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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 35

Villkorsbeslut för budgetåret 2020 för
Region Gotland

RS 2020/10
Regu § 5

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Sammanfattningsvis kan konstateras att innehållet i årets villkorsbrev inte skiljer sig
nämnvärt från tidigare år. Det finns dock ändringar som visar på en trend mot
mindre riktad styrning genom erbjudanden/uppdrag - och därmed en tydligare
utgångspunkt i regionala förutsättningar och regionalt ledarskap.
Vidare har förändringar skett som har bäring på hur Region Gotlands uppdrag
att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet på
Gotland genomförs. Sedan 2017 har dialogen mellan regionerna,
Näringsdepartementet och Tillväxtverket utvecklats. Utvecklingen har gått mot att
Näringsdepartementet på ett mycket tydligare sätt efterfrågar vilka resultat det
regionala uppdraget bidrar med inom ramen för de nationella prioriteringarna. Vidare
har Tillväxtverkets arbete utvecklats mot att hitta former för att på ett bättre sätt
kunna sammanställa och generalisera resultat från regionernas uppdrag. Idag har
villkorsbeslutet samt mallarna för återrapportering omfattande nya skrivning med
direkt koppling till lag och förordning som styr det regionala uppdraget.
Sammanfattningsvis ställer det fortsatt utvecklade, och välkomnade, krav på det
regionala ledarskapet.
Beskrivning av villkorsbeslut för 2020
Region Gotland ska följa upp, låta utvärdera och årligen redovisa resultaten av det
regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet till regeringen. Det villkorsbeslut som
regionerna får av regeringen inför varje nytt år, innehåller förtydliganden av hur dessa
resultat ska redovisas. Kraven på återrapportering av arbetet, tillsammans med
särskilda uppdrag i villkorsbeslutet, sätter ramarna för vad som årligen förväntas
genomföras inom ramen för det regionala utvecklingsansvaret.
Villkorsbeslutet för 2020 beskriver övergripande, utifrån gällande lagstiftning, krav på
återrapportering av regionens arbete. Sammanfattningsvis så ska återrapporteringen
redogöra för det regionala utvecklingsansvaret delar och innehåll enligt följande:

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 35 forts
RS 2020/10
Regu § 5

Leda:
Hur arbetet med den regionala utvecklingsstrategin och samordningen av insatserna
för att genomföra strategin har bedrivits?
Vilka insatser som har genomförts, vilka resultat de medfört/förväntas medföra samt
hur de har bidragit till att nå de mål som fastställts i RUS och aktuella EU-program?
Samordna:
Inom vilka områden eller processer har samverkan skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar , organisationer och näringsliv? Och
vilka resultat har respektive samverkan medfört eller förväntas medföra?
Inom vilka områden har gemensam finansiering skett med länsstyrelsen, statliga
myndigheter, primärkommunala förvaltningar , organisationer och näringsliv? Och
vilka resultat har respektive gemensam finansiering medfört eller förväntas medföra?
Följa upp:
Hur har arbetet med att analysera, följa upp och utvärdera det regionala tillväxtutvecklingsarbetet har bedrivits under året.
Hur har erfarenheter och kunskap från analyser, uppföljningar och utvärderingar
tagits tillvara?
Region Gotland ska vidare beskriva hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet
har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det regionala tillväxtarbetet samt vilka resultat dessa insatser har medfört eller förväntas medföra. För
2020 erbjuds Region Gotland även att översiktligt redovisa hur regionens arbete
bidrar till Agenda 2030.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 35 forts
RS 2020/10
Regu § 5

Utöver detta ska Region Gotland enligt villkorsbeslutet under 2020 jobba med
insatser inom, och återrapportera resultatet av, en rad särskilda uppdrag enligt
följande:
Uppdrag/erbjudande

Lämnat

Giltighetstid

Erbjudande att ta fram och genomföra regional
handlingsplan för att integrera och stärka klimatoch miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.

20161222

2017-2020

Erbjudande om regionala serviceprogram

20030502

2014-2020

Erbjudande. att genomföra insatser för tillväxt i
Gotlands län (Hållbara Gotland).

20160630

2016-2020

Erbjudande om regionala bredbandskoordinatorer

20161222

2017-2020

Erbjudande om att genomföra insatser inom
kompetensförsörjning

20171218

2018-2020

Erbjudande om att upprätta regional
digitaliseringskoordinator

20180707

2018-2020

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 36

Information. Rapport. Hållbar regional
utveckling i det regionala tillväxtarbetet

RS 2019/1351
Regu § 6

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Att stärka hållbarhetsarbetet inom den regionala tillväxtpolitiken har de senaste åren
varit en tydlig ambition från regeringens sida. Det har bland annat tagit sig uttryck
genom skrivningar i En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020, där det framgår att alla tre hållbarhetsdimensioner, social,
miljömässig och ekonomisk, ska vara en integrerad del i det regionala tillväxtarbetet
och ligga till grund för alla prioriteringar.
I höstbudgeten som presenterades den 18 september 2019 framgår även ett nytt mål
för den regionala tillväxtpolitiken: Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional
konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Även förordningar har
fått förstärkta hållbarhetsskrivningar, exempelvis förordning (2017:583) för regional
tillväxt, där § 4 uttrycker tydligt krav på integrering av hållbarhetsdimensioner i det
regionala tillväxtarbetet.
Tillväxtverket har sommaren 2019 fått regeringens uppdrag att stärka och utveckla
arbetet med hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med det nya målet. För
ett så effektivt genomförande som möjligt har Tillväxtverket givit regionerna i uppdrag
att skriva en förändringslogik med fokus på den förflyttning mot hållbarhet som man
vill uppnå inom tillväxtarbetet. Förändringslogiken beskrivs i en behovsinventering
som sedan ligger till grund för en treårig ansökan. Processens delar ses nedan.
Föreliggande behovsinventering tillhör steg 1.
Regioner ansökte i november 2019 om startbidrag hos Tillväxtverket om 100 000 kr
för en förstudieprocess där en behovsinventering inklusive en förändringslogik skulle
tas fram. Region Gotland ansökte och behovsinventeringen togs fram under
perioden 191101-200120.
Tillväxtverket handlägger regionernas behovsinventeringar (jan-feb 2020) och utifrån
bedömningskriterier och en fördelningsnyckel placeras regionerna i två grupper. En
grupp regioner får ansöka om 3,4 mnkr och en grupp får ansöka om 4,5 mnkr.
En nationell utlysning om ett treårigt projekt per region är öppen 9-25 mars 2020.
Totalt omfattar utlysningen 87 mnkr kr över perioden 2020-2022.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 36 forts
RS 2019/1351
Regu § 6

Beslut fattas av Tillväxtverket och kommuniceras till sökande regioner i maj 2020.
Tillväxtverket är medvetet om att den korta ledtiden för att ta fram behovsinventeringen påverkat möjligheterna till politisk förankring och emotser därför beslutsunderlag för godkänd behovsinventering i efterskott.
Behovsinventeringen ska vara ett stöd men också verka styrande i det fortsatta
uppdraget mot en ökad hållbarhet i det regionala tillväxtarbetet.
Då det är många processer som pågår och uppdrag som givits till regionerna inom
bland annat jämställdhet, mångfald och miljö, finns erfarenheter som förväntas tas
tillvara för att kunna växlas upp till nästa nivå. Eftersom alla regioner redan idag
arbetar med hållbarhetsdimensionerna på olika sätt är syftet med behovsinventeringen att avgränsa och prioritera vilka insatser som ska rymmas inom uppdraget.
Den utmaning Tillväxtverket vill fokusera på är ökad regional kapacitet att arbeta
med hållbarhet som en helhet i det regionala tillväxtarbetet. Centralt för uppdraget är
att arbeta med omställning för hållbarhet.
Arbetet med behovsinventeringen och hållbar regional utveckling ska, enligt uppdraget, utformas med ett intersektionellt perspektiv som en metod att analysera
arbete och insatser utifrån variabler som kön, ålder och utländsk bakgrund.
Tillväxtverkets utlysning, som är öppen 9-25 mars 2020, omfattar fyra moduler enligt
nedan.
-

Modul 1. Egenidentifierat insatsområde
Modul 2. Egenidentifierat insatsområde
Modul 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Modul 4. Övergripande omställningsarbete med stöd bland annat av RegLab

Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedel som egenidentifierade
insatsområden och det kommande projektet fokuserar på de horisontella perspektiven
klimat/energi/miljö, jämställdhet samt integration/mångfald inom alla fyra moduler,
liksom ovan nämnda kriterier för intersektionalitet.
Behovsinventeringen har tre delar, bakgrund/nuläge, insatser och börläge. Givna
frågor från Tillväxtverket, liksom en instruktion, ligger till grund för inventeringen.
Bakgrunden ska ge en nulägesbild av hur regionen har arbetat med hållbarhet i

forts
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RS § 36 forts
RS 2019/1351
Regu § 6

särskilda uppdrag, vilka målgrupper som är i fokus för det fortsatta arbetet samt vilka
hållbarhetsutmaningar som ska adresseras. Avsnittet Insatser ska beskriva exempel på
insatser inom de två egenidentifierade och de två obligatoriska modulerna. Börläget
innehåller formulerade mål och effekter på kort och lång sikt för samtliga fyra
moduler.
Länsstyrelsen och Uppsala universitet Campus Gotland är i behovsanalysen
identifierade som de viktigaste externa samverkansparterna, jämte övriga externa
utvecklingsaktörer, bland annat inom det företagsfrämjande systemet.
Förvaltningens bedömning är att redovisade insatser är nödvändiga för att stärka och
utveckla arbetet med hållbar regional utveckling i det regionala tillväxtarbetet.
Mot bakgrund av att hela 1:1-anslaget, i enlighet med § 4 förordningen (2017:538)
och villkorsbeslut för 2020, ska användas för utveckling i det regionala tillväxtarbetet
avseende hållbarhet, gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att kommande
projekt till stora delar har potential att möta Tillväxtverkets och det omgivande
samhällets förväntningar på att Region Gotland som regionalt utvecklingsansvarig
aktör levererar ett hållbart regionalt tillväxtarbete.
Konsekvensanalyser är inte genomförda, men en högre grad av integrering av sociala
och miljömässiga perspektiv i det regionala tillväxtarbetet bedöms generellt ha en
positiv inverkan utifrån barnkonventionen, ur genusperspektiv, ur klimat/energi och
miljöperspektiv samt ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Uppsala universitet Campus Gotland
Enheten för Hållbar tillväxt
Enheten för Samhällsplanering
Enheten för Social hållbarhet
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RS § 37

Information. Delrapport 4 Regionalt näringslivspaket med statlig finansiering - Hållbara
Gotland

RS 2015/568
Regu § 7

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Uppdraget Hållbara Gotland genomförs i samverkan mellan Region Gotland och
Tillväxtverket. Tillväxtverket har regeringens uppdrag att samordna och delredovisa
uppdraget årligen. Avdelningen Hållbar tillväxt ska årligen till regionstyrelseförvaltningen lägesrapportera sitt reguljära tillväxtarbete enligt Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020. Då uppdraget Hållbara Gotland överlappar Tillväxtprogrammet och
projektportföljen för Hållbara Gotland utgör en stor del av projektportföljen för
Tillväxtprogrammet, sammanfaller i år rapporteringen.
Region Gotland har i denna delrapportering ansvarat för att rapportera företagsstöd
samt resultaten av projektverksamheten. Det sistnämnda genomfördes genom att ta
utgångspunkt i programmets logik och relatera utfallet av projektens aktiviteter till
projektens resultat- och effektmål samt till programmets mål om att insatserna vid
uppdragets slut ska ha:
-

Stärkt samverkan, lärande och genomförandestrukturerna kring regionalt
tillväxtarbete på Gotland.
Främjat utvecklingen i riktning mot fyra innovationsmiljöer.
Frigjort innovations- och utvecklingskraft i det gotländska näringslivet.

Detta sätt att närma sig delrapporteringen är i sig en insats som bidrar till
programmets resultatmål om att stärka genomförandestrukturer kring regionalt
utvecklingsarbete och lärande. Förfaringssättet ska, om det tillämpas och utvecklas,
bidra till förutsättningarna för att inom ordinarie verksamhet jobba mer resultatorienterat. Dvs bidra till att resultat från insatser tas tillvara på ett bra sätt, relateras
till beslutade mål och utifrån det ligger till grund för välavvägda beslut om nya
insatser för Gotlands utveckling.
Rapporteringen är kvalitativ, den beskriver utfall av projektens aktiviteter samt gör
bedömningar och uppskattningar av effekter (i relation till resultat- och effektmål).
Metodmässigt handlar det om att med stöd av lägesrapporteringar, projektmöten,
dialoger, erfarenhetsträffar och utvärderingar beskriva centrala aktiviteter för året för
varje projekt, samt utfall till följd av dessa aktiviteter.
forts
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RS § 37 forts
RS 2015/568
Regu § 7

Region Gotland och Tillväxtverket konkluderar gemensamt att programmet Hållbara
Gotland skapar ett viktigt lärande och stärker det regionala tillväxtarbetet. Det är
dock viktigt att vi även fortsatt ges förutsättningar att genomföra uppdraget enligt de
beslut som fattats, samt att vi kan arbeta vidare med att stärka kopplingarna till det
långsiktiga regionala tillväxtarbetet genom strategiska insatser.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 38

Fortsatt arbete med ICLD-projekt i Ukraina

RS 2020/159
Regu § 12

Regionstyrelsens beslut

Ansökan om en ny förstudie i ett extensionprojekt lämnas in till ICLD senast den
15 mars med inriktning mot Berislav.
• Innan ansökan ges in ska regionstyrelseförvaltningen redovisa en statusrapport och
projektorganisation på regionstyrelsens arbetsutskott den 11 mars 2020.
•

Sedan 2014 har Region Gotland inom ramen för ICLD bedrivit samarbetsprojekt
med byn Zmijivka (Gammelsvenskby) i Ukraina. Syftet har varit att stärka samhällsorganisationen, ekonomisk utveckling och demokrati i området.
Ett förstudieprojekt genomfördes 2014 – 2015 kring ett kommunalt partnerskapsprojekt avseende byn Zmijivka (Gammalsvenskby) i Ukraina inom ramen för ICLD.
Därefter lämnades det in ansökningar avseende två projekt den 15 mars 2016, ett
jordbruksprojekt och ett turistprojekt. Inom ICLD måste man även ha ett styrgruppsprojekt varför en sådan ansökan också lämnades in.
Ansökan om styrgrupp och jordbruk beviljades och de två projekten startade den
1 augusti 2016 och pågick i tre år med avslut 31 juli 2019.
Turistprojektet arbetades om och blev ett mer näringslivsinriktat projekt som heter
Pilotbyn och ansökan lämnades in den 15 mars 2017. Projektet blev beviljat och
löper till och med 31 juli 2020.
En ny ansökan om ett fortsatt jordbruksprojekt lämnades in 15 mars 2019 och fick
avslag.
En ny ansökan om ett jordbruksprojekt lämnades in den 15 oktober 2019. Den
ansökan hade vidgat projektet till att även omfatta hela kommunen Berislav kring
frågor rörande regelverk, administrativa frågor och organisation på kommunledningsnivå. Även den ansökan fick avslag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att möjligheterna för ett omtag utreds i
samband med att det pågående turistprojektet går mot sitt slut och att frågan
behandlas på nytt av regionstyrelsen.

forts

13 (56)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 38 forts
RS 2020/159
Regu § 12

Efter att fått två avslag på våra ansökningar avseende jordbruksprojekt i Ukraina är
förvaltningens bedömning att det behövs ett omtag. En möjlighet är att skriva en
ansökan om en ny förstudie ett sk extensionprojekt. Ett sådant projekt är på ett år
och är en sondering om att söka ett nytt 3-årigt projekt. I det här fallet skulle
samarbetspartnern vara Berislav kommun istället för Zmijivka (Gammelsvenskby).
Resurser för att skriva ny ansökan saknas för tillfället och måste i så fall tillföras.
När det gäller det pågående projektet som är slut den 31/7 2020 så behöver en ny
samordnare anställas inom projektet till och med 31/7 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att möjligheterna för ett omtag utreds i
samband med att det pågående turistprojektet går mot sitt slut. Då finns erfarenheter
från två projektengagemang i samarbete med byn Zmijivka (Gammelsvenskby) i
Ukraina. Utifrån de samlade erfarenheterna bör ett nytt ställningstagande kunna
göras kring behoven och samarbetsmöjligheterna mellan Region Gotland och byn
Zmijivka (Gammelsvenskby), samt kommunen Berislav i Ukraina.
Utvecklingsutskottet föreslår att en ny ansökan, en så kallad extensionansökan, ska
lämnas in till ICDL den 15 mars. Innan ansökan lämnas in ska regionstyrelseförvaltningen redovisa statusrapport och projektorganisation på regionstyrelsens arbetsutskott den 11 mars 2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 39

Inför remiss. Vårt Gotland 2040 - regional
utvecklingsstrategi för Gotland

RS 2018/1237
Regu § 14

Regionstyrelsens beslut

Förslag till remissversion av regional utvecklingsstrategi för Gotland med
remissfrågor godkänns.
• Remisstiden fastställs att vara från den 3 mars till och med 31 maj 2020.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger 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. Enligt
förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete, ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång under varje mandatperiod.
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. Den regionala utvecklingsstrategins
genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
Remisstiden föreslås vara från den 3 mars 2020 till och med den 31 maj 2020. Åtta
remissdialoger förlagda på olika platser på Gotland finns planerade under mars och
april.

forts
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RS § 39 forts
RS 2018/1237
Regu § 14

Region Gotland önskar särskilt svar på frågorna:
-

Hur ser ni på förslag till vision?
Hur ser ni på förslag till övergripande mål för Gotland 2040? Effektmål?
Hur kan ni bidra till att målen nås?
Vad anser ni viktigast att kraftsamla gemensamt kring på kort sikt (närmsta fem
åren)?
Vilken nytta kommer ni ha av den regionala utvecklingsstrategin?

