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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 64

Överföring av resultat 2019

RS 2020/236
AU § 55

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2019 fastställs.
• 2019 års resultat för räddningstjänsten separeras från Eget kapital för tekniska
nämnden.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden tar inte med sig negativt resultat.
• Barn- och utbildningsnämnden tar inte med sig negativt resultat.
•

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
(KF 2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering. Totalt föreslås att -54 692 tkr överförs från 2019
års resultat.
Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2019.
Från och med 2020 är räddningstjänsten organiserad under regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att tekniska nämndens överföring av eget
kapital justeras. Istället för att låta underskottet i räddningstjänsten belasta tekniska
nämnden framåt föreslås att det nollställs och att tekniska nämnden får ta med sig
75 procent av det överskott som uppstår om räddningstjänstens underskott räknas
av. Räddningstjänstens tidigare års underskott som belastat tekniska nämnden ligger
kvar i den nämndens egna kapital.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 38 699 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket följs och att underskottet regleras
mot nämndens egna kapital. Nämnden får då ett negativt eget kapital som ska
återställas inom tre år. Totalt föreslås att -54 692 tkr överförs från 2019 års resultat.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2020-02-06, § 7
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-12
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 65

Kompletteringsbudget 2020

RS 2020/6
AU § 56

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2020 med 313 301 tkr
och för exploateringsinvesteringar med 148 998 tkr enligt upprättat förslag.

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2019 uppgår till 495 400 tkr inklusive alla
exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 313 301 tkr för
investeringar samt 148 998 tkr för exploateringar. Dessutom ska projekt uppgående
till -11 510 tkr avslutas och utgå.
Investeringsbudgeten för 2020 uppgår till 429 150 tkr varav 129 900 tkr avser affärsdrivande verksamhet. Bruttobudget för exploateringar 2020 är 83 269 tkr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt regionstyrelseförvaltningens förslag, 313 301 tkr för investeringar samt 148 998 tkr för
exploateringar. Kompletteringen avser pågående projekt eller projekt som ligger nära
i tiden för planering och igångsättning.
Den totala investeringsbudgeten för 2020 blir 742 885 tkr (inklusive 313 301 tkr i
kompletteringsbudget) vilket är en hög investeringsnivå. Det är mycket troligt att en
del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2021 vilket är viktigt att beakta
vid budgetberedningen då investeringsbudget och –plan för kommande år ska
bearbetas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 234 750 tkr (inklusive 148 998 tkr i
kompletteringsbudget). Storleken på avsatta medel för exploateringsverksamhet
behöver diskuteras i samband med budgetberedningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-26
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 66

Årsredovisning och bokslut 2019

RS 2019/1240
AU § 57

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Årsredovisning 2019 fastställs.

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen, lagen om kommunal bokföring och redovisning och i enlighet med rekommendationer från Rådet för
kommunal redovisning (RKR).
I oktober 2019 publicerade RKR rekommendationen om förvaltningsberättelse.
Rekommendationen gäller från och med räkenskapsåret 2020 men tidigare
tillämpning uppmuntras. Upprättandet av årsredovisningen har så långt det varit
möjligt följt rekommendationen med hänsyn till att den publicerades så sent på året. I
avsnittet som heter ”Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning” ska
det enligt rekommendationen finnas ”konsekvensbeskrivningar samt analys av
väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer avseende gjorda uppskattningar och
bedömningar samt vidtagna åtgärder”. Det innebär att både verksamhetsrisker och
finansiella risker ska analyseras, både för koncernen som helhet och för regionen.
Denna analys finns inte i årets förvaltningsberättelse. För att göra detta på ett bra sätt
krävs att nämnder och bolag får möjlighet att både bedöma och redovisa risker på ett
ordnat sätt. Eftersom rekommendationen kom så sent på året var det inte möjligt.
Arbetet kommer att påbörjas under 2020 och avsnittet kommer att läggas in i
anvisningarna och mallen för verksamhetsberättelsen 2020.
2019 är det sista året för målen i koncernstyrkortet 2016 – 2019. I avsnittet måluppfyllelse har inte bara årets måluppfyllelse kommenterats utan målen har även
bedömts utifrån hela perioden 2016 – 2019. Målen i verksamhetsperspektivet ingår i
bedömningen av god ekonomisk hushållning. Av dessa 14 mål bedöms 2 uppfyllda,
8 delvis uppfyllda och 4 inte uppfyllda. Sammantaget uppnås god ekonomisk hushållning men det finns förbättringspotential.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Caroline Gränefjord, koncerncontroller, Ulrika Jansson,
biträdande ekonomidirektör och Åsa Högberg, ekonomidirektör.
Regionstyrelsen informeras om måluppfyllnad i följande områden:
Social hållbarhet - Veronica Hermann, strateg
Ekonomisk hållbarhet - Nils Erik Selin, enhetschef
Ekologisk hållbarhet - Jonas Nilsson, strateg
Kvalitet - Mariann Godin Luthman, strateg, och Lisa Lindell, strateg
Medarbetare - Lotta Israelsson, HR-direktör
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 66 forts
RS 2019/1240
AU § 57

