
föregående år, en särskild förstärkning på biblioteksverksamheten om 450 000 kr.

Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande:
- Länsinstitutionerna bedriver en bred och bra verksamhet vars grundfinansiering är
viktig. Det är värt att påpeka att regionen räknar upp sin del i kultursamverkansmodellen
med 2 procent medan staten räknar upp sin del med 1,6 procent.

Ärende 18 - Begäran om tilläggsanslag för kostnadstäckning för ökade
avtalskostnader

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på driftbudget med 21 mnkr
för år 2020. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital genom att
minska regionens förväntade resultat för 2020 till 99 mnkr.
Regionstyrelsens beslut
• Översyn av vilka kostnader som ska ingå i kompensation för externa avtal
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beslutas ske i samband med budgetberedningen.
Sammanfattning
Region Gotland har från och med 2020-01-01 ett nytt avtal om remitterad vård med
Region Stockholm inom ramen för att Stockholm och Gotland är en gemensam
sjukvårdsregion. Detta ersätter tidigare avtal mellan hälso- och sjukvårdsnämnden
och Karolinska sjukhuset (KS).
Inom Region Stockholm pågår en omstrukturering av vården ut i enklare vårdformer
och en koncentration av den högspecialiserade vården till KS.
Detta innebär att akutsjukhusen, framförallt KS, kommer att ha en minskad
vårdproduktion. Det, tillsammans med de omfattande investeringarna som är
genomförda och som fortfarande pågår, leder till att kostnaden per producerad vård
blir högre. Utöver detta påverkas också kostnadsökningen av att Gotland lyckats
förhandla ner priserna i tidigare avtalet under flera år, vilket Stockholm nu vill
återställa till ett grundläge som är faktisk självkostnad.
Enligt det avtal som nu tecknats mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna i Region
Gotland och i Region Stockholm är den bedömda kostnadsökningen för den
remitterade vården cirka 20 miljoner, vilket hälso- och sjukvårdsnämnden inte har
utrymme för inom befintlig budgetram.
Samtidigt har Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF) meddelat en
avgiftshöjning på ca 12 procent vilket motsvarar cirka 1 miljon för den avgift som hälsooch sjukvården på Gotland erlägger LÖF. Beskedet om avgiftshöjningen
kom Gotland till del i november 2019.
Bedömning
Regionstyrelseförvaltningen (RSF) bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN)
begäran om tilläggsanslag för ökade priser för remitterad vård samt avgiftshöjning för
premien i LÖF. Då inte någon del var känd vid budgetavstämningen i oktober 2019
hade
regionfullmäktige vid budgetbeslutet i november inte möjlighet att besluta om
eventuellt budgettillskott till HSN, utan beslutade att HSN ges i uppdrag att återkomma
angående budget 2020 för utomlänsvården efter avslutad förhandling.
Effekten av budgettillskottet är att verksamhetens nettokostnad för 2020 blir 5 416
mnkr och att regionens budgetresultat minskar från beslutade 120 mnkr till 99 mnkr.
Det innebär att budgetresultatet är 1,8 procent av nettokostnaden.
HSN begär även att RS vid budgetberedningen ska ta hänsyn till ökade priser inom
utomlänsvården i samband med kompensation av ökade kostnader kopplade till externa
avtal. RSF föreslår att den frågan hänskjuts till budgetberedningen och inte beslutas nu.
Anledningen är att frågan behöver genomlysas ur flera perspektiv.
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande:
- Hälso- och sjukvårdsnämnden får nu 21 miljoner extra för att klara merkostnaderna
för det nya avtalet med Region Stockholm om utomlänsvården. Utan det här
tilläggsanslaget skulle de ökade kostnaderna gå ut över befintlig vård på Gotland.
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Ärende 20 - Utveckling i Roma - markanvisning