Inriktningen är att slutligen ta fram en, i huvudsak, digital regional utvecklingsstrategi.
Remissförslaget kommer också att presenteras på www.gotland.se/gotland2040 på
ett anpassat och lämpligt sätt för webb. Där kommer också en formgiven version av
remissförslaget att finnas tillgänglig.
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är ett verktyg för att stärka Gotlands förutsättningar att nå en långsiktigt hållbar regional utveckling. Tre övergripande mål för
Gotland 2040 och tio insatsområden som bidrar till måluppfyllelse föreslås.
Preliminära effektmål presenteras. Dessa kommer till den slutliga versionen av RUS
att särskilt ses över. I remissförslaget finns inte indikatorer för att mäta utvecklingen.
Dessa tas fram till den slutliga versionen av RUS. Strategin innehåller en beskrivning
av hur uppföljning, utvärdering och lärande kommer tas vidare och utvecklas till den
slutliga versionen av ny regional utvecklingsstrategi.
För att genomföra strategin behövs engagemang, samverkan, handlingskraft och
uthållighet från offentliga, privata och ideella krafter. Den regionala utvecklingsstrategins genomförande konkretiseras i efterföljande strategier, planer och program.
För Region Gotland får RUS en särskild betydelse i och med kopplingen till den
interna koncernstyrningen.
Konsekvensanalys
Sociala och miljömässiga konsekvenser: förslaget till regional utvecklingsstrategi utgår
genomgående från ett jämställdhets- och barnrättsperspektiv och ett geografiskt
perspektiv med fokus på hela Gotland, landsbygdssäkring. Agenda 2030 är en
utgångspunkt och de tre hållbarhetsdimensionerna har genomsyrat arbetet med
synsättet att social hållbarhet är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett
medel för hållbar utveckling. Dessa genomgående perspektiv är viktiga även i
genomförandet för att nå målen för Gotland 2040.
forts
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 39 forts
RS 2018/1237
Regu § 14

Ekonomiska konsekvenser: goda förutsättningar för en positiv utveckling för
Gotland med fler företag, fler jobb, ökad tillväxt och kunskapsintensitet i företagen
innebär ökad skattekraft och en långsiktigt hållbar regional utveckling. När Gotlands
samlade utvecklingsmedel används utifrån en gemensam riktning ger de bäst effekt.
Grundtanken med en samsyn kring RUS är att ta tillvara vinsterna med samordnad
och koordinerad handling mellan berörda aktörer.
I det faktiska genomförandet för att nå mål i RUS behöver varje enskild aktör,
inklusive Region Gotland, analysera och väga möjliga åtgärder mot varandra utifrån
bedömda effekter och kostnader samt prioritera med hänsyn till varje aktörs uppdrag.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefaan De Maecker, enhetschef, Lina Holmgren, strateg och
Katrin Rindlaug, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen föreslår att några redaktionella ändringar införs i strategin innan den
sänds ut på remiss.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-12
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Sändlista remissinstanser
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RS § 40

Bokslutskommuniké

RS 2019/1240
AU § 31

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Årets resultat 2019 blev 113 miljoner kr och innebär en budgetavvikelse på
+56 miljoner kr. Resultatet förklaras av att skatteintäkter och generella statsbidrag
ökat med 4,5 procent motsvarande 230 miljoner kr, vilket gav en positiv budgetavvikelse på 48 miljoner kr. Ytterligare en bidragande faktor var att finansnettot fick
en budgetavvikelse på +39 miljoner kr till följd av en god utveckling för pensionsmedelsplaceringarna i kombination med nya redovisningsregler som innebär att
värdepapper ska värderas till verkligt värde. Även positiva budgetavvikelser för
pensioner, sociala avgifter och fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet.
Tyvärr fortsätter nämndernas verksamhet att redovisa underskott, totalt -42 miljoner
kr, trots att nämndernas budgetramar ökades förhållandevis mycket 2019, totalt
4,0 procent motsvarande 195 miljoner kr.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar slutar på 74 miljoner kr efter att reavinster
från försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserade vinster och förluster från
värdepapper exkluderats.
Regionen uppnår målen för årets resultat och egenfinansiering av investeringar inom
den skattefinansierade verksamheten. Däremot uppnås inte målen för nettokostnadsökning och soliditet. Nämndernas underskott trots ökade budgetramar är
problematiskt och kräver ett fortsatt aktivt arbete för att hålla tillbaka kostnadsutvecklingen genom effektiviseringar, anpassningar av utbud och kvalitetsnivåer.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
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RS § 41

Verksamhetsberättelse 2019 –
Regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/78
AU § 32

Regionstyrelsens beslut
•
•
•
•
•
•
•

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsberättelse 2019 med bilagor godkänns.
Förslag till överföring av ekonomiskt resultat – beslut fattas i särskilt ärende
tillsammans med övriga nämnders underlag godkänns.
Uppföljning enligt regionstyrelsens beslut i samband med delårsrapport 2
godkänns.
Uppföljning av den internationella strategin – underlag från regionstyrelseförvaltningen till kommande redovisning för hela Region Gotland godkänns.
Synpunkter – förslag inför framtagande av Region Gotlands årsredovisning
godkänns.
Sammanfattande text av nämndens verksamhetsberättelse som kommer ingå i
Region Gotlands årsredovisning godkänns.
Resultat 2019 politikerorganisationen godkänns.

En samlad bedömning är att regionstyrelseförvaltningen på olika sätt har möjlighet
att påverka samtliga mål och målområden i regionens styrkort. En rad aktiviteter har
planerats, påbörjats och genomförts. Detta för att leda till önskad utveckling och
därmed ge en positiv påverkan till måluppfyllelse enligt styrkortet.
I samhällsperspektivet har åtskilliga aktiviteter bedrivits utifrån verksamhetsplanen.
Detta tillsammans med övriga insatser som förvaltningen svarar för har bedömts att
både på kort och lång sikt leda till en förflyttning av måluppfyllelsen i en positiv
riktning. En rad stora regionövergripande utvecklingsarbeten har tagit ytterligare
steg under året. Bland annat har nya mål satts i styrmodellen, beslutsstödsystem
införts, nytt intranät lanserats, arbete med den regionala utvecklingsstrategin
intensifierats, likaså arbetet med organisationskultur samt framtagande av nya
strategier och riktlinjer. Kraft har också lagts på social hållbarhet, utveckling totalförsvar, exploatering samt Region Gotlands ekonomiska förutsättningar.
De brukarundersökningar som genomförts under året visar i huvudsak att
förvaltningens kunder är nöjda med verksamheten. De målgrupper som lämnat
synpunkter är såväl interna kunder som medborgare/brukare. Det organiserade
kvalitetsarbetet på övergripande nivå har blivit relativt undansatt under en period
men är nu under utveckling. För utvecklad tillgänglighet har flera aktiviteter och
forts
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RS 2020/78
AU § 32

utvecklingsarbeten genomförts eller påbörjats såsom utveckling av kundtjänstfunktion, arbete med sociala medier, mer öppna bibliotek, utveckling av e-tjänster
och e-arkiv. Regionstyrelseförvaltningens verksamheter riktar sig såväl internt som
externt. Att utveckla verksamheten i nära dialog är en förutsättning för att kunna
möta såväl dagens som framtidens förväntningar. Detta sker brett i olika forum som
nätverk, råd, kommittéer, samverkan, intresseföreningar, myndigheter och organisationer. Förvaltningens resultat i 2019 års medarbetaruppföljning visar att en stor
andel av medarbetarna är engagerade och känner i hög grad att de har ett meningsfullt arbete och att de vet vad som förväntas av dem. Samtliga medarbetarindex visar
på gröna resultat, vilket är en förbättring jämfört med 2017 års uppföljning.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat något
generellt. Insatser görs inom bland annat det hälsoförebyggande området för att
förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt. Kompetensförsörjningen är
fortsatt en utmaning och riktade insatser till vissa svårrekryterade yrkesgrupper har
genomförts i årets löneöversyn med syftet att kunna attrahera, behålla och rekrytera
medarbetare. Årets resultat uppgår till +11,8 mnkr. En bidragande orsak till överskottet är pågående aktiviteter för att anpassa verksamheten för kommande krav på
sänkta kostnader. Förvaltningen har sammantaget hanterat 60 mnkr i besparing inom
treårsperioden 2017-2019. För 2020 har ytterligare 6,5 mnkr arbetats in i budget.
Årets överskott återfinns främst i centrala anslag avseende bidrag, fackliga företrädare
samt förseningar i investeringar som medfört överskott inom kapitalkostnads- och
hyresbudgeten. Den generella välfärdsutmaningen påverkar regionens förutsättningar
och ställer också höga krav på förvaltningens verksamhet framåt. Utveckling av
större betydelse är bland annat pågående arbetet kring den regionala utvecklingsstrategin, organisationskultur, kompetensförsörjning, digitalisering, verksamhetsutveckling av processer och anpassningar i organisationen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-06
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 42

Kompletteringsbudget 2020 Regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/79
AU § 33

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2020.