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 67

Uppdrag. Konkreta åtgärder för att begränsa
nettokostnadsutvecklingen

RS 2020/395
AU § 58

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Regionstyrelsen beslutade i samband med behandlingen av delårsrapport 2 i oktober
2019 att de nämnder som inte uppvisar en ekonomi i balans eller har en nettokostnadsutveckling högre än 2,7 procent i särskild skrivelse ska redogöra för vilka
konkreta åtgärder som genomförts eller planeras. Samtliga nämnder som uppfyllde
kriterierna har svarat på uppdraget. Teknikförvaltningen hade en positiv årsprognos
samt negativ nettokostnadsutveckling vid delårsbokslutet vilket innebar att en
särskild skrivelse enligt uppdragsformuleringen inte var aktuell.
Samtliga nämnder har vidtagit åtgärder och arbetar för att anpassa verksamheten
efter den av fullmäktige beslutade budgetramen. Det kan dock konstateras att vissa
nämnder inte nått ända fram vilket innebär att ytterligare åtgärder behöver vidtas
under 2020.
Av de erfarenheter som framkommit under året har det visat sig att det finns en viss
problematik i att styra den löpande verksamheten i respektive nämnd efter den totala
nettokostnadsutvecklingen. Om nivån på nettokostnadsutvecklingen och budgetutrymmet ger olika signaler kan det uppfattas som otydligt i verksamheten. Eftersom
budgeten är det ekonomiska utrymme som beslutats till respektive verksamhet får det
inte finnas tveksamheter i att den alltid är överordnad och att budgeten är den
yttersta ramen för verksamheten. Regionfullmäktige kan under löpande verksamhetsår ta beslut som ger ändrade budgetförutsättningar för nämnderna och då tydliggörs det i beslutet.
Nämnderna har beskrivit flera konkreta åtgärder som redan pågår och som man
räknar med kommer att ge effekt framåt. Det kan dock konstateras att ytterligare
åtgärder behöver vidtas under 2020. Två av nämnderna (socialnämnden och miljöoch byggnämnden) är tydliga med att de beslutade aktiviteterna inte räcker för att få
en ekonomi i balans kommande år.
Av de erfarenheter som dragits under föregående år visar det sig att det finns en viss
problematik i att styra den löpande verksamheten i en enskild nämnd efter en önskad
nivå på total nettokostnadsutveckling. Om nettokostnadsutveckling och budgetutrymme ger olika signaler kan det uppfattas som otydligt i verksamheten. Eftersom
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 67 forts
RS 2020/395
AU § 58