Regionstyrelsens beslut
• Godkännande av föreslaget upplägg, kriterier samt tidplan för
markanvisning/försäljning av fastigheter i Roma.
Efter votering (7-8) beslutas på förslag från Vänsterpartiet, om följande tillägg: kriterier
för utvärdering tas fram som premierar hyresrätter och att det framgår att regionen vill
ha ett antal sociala kontrakt.
• Tekniska nämnden bereder och verkställer markanvisning och försäljning av del
av fastigheten Roma Annex 1:7, fastigheten Roma Kloster 1:214 samt del av
fastigheten Roma Kloster 2:3.
Sammanfattning
RS beslutade 2019-04-29 RS §130 att ge RSF i uppdrag att utreda ett lämpligt upplägg
och process för försäljning avseende tre fastigheter i Roma för att möjliggöra
bostadsbyggande och tillgång till badanläggning. Förvaltningen fick även i uppdrag att
genomföra en undersökning av intresset för ett förvärv enligt föreslaget upplägg.
Marknaden erbjöds att skicka in en intresseanmälan och regionen erhöll sammanlagt
fyra intresseanmälningar. RSF återkommer nu med förslag till upplägg för en
försäljningsprocess.
Ärendebeskrivning
RSF kan konstatera att det finns ett intresse på marknaden kring att förvärva en eller
flera av de föreslagna fastigheterna i Roma. Nybyggnation av bostäder, ombyggnad av
tomställt före detta äldreboende samt en upprustning av simhallen bedöms tillsammans
vara positivt för Romas utveckling. Försäljningsprocessen föreslås därför omfatta ett
erbjudande att förvärva samtliga tre objekt alternativt enstaka fastigheter. Förslaget är att
urvalskriteriet endast utgörs av priset men där anbudsgivare som lämnat pris på helheten
premieras med ytterligare poäng vid utvärderingen.
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande:
- Genom att bjuda ut dessa tre fastigheter vill vi bidra till utvecklingen i Roma med både
fler bostäder och badmöjligheter. Roma är en attraktiv plats med ”nära till allt” och
genom Romapaketet vill vi få igång bostadsbyggandet och pröva marknadens intresse
för badet.
Ärende 22 – Österby hävning av plan samt exploateringsprojekt

Regionstyrelsens beslut:
• Regionstyrelsen (RS) beslutar att ge Regionstyrelseförvaltningen (RSF) i uppdrag att
starta exploateringsprojekt inom delar av Österby industriområde omfattande utbyggnad
av vägar, va m.m. i enlighet med gällande detaljplaner. Medel för detta finns budgeterat
för i exploateringsbudgeten.
• RS beslutar att föreslå Regionfullmäktige att ge i uppdrag till Miljö- och
byggnämnden att upphäva nedan föreslagna del av gällande detaljplan STG
531+532 mm inom Österby, vilken är obebyggd och ägs av Region Gotland.
Sammanfattning
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Mark- och stadsmiljöenheten har på uppdrag av RSF utrett och redovisat
förutsättningarna för en utbyggnad av Österby industriområde enligt gällande detaljplan.
Det finns i dagsläget en efterfrågan på industrimark i Visby med omnejd och det är
önskvärt att uppnå en bättre beredskap för behov av industri- och verksamhetsmark
och därmed en snabbare process vid markförfrågningar. Syftet med uppdraget har varit
att klargöra om Österby kan och bör ingå i markreserven för industri och verksamheter.
Aktuellt område Visby Österby 1:4 ligger ca 3 km öster om Visby centrum och
avgränsas av gällande detaljplan. Området är beläget inom primärt vattenskyddsområde
och ägs av Region Gotland. Att Österby industriområde ligger inom det primära
vattenskyddsområdet gör att en utbyggnad medför stor risk för förorening av
grundvattnet samt minskning av grundvattenbildningen bland annat som en följd av
hårdgjorda ytor. Det är därför olämpligt att området som helhet byggs ut som
industriområde. Eftersom vatten och avlopp finns tillgängligt inom området möjliggörs
däremot en delvis utbyggnad till en lägre kostnad och utan risk för
grundvattenförorening och tillrinningsminskning.
För att möjliggöra en framtida försäljning av industrimark föreslås ett delvis
iordningställande av området enligt markering i karta 1 nedan.

Kostnaden för att genomföra exploateringsprojektet inklusive utbyggnad av va, gata,
markinlösen, förrättningskostnader, projektering och projektledning budgeteras till cirka
7,8 miljoner kronor, vilket bedöms balanseras av intäkterna från framtida
markförsäljning.
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande:
- Det finns en efterfrågan på mark för industri och verksamheter i Visby. Därför går vi
nu vidare med de områden inom Österby som är möjliga att exploatera med hänsyn till
vattenskyddsområdet.
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