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 106 368 tkr i kompletteringsbudget 2020. De medel som begärs utgår från kvarvarande investeringsanslag i budget
2019. Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2020 (26 000 tkr) och beslutad
exploateringsbudget (88 269 tkr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2020, efter
eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 220 637 tkr.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-06
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RS § 43

Kompletteringsbudget 2020 Räddningstjänsten

RS 2020/175
AU § 34

Regionstyrelsens beslut
•

Räddningstjänstens kompletteringsbudget 2020 godkänns.

Räddningstjänstens investeringsbudget för år 2019 uppgick till 9 071 tkr. Bokslutet
redovisar oförbrukade investeringsmedel om totalt 5 416 tkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen överlämnar förslag om kompletteringsbudget för år
2020 avseende de investeringsprojekt som ej slutförts eller som inte har påbörjats
under år 2019.
Gällande övningsplats så är investeringen påbörjad men de flesta projekt gällande
övningsplats kom igång sent på året och vissa har inte startat ännu.
Räddningstjänsten har under år 2019 avbrutit inköp gällande fordons investering, till
följd av ej uppfyllda kriterier utifrån ställda krav i upphandling, kvarvarande medel på
fordons investeringar behövs då under år 2020 för att lösa de fordonsinköp som var
planerade år 2019, men ej genomfördes under år 2019.
Kompletteringsbudgeten uppgår till totalt 5 416 tkr.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-28
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RS § 44

Handlingsplan, suicidprevention

RS 2019/974
AU § 35

Regionstyrelsens beslut

Förslag till handlingsplan för suicidprevention, Region Gotland 2020-2025
remitteras för synpunkter till Region Gotlands nämnder, Gotlandshem och
Gotlands Musiken. Verksamheter ombeds särskilt utveckla sin syn på möjligheten
att genomföra uppdragen i handlingsplanen.
• Remisstiden är till 24 juni 2020.
•

Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället.
Suicidprevention är en viktig fråga för att rädda liv i alla åldersgrupper. De flesta som
avlidit i suicid på Gotland under de senaste 10 åren var i åldern 40-79 år. Jämfört
med hur många personer som finns i olika åldersgrupper är suicid vanligare i åldersgrupperna 40-59 år och 80+ år. Jämfört med totala antalet dödsfall i olika åldersgrupper var suicid dödsorsaken vid vart tredje dödsfall i åldern 10-24 år, vart femte i
åldern 25-39 år och vart tionde i åldern 40-59-år.
2008-12-15 beslutade kommunfullmäktige om en 0-vision för suicid på Gotland,
§ 171. 2015-10-12 antog regionfullmäktige program för självmordsförebyggande
arbete inom Region Gotland 2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17,
beslutades att programmet gäller till dess revidering är genomförd, dock senast till
2020-12-31, § 73.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna.
15 av de 20 uppdragen i programmet bedöms vara genomförda. 5 uppdrag är delvis
genomförda. Programmets effekt på förekomst av suicid och suicidförsök är för
tidigt att följa upp eftersom antalet suicid varierar mellan åren och trend för flera år
behövs för att kunna bedöma utvecklingen. Eftersom uppdragen formulerats och
genomförts utifrån aktuellt nuläge på Gotland och vetenskap/beprövad erfarenhet
för suicidprevention görs antagandet att det som genomförts bidrar till att minskning
kommer att ses av suicid och suicidförsök, under de närmaste 5-10 åren. Det är
under förutsättning att det fokuserade suicidpreventiva arbetet fortsätter under de
närmaste åren.
forts
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Det tidigare programmet har haft effekt i form av ökat antal aktiviteter för suicidprevention som bedöms medverka till att antalet suicid och suicidförsök på sikt
kommer att minska. Regionstyrelseförvaltningen och arbetsgruppens bedömning är
att det är viktigt att hålla i det goda arbete som utförts och att ytterligare förbättra
suicidpreventionen på Gotland. Ett styrande dokument för att underlätta fortsatt
fokuserat arbete för suicidprevention behövs. Bedömning görs att den handlingsplan
för suicidprevention som bygger på revidering av tidigare program för förebyggande
av självmord bör fungera väl för den styrning och ledning som krävs.
Remisskonferens kommer att hållas under remisstiden, i syfte att ge möjlighet för
kunskapsutbyte och fördjupad analys av föreslagen handlingsplan. I arbetet att
genomföra uppdrag i handlingsplanen kommer samordning och samarbete kunna ske
i det nätverk för social hållbarhet inom Region Gotland som är på väg att startas upp.
Barnperspektivet har beaktats i arbetet med handlingsplanen. Suicidpreventiva
insatser riktade direkt till barn och ungdomar lyfts fram som ett eget insatsområde
och inte enbart i insatsområde kring att öka kunskap i befolkningen. I beskrivning av
insatsbehov kring stöd till anhöriga och efterlevande betonas vikten av stöd oavsett
ålder och att det behöver anpassas utifrån ålder och personens individuella situation
och behov.
Landsbygdsperspektivet har tagits i beaktande. I beskrivning av insatsbehov kring att
öka kunskap i befolkningen betonas att det behöver göras i olika sammanhang och
på olika platser på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-29
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsavdelningen
Miljö- och byggnämnden
Patientnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Överförmyndarnämnden
Gotlandshem
Gotlands musikstiftelse
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RS § 45

Program god jämlik jämställd hälsa

RS 2019/575
AU § 36

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Program för god jämlik jämställd hälsa antas.

På uppdrag av regionstyrelsen 2015-10-29, § 306 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.
Efter genomförda förändringar är regionsstyrelseförvaltningens bedömning att
programmet kommer ge stöd till förvaltningar, bolag och stiftelser för folkhälsoarbetet. Regionstyrelseförvaltningen anser det viktigt att ersätta det folkhälsopolitiska
programmet och att konkretisera de övergripande mål som finns i Vision 2025.
Programmet kommer även att fungera utifrån kommande RUS eftersom både
programmet och RUS utgår från samma underlag om bilden av folkhälsan och dess
utmaningar på Gotland. Programmet utgör ett viktigt styrdokument för folkhälsoarbetet. När en ny RUS är på plats och behov av konkretiseringsprogram har
tydliggjorts finns möjlighet att integrera detta program i ett bredare program för
social hållbarhet.
För att underlätta implementering och styrning av det gemensamma folkhälsoarbetet
inom Region Gotland planeras att inrätta ett nätverk för social hållbarhet inom
Region Gotland. Inom ramen för nätverket sker planering av hur kunskapspåfyllnad
och stöd kan ges till förvaltningarna, bolag och stiftelse, för samverkan över verksamhetsgränser. Vidare samordnas där insatser och uppföljning av programmet.
Programarbetet har tagit hänsyn till barnperspektivet och samtliga diskrimineringsgrunder (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).
Ekonomiskt perspektiv har beaktats genom att programmet inriktas på fokusområden och strategier som ger störst effekt på skillnader i hälsa. Det lyfter även
fram tidiga insatser, främjande och förebyggande arbete, vilket på lång sikt ger
ekonomiska vinster.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 45 forts
RS 2019/575
AU § 36

På arbetsutskottet föreslog Meit Fohlin (S), Thomas Gustafson (V) och Adam
Lagerstedt (L) att programmet kompletteras inom vissa områden samt att
redaktionella ändringar införs. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Reviderat underlag bifogades kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Cora Juniwik, strateg och Stefaan De Maecker, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-19
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsavdelningen
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
GotlandsHem
Gotlands musikstiftelse
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 46

Uppföljning av handlingsplanen för EUdeklarationen Jämställdhet mellan kvinnor
och män (CEMR)

RS 2019/1181
AU § 37

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att göra ny handlingsplan för arbetet med
jämställdhetsintegrering.
• Handlingsplanen ska redovisas för regionstyrelsen under kvartal 4 2020.
•

Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den
europeiska jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess
samarbetspartners. CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. SKL, Sveriges
kommuner och landsting har också (2006) ställt sig bakom deklarationen.
Den 14 december 2015 undertecknades deklarationen under regionfullmäktiges
sammanträde. Vid underskrift av deklarationen förbinder sig regionen att till centralt
CEMR-kansli lämna in en handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet
för jämställdhet.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska
verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland;
-

lämnade in en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
genomför jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade
områden
genomför aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser
genomförs
regelbundet offentliggöra rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.

Enligt handlingsplanen ska en rapport lämnas till fullmäktige under 2019.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 46 forts
RS 2019/1181
AU § 37

Sedan Region Gotland undertecknade deklarationen har mycket hänt på jämställdhetsområdet. Ett stort arbete läggs ner på att integrera jämställdhetsperspektivet i den
nya regionala utvecklingsstrategin. En nyss antagen strategi för förebyggande och
motverkande av mäns våld mot kvinnor ger särskilt stöd till de olika verksamheterna
för det fortsatta arbetet mot våld. Det finns en tydlig trend i att verksamheterna har
blivit bättre på att ta fram jämställdhetsanalyser som grund till sitt planeringsarbete.
Samhällsdebatten med roten i #metoo-rörelsen har de senaste åren präglats av att
bristen på jämställdhet har belysts ur olika perspektiv. Samtidigt visar den just också
att det återstår mycket kvar att göra.
Behovet av fortsatta insatser är uppenbart. Handlingsplanen som togs fram i samband med undertecknandet av jämställdhetsdeklarationen innehöll ett antal särskilt
angelägna områden att jobba vidare med för att stärka jämställdhetsarbetet.
Bedömningen är att en ny handlingsplan behövs för ett systematiskt arbetssätt kring
jämställdhetsintegrering. En framtagningsprocess kan i sig utgöra ett kraftfullt verktyg.
Produkten i form av en ny handlingsplan utgör därefter ett tydligt prioriteringsunderlag för olika insatser som kan följas upp.
När ärendet ”Uppföljning av handlingsplanen för EU-deklarationen Jämställdhet
mellan kvinnor och män” behandlades av regionstyrelsens arbetsutskott 2019-11-06,
§ 315 återremitterades ärendet med en begäran om en tydlig processplan.
Gällande processen för handlingsplanen som togs fram 2017 fastställdes den av
regiondirektören varefter de planerade aktiviteterna togs omhand i respektive
verksamhet med stöd av jämställdhetsstrategen.
Nu föreslagen handlingsplan för arbetet med jämställdhetsintegrering framöver tas
fram av regionstyrelseförvaltningen tillsammans med övriga förvaltningar.
Framtagandet av aktiviteter synkroniseras med processen för förvaltningarnas
respektive verksamhetsplan. Handlingsplanen kommer även innehålla aktiviteter på
förvaltningsövergripande nivå som planeras i samråd med förvaltningarna.
Rapportering av respektive förvaltningarnas insatser sker i ordinarie rapporteringsstrukturer. Den samlande processen vid framtagandet och uppföljningen av en
handlingsplan för regionen utgör en grund för att kunna redovisa en samlad bild av
jämställdhetsintegreringsarbetet till regionstyrelsen.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 46 forts
RS 2019/1181
AU § 37

Med anledning av ovanstående föreslås därför att beslut fattas om att Regionstyrelsen
tar fram en ny handlingsplan för det fortsatta jämställdhetsarbetet i linje med den
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå (CEMR-deklarationen).
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 47

Verksamhetsstöd RF SISU Gotland 2020

RS 2019/1273
AU § 38

Regionstyrelsens beslut

Gotlands Idrottsförbund beviljas stöd om 1 385 000 kronor för 2020.
• SISU Idrottsutbildarna Gotland beviljas stöd om 640 000 kronor för 2020.
•

Under många år har Gotlands Idrottsförbund (GI) fått stöd från kultur- och fritidsförvaltningen (KFF) baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas av
distriktsförbunden. GI har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och
medlen är ett regionalt stöd. Genom överenskommelse där belopp är anges och
villkor ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt (kultur- och fritidsnämnden
2015-06-02, § 43). Enligt överenskommelsen 2017 ska utbetalning ske under förutsättning att det regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen genomförs.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att
utbetalat stöd uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter
ett belopp riktat särskilt till Gotlands Idrottsförbund i sin årliga budget. Aktuellt
belopp betalas ut till Gotlands Idrottsförbund mot inlämnande av föregående års
årshandlingar.
Kultur- och fritidsnämnden uppdrog 2013-12-10, § 95 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 á-priser 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. År 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. Regionstyrelseförvaltningen avsätter ett belopp riktat särskilt till
SISU Idrottsutbildarna i sin årliga budget. Årets belopp betalas ut till SISU mot
inlämnande av föregående års årshandlingar. Gotlands Idrottsförbund (GI) som
Länsidrottsförbund och med uppdrag att samordna, leda och företräda idrottsrörelsen på Gotland ansöker om 2020 års distriktsstöd på 1 385 000 kr (1 356 000
med 2% indexuppräkning) och SISU Idrottsutbildarna rekvirerar 640 000 kr i
enlighet med förra årets beslut. Från och med 1 januari 2020 genomförs en sammanläggning av Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till RF SISU
Gotland. GI:s, (stödja, leda och företräda) och SISU:s (folkbildning, utbildning)
uppdrag finns fortfarande kvar och särredovisas ekonomiskt.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 47 forts
RS 2019/1273
AU § 38

Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att budgeterat belopp ska betalas ut till
Gotlands Idrottsförbund och till SISU Idrottsutbildarna.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-14
Skickas till
RF SISU Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 48

Verksamhetsbidrag i Kultursamverkansmodellen 2020

RS 2019/1404
AU § 39

Regionstyrelsens beslut
•

De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas medel
enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

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
Kulturrådets beslut och av Region Gotland kulturplan 2017-2020. Region Gotlands
del har varje år sedan 2011 indexuppräknats upp 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 då de tre
större externa institutionerna har motsatt sig en sådan om den innebär minskat
verksamhetsbidrag.
Region Gotland har räknat upp sitt verksamhetsbidrag med 2% och, inklusive den
ramförstärkning om 1,0 miljoner kr 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.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 48 forts
RS 2019/1404
AU § 39

Regionstyrelseförvaltningen föreslår föredelning enligt tabell:
FÖRSLAG

STATLIGT STÖD

FÖRDELNING
2020
Gotlands Museum
Gotlands
Musikstiftelse
Länsteatern på
Gotland
Gotlands
Länsbibliotek
Film på Gotland
Danskonsulenten
Summa
Summa statligt/
regionalt
Procent

REGIONALT
STÖD
Statsbidrag Tillkommer Regionbidrag Totalt 2020
förstärkning
9 320 000
8 230 000 17 550 000

Höjning
308 000

7 506 000

6 628 000

14 134 000

249 000

4 896 000

4 140 000

9 036 000

159 000

848 000
1 865 000
176 000

2 256 000
2 812 000
373 000

32 000
52 000
5 000

21 887 000
47,40%

46 161 000

805 000

958 000
947 000
197 000
23 824 000

450 000

450 000
24 274 000
52,60%

Bakgrunden till bibliotekssatsningen är den förra regeringens anvisning i budgetpropositionen för år 2018 om en budgetförstärkning för perioden 2018-2020 i syfte
att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet. I
bidraget till scenkonstorganisationerna (Länsteatern och Gotlandsmusiken)
inkluderas även ett ej specificerat belopp att även användas för ”kvalitetsförstärkande
insatser som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.” Region Gotland har för 2020, med hänvisning till det ökade regionala
stödet om 1 mkr till filmområdet, äskat hos Kulturrådet om en ramhöjning av det
statliga anslaget med samma belopp. Detta äskade fick dock inget gehör hos Kulturrådet. Gotland har en, i jämförelse med övriga regioner, hög andel statligt stöd i
kultursamverkansmodellen och förvaltningen gör bedömningen att så länge regionen
bidrar till modellen men med ett lägre belopp än Kulturrådet så kommer inga statliga
höjningar utöver den årliga indexuppräkningen att ske. Den ”pott” för medfinansiering som förvaltningen tidigare aktualiserat föreslås utgå. En sådan stödform behövs,
särskilt för de fria professionella kulturaktörerna, men taget i beaktande de regionala
institutionernas redan ansträngda ekonomiska situation bör en sådan pott inte införas
genom minskningar av deras regionala verksamhetsbidrag. Ett regionalt stöd i denna
form kan endast införas om kultursamverkansmodellen kan tillföras nya medel eller
om den konsulentöversyn som nyligen genomförts kan frigöra medel.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 48 forts
RS 2019/1404
AU § 39

Avsikten med införandet av Kultursamverkansmodellen 2011 var att överföra det
ekonomiska ansvaret för länsinstitutionerna från en statlig till en regional nivå och
därmed också överföra de fördelnings- och kulturpolitiska besluten närmare
verksamheten. Regionen har sålunda all rätt att omfördela medlen i modellen, den
statliga såväl som den regionala delen, och även rätt ta in nya respektive avföra
professionella aktörer i modellen. Några sådana förändringar har dock inte skett på
Gotland och, med få undantag, inte heller i övriga landet. Förvaltningen föreslår inte
heller några sådana omfördelningar enär samtliga i kultursamverkansmodellen
ingående organisationer har en mycket ansträngd ekonomisk situation. Förvaltningen
gör därför bedömningen att fördelningen av de statliga medlen för 2020 bör följa den
tidigare procentuella fördelningen av de regionala medlen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 49

Ägardirektiv för Gotlands Filmfond
2020-2023

RS 2020/153
AU § 40

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Förslag till ägardirektiv för Gotlands Filmfond AB 2020-2023 godkänns.

Gotlands Filmfonds nuvarande ägardirektiv gällde från och med 2014-2016 med
förlängning 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.
Bolagets vision är att stärka bilden av Gotland som en kreativ plats att bo, leva och
verka på och därmed stärka Gotlands attraktionskraft samt att bidra till att nå
utpekade mål i enlighet med Filmstrategi för Gotland 2018-2023.
Bolagets affärsidé är att stärka förutsättningarna för att film- och dramaproduktion
på Gotland ska komma till stånd, genom att vara en viktig part i finansiering. Som
underlag för den revidering som gjorts har hänsyn tagits till att filmlandskapet har
förändrats sedan 2014 samt att en samlad strategi för filmen på Gotland antogs 2018,
Filmstrategi för Gotland 2018-2023. Utöver detta har en omvärldsanalys genomförts
där bland annat en genomgång av andra ägardirektiv för filmfonder har granskats.
Under framtagandet har ledamöter i Gotland Filmfonds styrelse varit delaktiga i
arbetsmöten, följt av dialog via mail inför beredning av ärendet för beslut.
Region Gotlands aktieägarpolicy har beaktats under framtagandet av nytt ägardirektiv. Det bör dock noteras att ägardirektivet avviker från följande punkter i
aktieägarpolicyn;
Punkt 6 – Gotlands Filmfond är inte en verksamhet som har en klar intäktssida som
kan förväntas finansiera bolagets verksamhet. Däremot kan Region Gotland genom
samägande med Film Capital Stockholm AB uppnå påvisbara fördelar. Genom samproduktion med Film Capital Stockholm AB skapas ökade möjligheter till inspelning
av professionell filmproduktion på Gotland som annars inte kommit till stånd. Detta
bidrar i sin tur bland annat till ekonomisk tillväxt, fler arbetstillfällen samt stärker
Gotlands attraktionskraft.
Punkt 7 – Bolagsformen har sedan bildandet 2014 inte omprövats. Men att ta in
verksamheten i Region Gotland är inte att föredra. Övriga regionala filmfonder drivs
i bolagsform.
forts

35 (56)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 49 forts
RS 2020/153
AU § 40

Punkt 9 – Regionfullmäktige ska utse Gotlands filmfonds styrelseledamöter.
Förslaget är att fullmäktige från och med nästa stämma 2021 utser bolagets
ledamöter.
Punkt 11 – Regionstyrelsen har enligt policyn till uppgift att upprätta en årlig plan för
möten mellan ägare och bolagsledningen samt ha en aktiv dialog med bolagets
styrelse. Förslaget till regionstyrelsen är att en årlig plan för möten upprättas vilket
bidrar till att en mer aktiv dialog med Gotlands Filmfonds styrelse etableras.
Punkt 17 – Ekonomiska direktiv. Anger vilken lönsamhet och självfinansieringsgrad
bolaget förväntas ha utifrån ägarens krav och förväntningar på bolaget. Bolaget har
ingen lönsamhet och kan därmed inte ha några resultatkrav.
Punkt 22-29 – Bolagsstyrelsens roll och arbete. Förslaget är att formkraven på
Gotlands Filmfonds arbete tonas ner då bolaget inte bedriver någon operativ
verksamheten.
Arbetsutskottet föreslog att ägardirektivet behövde tydliggöras med förklaring om
avsteg från aktieägarpolicyn. Ärendet överlämnades till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Reviderade handlingar bifogades kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-29
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 50

Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan

RS 2019/1383
AU § 41

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ny avgiftstaxa för grävtillstånd och trafikordningsplan inrättas.

På uppdrag av teknikförvaltningens ledning gjordes 2019 en genomlysning av
grävtillstånd inom teknikförvaltningen. Genomlysningen syftade till att klarlägga
roller, ansvar och ekonomiska förutsättningar samt ta fram nya riktlinjer för grävtillstånd. En konkret åtgärd som föreslogs var att prislistan för grävtillstånd skulle
göras om till en extern taxa och antas av regionfullmäktige. Den externa taxan
kommer att innehålla följande:
-

Avgifter för handläggning av ansökan av trafikanordningsplan.
Avgifter för handläggning av ansökan om grävtillstånd.
Sanktionsavgifter för att styra upp verksamheten och höja kvaliteten i tjänsterna.

Idag finns endast en prislista antagen av tekniska nämnden för slutlig återställning.
Det som saknas i nuvarande prislista är avgiftstaxor för att handlägga ansökan om
trafikanordningsplan och grävtillstånd samt möjligheten att vitesbelägga kunder som
inte följer reglerna. Genom att införa en avgiftstaxa kommer verksamhetens ekonomi
att stärkas. I arbetet med att ta fram taxan har jämförelser med andra kommuner
gjorts.
Vid framtagande av nya avgiftstaxor har självkostnadsprincipen beaktats.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot att införa en extern taxa som
beslutas av regionfullmäktige. Taxa för grävtillstånd och trafikanordningsplan är
vanligt i andra kommuner. Genom att göra en extern taxa blir den mer transparent
och tydlig mot medborgarna på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-11-27, § 239
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
Skickas till
Tekniska nämnden

37 (56)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 51

Begäran om tilläggsanslag för vattenhushållning vid slurryproduktion

RS 2020/118
AU § 42

Regionstyrelsens beslut

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 750 000 kronor för anläggande av
reningsverk vid Roma avfallsanläggning.
• Anslaget finansieras via investeringsbidrag från Länsstyrelsen.
•

Teknikförvaltningen planerar att uppföra ett reningsverk för dagvattenhantering på
avfallsanläggningen i Roma. På Roma avfallsanläggning samlas idag dagvatten från
hårdgjorda ytor på anläggningen i två dammar. Dammarna ligger i anslutning till
avfallsanläggningen. Dagvattnet transporteras därefter med tankbil till reningsverk.
Detta är inte en långsiktigt hållbar lösning, varken ekonomiskt eller miljömässigt.
Projektets målsättning är att rena dagvattnet och använda det renade vattnet i
förbehandlingsanläggningen för matavfall som ska bli biogas och biogödsel.
Projektet bidrar till minskad dricksvattenanvändning och minskade driftkostnader på
Roma avfallsanläggning.
Länsstyrelsen har beviljat ett preliminärt investeringsbidrag på 750 000 kronor för att
anlägga reningsverk på Roma avfallsanläggning. Projektet ska genomföras mellan den
15 oktober 2019 och fram till den 30 september 2020.
I september fattade tekniska nämnden beslut att omdisponera 750 000 kronor från
farligt avfall, projektnr 12 729, TN 2019/2824. Omdisponeringen är en del i
finansieringen av projektet som beräknas kosta 1 500 000 kronor totalt.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer tekniska nämndens begäran om bruttofinansiering. Investeringsbidrag från Länsstyrelsen är ett statligt bidrag och får
matchas mot investeringsanläggningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-12-18, § 285
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-27
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, enhet Ekonomistöd
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 52

Begäran om tilläggsanslag för kostnadstäckning för ökade avtalskostnader

RS 2019/1433
AU § 43

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på driftbudget med
21 miljoner kr för år 2020. Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital
genom att minska regionens förväntade resultat för 2020 till 99 miljoner kr.

Regionstyrelsens beslut
•

Översyn av vilka kostnader som ska ingå i kompensation för externa avtal beslutas
ske i samband med budgetberedningen.

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.
Inom Region Stockholm pågår en omstrukturering av vården ut i enklare vårdformer
och en koncentration av den högspecialiserade vården till Karolinska sjukhuset.
Detta innebär att akutsjukhusen, framförallt Karolinska, 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 Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag.
Beskedet om avgiftshöjningen kom Gotland till del i november 2019.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 52 forts
RS 2019/1433
AU § 43

Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens 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 hälso- och sjukvårdsnämnden utan beslutade att hälsooch sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020 för
utomlänsvården efter avslutad förhandling (RF 2019-11-18, § 281).
Effekten av budgettillskottet är att verksamhetens nettokostnad för 2020 blir
5 416 mnkr och att regionens budgetresultat minskar från beslutade 120 mnkr till
99 miljoner kr. Det innebär att budgetresultatet är 1,8 procent av nettokostnaden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden begär även att regionstyrelsen vid budgetberedningen
ska ta hänsyn till ökade priser inom utomlänsvården i samband med kompensation
av ökade kostnader kopplade till externa avtal. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
att den frågan hänskjuts till budgetberedningen och inte beslutas nu. Anledningen är
att frågan behöver genomlysas ur flera perspektiv.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-12-12, § 134
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-27
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen, enhet Ekonomistöd
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 53

Begäran om tilläggsanslag för anläggande av
väg enligt detaljplan

RS 2019/1426
AU § 44

Regionstyrelsens beslut

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för anläggande av väg med 3 miljoner kr.
Anslaget finansieras via regionens Eget kapital.
• Begäran om anslag för kapitalkostnader avslås. Tekniska nämnden uppmanas att ta
med frågan i sin strategiska plan för kommande period som hanteras i den
ordinarie budgetprocessen.
•

Tilläggsanslag ansöks med 3 000 000 kr för en ombyggnad av Visborgsgatan, enligt
detaljplan för Visby Del av Hällarna 1:7, för att förbättra trafiksäkerheten i
korsningen mellan Visborgsgatan och Gutevägen.
Tilläggsanslag ansöks för de driftkonsekvenser som investeringen innebär med totalt
135 000 kr. Avskrivningstiden är 30 år och den interna räntan uppgår till 1,5 %.
Beslutet ligger inom regionstyrelsens mandat för anvisning av medel ur eget kapital
enligt regionfullmäktige 2019-11-18, § 282.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår, efter avstämning med teknikförvaltningen, att
tilläggsanslaget för investeringen ska beviljas. Ärendet avser en gammal detaljplan
som inte blivit genomförd. Då förskolan i området nu ansökt om permanent bygglov
behöver ombyggnationen genomföras.
En markförsäljning har genomförts i anslutning (Visby Hällarna 1:7) och intäkterna
skulle finansiera projektet enligt genomförandebeskrivning i Detaljplan för Visby del
av Hällarna 1:7. Dock finns i dessa medel inte utrymme för att finansiera ombyggnationen av vägen.
Avseende tilläggsanslag för kapitalkostnader på driften föreslår regionstyrelseförvaltningen avslag. Dels uppstår inte kostnaden förrän tidigast under 2021, dels ska
kapitalkostnaderna avstämmas utifrån en helhetsbild för nämndens skattefinansierade
verksamhet, inte projekt för projekt. Tekniska nämnden bör göra en sådan översyn i
sin strategiska plan så att ärendet går in i den ordinarie budgetprocessen.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 53 forts
RS 2019/1426
AU § 44
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-12-18, § 284
Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-31
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Ekonomi
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 54

Utveckling i Roma - markanvisning

RS 2019/471
AU § 45

Regionstyrelsens beslut

Föreslaget upplägg, kriterier samt tidplan för markanvisning/försäljning av
fastigheter i Roma med tillägg att kriterier för utvärdering tas fram som premierar
hyresrätter och att det framgår att regionen vill ha ett antal sociala kontrakt
godkänns.
• 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.
•

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-29, § 130 att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda ett lämpligt upplägg och process för försäljning avseende tre fastigheter i Roma för att möjliggöra bostadsbyggande och tillgång till badanläggning.
Regionstyrelseförvaltningen 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. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med förslag till upplägg för en försäljningsprocess.
Regionstyrelseförvaltningen har konstaterat att det finns ett marknadsintresse att
förvärva föreslagna fastigheter för ny- och ombyggnad. Att ge marknaden möjlighet att
förvärva fler enheter samtidigt kan gynna de som är intresserade av att etablera sig på
orten. Roma är en viktig ort på den gotländska landsbygden med goda pendlingsmöjligheter till Visby beaktat den relativa närheten. Behovet och intresset av bostäder är
därför betydande. En utveckling av Roma ses också som en viktig del av utvecklingen
av det gotländska samhället i stort. Mot bakgrund av ovanstående anser regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen bör godkänna det föreslagna upplägget för försäljning
av fastigheterna samt föreslagen tidplan.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Lisbeth
Bokelund (MP) att en utredning/bedömning av vad marknadspriset skulle bli på
enbart Ekgatan. Motiv till yrkandet: Det är viktigt att vi för våra skattebetalare
säkerställer att vi gör goda affärer. Här är risken stor att stora behov av investeringar i
badhus och fd Klostergården drar ner möjligheten till intäkt för Ekgatan. Efter analys
kan vi se om paketlösning är den lösning som ger bäst utifrån helhet.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 54 forts
RS 2019/471
AU § 45

Thomas Gustafson (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) och Lisbeth
Bokelund (MP):
-

-

att kriterier för utvärdering tas fram som premierar hyresrätter och att det
framgår att regionen vill ha ett antal sociala kontrakt
att kriterier för utvärdering tas fram som premierar det som räknas upp i följande
mening:
”Vid markanvisning välkomnar Region Gotland en helhetssyn på miljöanpa
ssat
byggande, gärna miljöprestandahöjande system hos byggherren, med speciell
t fokus
inom områdena energiförbrukning, materialval, innemiljö och biologisk mån
gfald.”
att det ska framgå att badtiden som regionen erbjuder sig att köpa är för skolans
och kultur och fritids sammanlagda behov så att den som lägger anbud inte tror
att det går att sälja mer tid till regionen.

Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins tilläggsyrkande och finner att det
avslås.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till Meit Fohlins yrkande och
nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Bibbi Olsson (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L),
Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Ylva Bendelin (S), Thomas Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Thord Ingesson (S).
Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande att kriterier för
utvärdering tas fram som premierar hyresrätter och att det framgår att regionen vill
ha ett antal sociala kontrakt och finner att det avslås.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till Thomas Gustafsons
tilläggsyrkande och nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningen ger 7 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Bibbi
Olsson (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 8 nej-röster: Meit Fohlin (S), Ylva Bendelin (S),
Thomas Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan
Ericsson (S) och Thord Ingesson (S), Lars Engelbrektsson (SD).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 54 forts
RS 2019/471
AU § 45

Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande att kriterier för
utvärdering tas fram som premierar det som räknas upp i följande mening: ”Vid
markanvisning välkomnar Region Gotland en helhetssyn på miljöanpassat byggande,
gärna miljöprestandahöjande system hos byggherren, med speciellt fokus inom
områdena energiförbrukning, materialval, innemiljö och biologisk mångfald” och
finner att det avslås.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till Thomas Gustafsons
tilläggsyrkande och nej-röst för bifall till yrkandet.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Bibbi Olsson (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L),
Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Ylva Bendelin (S), Thomas Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Thord Ingesson (S).
Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons tilläggsyrkandeyrkande att det
ska framgå att badtiden som regionen erbjuder sig att köpa är för skolans och kultur
och fritids sammanlagda behov så att den som lägger anbud inte tror att det går att
sälja mer tid till regionen och finner att det avslås.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med Thomas
Gustafsons tillägg ”att kriterier för utvärdering tas fram som premierar hyresrätter
och att det framgår att regionen vill ha ett antal sociala kontrakt”.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (FI) instämmer i Meit Fohlin (S) och
Thomas Gustafson (V) yrkanden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-10
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark och Stadsmiljö
Teknikförvaltningen - Fastighetsförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 55

Ändring exploateringsavtal Sanda Lekarve
1:84

RS 2020/188
AU § 46

Regionstyrelsens beslut
•

Tillägg till exploateringsavtalet för Sanda Lekarve 1:84 godkänns.

Till grund för exploateringsavtal som antogs 2008 ligger detaljplan för Sanda Lekarve
1:84. Allt i detaljplanen förutom gatan är nu genomförd. Exploatören önskar
ändring av exploateringsavtalet avseende gatans ytbeläggning. Detta hanteras i förslag
till tilläggsavtal.
Ifrågavarande exploateringsavtal antogs av kommunstyrelsen 2008-04-24, § 85.
Till grund för avtalet ligger detaljplan för Sanda Lekarve 1:84, lagakraftvunnen
2008-03-18.
Detaljplanen för exploateringsområdet är genomförd förutom gatan som är tänkt att
färdigställas i vår. Exploatören har nu inkommit med begäran om följande ändring i
exploateringsavtalets §4: ta bort kravet på att gatan ska ytbeläggas med öppen asfalt.
Vanligtvis ställer regionen i sina exploateringsavtal inga krav på vilken typ av slitlager
som används på enskilda vägar. Teknikförvaltningen ser därför inget hinder mot att
ändra skrivelsen att gatan ska beläggas med asfalt.
Ett förslag på tillägg till exploateringsavtalet med ändringar i §4 första stycket har
tagits fram av teknikförvaltningen. Ändringarna medför att dagens krav på gata
uppfylls och att kravet på öppen asfalt tas bort och ersätts med att materialet ska vara
genomsläppligt. Innan tilläggsavtalets undertecknande ska säkerheten i form av en
bankgaranti på 460 000 kronor ha ställts till regionen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-01-20
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark & Stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 56

Österby hävning av plan samt exploateringsprojekt

RS 2020/187
AU § 47

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att upphäva nedan föreslagna del av
gällande detaljplan STG 531+532 mm inom Österby, vilken är obebyggd och ägs
av Region Gotland.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får 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 i exploateringsbudgeten.

Mark- och stadsmiljöenheten har på uppdrag av regionstyrelseförvaltningen 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.
Eftersom ett genomförande av detaljplanen i sin helhet blir både kostsam och medför föroreningsrisker för grundvattnet samtidigt som det finns en efterfrågan på
industrimark bedöms det lämpligt att delar av gällande plan iordningställs och andra
delar hävs. För de på karta 1 markerade områdena iordningställs infrastruktur såsom
va och vägar för att möjliggöra en framtida försäljning. För område som redovisas på
karta 2 upphävs gällande detaljplan i syfte att skydda grundvattentäkten. Området är
obebyggt och ägs av Region Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 56 forts
RS 2020/187
AU § 47

Medel för att starta och genomföra exploateringsprojekt med syfte att åstadkomma
säljbar industrimark finns i exploateringsbudgeten i posten pott för kommande
exploateringsprojekt.
Stöd för ett genomförande enligt ovan finns i översiktsplanen för Gotland, där
problematiken kring industrimark inom det primära vattenskyddsområdet uppmärksammas.
Ärendets behandling under mötet

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 57

Motion. Tomma stolar i regionfullmäktige

RS 2019/1409
AU § 51

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning.

Regionfullmäktigeledamoten Bo Björkman (S) har i en motion yrkat att regionstyrelsen i sin revidering av regler för partistöd prövar att koppla stödet till
ledamöters närvaro. Bo Björkman anför i sin motion att det bör finnas en möjlighet
att inte betala bidrag för så kallade ”tomma stolar”.
Enligt 4 kap. 29 § kommunallagen (KL) får kommuner och landsting ge ekonomiskt
bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala
demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837).
Partistöd får ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i
fullmäktige, dock endast under ett år efter det att representationen upphörde.
Partistödet är att betrakta som ett allmäninriktat stöd för att förbättra partiernas
möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i opinionsbildningen bland medborgarna
och därigenom stärka den kommunala demokratin. 4 kap. 29 § KL reglerar
kommunernas och landstingens befogenheter att ge sådant stöd. Partistödet avser
uteslutande den partiverksamhet som är anknuten till kommunen respektive landstinget. Rätten att utge stöd är begränsad till de partier som genom representation i
fullmäktige utövar en aktiv roll i kommunens respektive landstingets självstyrelse. För
att ha rätt till stöd måste ett parti således ha fått mandat och tagit plats i fullmäktige.
Partistöd får endast lämnas till partier som är representerade i fullmäktige. Med
representerat parti avses ett parti som fått mandat i fullmäktige för vilket en vald
ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen. Representation kommer att föreligga så
snart ett parti efter valet fått minst ett mandat i fullmäktige för vilket en ledamot
blivit fastställd. För att behålla representationen under valperioden krävs att
åtminstone ett av partiets mandat fortsätter att ha en ledamot fastställd. Om ett partis
samtliga fullmäktigeledamöter har avgått under valperioden och länsstyrelsen inte kan
utse någon ny ledamot på grund av att ytterligare kandidater saknas, förblir partiets
mandat obesatta. Partiets representation i fullmäktige har därmed upphört.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-02-26

RS § 57 forts
RS 2019/1409
AU § 51

I prop. 2013/14:5 s. 73-74 anges följande; ”Regeringen anser i stället att bland de
partier som uppfyller representationskravet, dvs. har minst en fastställd ledamot, bör
de kommuner och landsting som så önskar ges möjlighet att fördela partistöd efter
partiernas faktiska röststyrka i fullmäktige. En bestämmelse bör därför införas som
innebär att fullmäktige i sitt reglemente för partistöd får ta in bestämmelser om att
endast mandat för vilket vald ledamot är fastställd ska beaktas vid fördelningen av
partistödet.
Däremot anser regeringen inte att partistödets storlek ska få påverkas av i vilken mån
partiernas ledamöter varit närvarande vid fullmäktiges sammanträden. Det bör till att
börja med påpekas att partistödet inte riktar sig till de enskilda ledamöterna, utan till
det parti de blivit invalda för. Om ledamöternas närvarograd skulle beaktas vid fördelningen av partistöd skulle det dessutom bli nödvändigt för kommunerna och
landstingen att fastställa regler om vilken närvarograd som skulle krävas för fullt
partistöd och liknande frågor, bl.a. om ersättares tjänstgöring i frånvarande ledamöters
ställe och närvaro vid endast en del av ett sammanträde skulle innebära att närvarokravet är uppfyllt. Detta skulle göra tillämpningen av partistödsbestämmelserna
komplicerad och skapa onödigt utrymme för oenighet om hur partistödet ska
fördelas.”
Mot bakgrund av ovanstående gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det
inte är möjligt att koppla stödet till ledamöternas närvaro vid fullmäktiges sammanträden.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-12-16
Regionstyrelseförvaltningen 2019-12-20
Skickas till
Motionären
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RS § 58

Information. Uppdrag - Effektivitetsprogram
2021-2022 och Strategisk plan och budget
för regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/955

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen mottages.

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef och Peter
Lindvall, regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen informeras om det pågående arbetet med Effektivitetsprogrammet
2020-2022. Uppdraget innebär ”Ett sammanhållande program för att driva på
genomförandet, säkra effekten av samt ge en helhetsbild av de mest avgörande
aktiviteter och uppdrag som hanteras inom Region Gotland för att bidra till målet att
sänka kostnadsmassan med 200 miljoner kr under perioden 2020-2022”. Nästa
statusrapport ges på regionstyrelsens sammanträde den 24 mars och programmet
redovisas på budgetberedningen i maj.
Regionstyrelsen informeras även om det pågående arbetet med Strategisk plan och
budget för regionstyrelseförvaltningen.
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RS § 59

Val av ledamot i kultur- och fritidsberedningen

RS 2020/9

Regionstyrelsens beslut
•

Niklas Carlberg (M) utses som ledamot i kultur- och fritidsberedningen.

Regionstyrelsen har att utse ledamot i kultur- och fritidsberedningen efter Robin
Storm (M) som avsagt sig uppdraget.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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RS § 60

Anmälan av delegationsbeslut

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regiondirektörens beslut
- Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen 2020, 2020-01-31
RS 2019/1174.
Biträdande förvaltningschefs beslut
- Anmälda bisysslor RSF 2020-01-24--02 20
- Anställningar RSF 2020-01-01--02-24
Utvecklingschefens beslut
- Makt/egenmakt i designbranschen på Gotland - Beslut om stöd. 2020-01-28, RS
2019/1169
Serveringstillstånd
- Av regionsrådets Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarna fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen, 2020-01-21--02-18.
- Angående utförd tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2020-01-13, Dnr 09-201900339, 2020-01-20, Dnr 09-2019-00347 och 2020-01-30, Dnr 09-2020-00009.
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RS § 61

Information, vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades information om vissa inkomna handlingar:
- Framtidens nät Q1 2020.
- Inbjudan Demokratidagen 2020. Sveriges Kommuner och Regioner.
- Inbjudan. Mötesplats samhällsbyggande 2020. Sveriges Kommuner och Regioner
2020-01-29.
- Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott,
Sveriges Kommuner och Regioner 2020-02-05.
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RS § 62

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
- Centrala samverkanskommittén har sammanträtt den 24 februari och där
informerades om ledarstrategi och man diskuterade exempel på delar i olika
förvaltningar som fungerar mindre bra. I april kommer seminarier hållas för de
fackliga företrädarna där man b la ska diskutera tystnadskultur. På CSK
presenterades även Effektivitetsprogrammet och man gick igenom den antagna
Arbetsmiljö- och hälsopolicyn.
Regionstyrelsen vill genom denna information få följande till protokollet:
”Regionstyrelsen stödjer det arbete som regiondirektören gör för att ta tag i de
nyheter kring ledarskap i regionen som tidningar och vissa fackliga representanter
belyst under de senaste månaderna”.
- Ägarmöte med Gotlandshem där man bland annat diskuterade ägardirektiv,
pågående exploateringar och bokslut.
Medborgarlöfte
Samverkansöverenskommelse med polisen där man arbetat fram två
medborgarlöften för 2020:
- Mäns våld mot kvinnor
- Unga kvinnors droganvändande
Ordförande Eva Nypelius informerar om:
- Handslaget
Regionen, akademin, länsstyrelsen och näringslivet i samarbete om utvecklingen
på Gotland. Ett initiativ som ska utmynna i ett handslag för Gotlands utveckling.
I december hölls ett möte och en redaktionsgrupp fick i uppdrag att ta fram en
gemensam skrivning som ska godkännas och resultera i ett handslag den 18 mars
2020.
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RS § 63

Övrig information

Regionstyrelsen informeras om Förnyelsedagen den 4 mars 2020, som hålls i
Ica Maxi arena.
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