budgeten är det ekonomiska utrymme som sätter ramarna för respektive verksamhet
får det inte finnas otydligheter i att den alltid är överordnad. Det här har varit extra
tydligt för regionstyrelseförvaltningen under 2019 då budgetutrymmet medgav en
nettokostnadsutveckling på 8,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen kan och ska användas för analys och för att förstå
ekonomin, men som styrmedel visar årets erfarenheter att det är bättre att använda
budget eller konkreta besparingsåtgärder som mål.
Budgetavvikelsen samt nettokostnadsutvecklingen för nämnderna har förändrats
under året. Vid delårsbokslutet befarades ett underskott på 46 mnkr, detta underskott
blev marginellt lägre vid bokslutet men avvikelsen förändrades för respektive nämnd.
Nettokostnadsutvecklingen är också oförändrad för den totala nämndverksamheten
men skiljer sig för respektive nämnd. Varför nettokostnadsutvecklingen skiljer sig har
flera förklaringar, bland annat beror det på redovisningsmässiga orsaker som
exempelvis utbetalning av statsbidrag vid olika tillfällen under året. Prognosen ändras
också av olika orsaker. Detta finns mer utförligt beskrivet i nämndernas verksamhetsberättelser.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 68

Strategisk plan och budget 2021-2023 –
regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/80
AU § 59

Regionstyrelsens beslut
•

Strategisk plan och budget 2021-2023 för regionstyrelseförvaltningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning. Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som
lednings- och stödprocesser.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-03
Skickas till
Ärende RS 2020/7
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 69

Åtgärder för sänkta sjuktal regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/348
AU § 60

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningens rapport kring åtgärder för sänkta sjuktal godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med
en redovisning av konkreta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och sänker
sjuktalen särskilt riktat mot de områden som idag visar höga sjuktal.
•

Samtliga nämnder har av regionfullmäktige fått i uppdrag att vidta åtgärder för att
sänka sjuktalet samt se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att
”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”.
Åtgärderna ska också bidra till lägre kostnader.
Regionstyrelseförvaltningens sjuktal 2019 uppgick till 5,7, vilket innebär ett
oförändrat sjuktal jämfört med 2018. De högre sjuktalen finns framför allt bland
kvinnor som arbetar inom service såsom städ och måltid.
Arbetet inom måltid och städverksamheten är kvinnodominerat, fysiskt tungt och
periodvis stressigt. Åtgärder som genomförts för att minska sjuktalet har bland annat
varit att förbättra den fysiska arbetsmiljön, utöka hjälpmedel, bra utrustning och
arbetsredskap. Vid måltidsverksamheten har pooltjänst införts och dessutom
förväntas köp av städ och tvättjänst ha en positiv effekt framåt.
På grund av måltidsverksamhetens höga sjuktal har en kartläggning av läget gjorts
med stöd av HR-specialist under 2019. Vilka åtgärder som ska vidtas utifrån
kartläggningen är ännu ej beslutade. En kartläggning av läget vid försörjningsverksamheten är planerad att påbörjas under våren 2020.
Antalet rehabiliteringsärenden har ökat jämfört med föregående år, den vanligaste
orsaken är långtidssjukfrånvaro, dock har antalet ärenden p.g.a. upprepad korttidsfrånvaro ökat under 2019. De sjukdomstyper som är mest frekventa är fysiska
sjukdomar, psykisk ohälsa samt infektion/förkylning. En stor majoritet av
rehabiliteringsärendena bedöms övervägande inte vara arbetsrelaterade. För att
minska sjukfrånvaron är det förebyggande arbetet med en god arbetsmiljö och en
rimlig arbetsbelastning viktiga frågor inom alla verksamheter.
Som en del i förvaltningens proaktiva hälsoarbete har en föreläsningsserie kring
livsstilsfrågor såsom stresshantering och återhämtning, kost, motion samt sömn
genomförts i samarbete med företagshälsovården.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 69 forts
RS 2020/348
AU § 60

Under 2017 och 2018 deltog förvaltningens chefer i en regiongemensam
stresscreening. De tre främsta stressfaktorerna som cheferna upplevde var hög
arbetsbelastning, att behöva göra flera saker samtidigt samt att bli störd eller avbruten
i arbetet. I 2018 års stresscreening kunde en ökning av långvariga stressproblem
noteras, från två chefer 2017 till sju chefer 2018.
För att möjliggöra ett hållbart ledarskap för chefer, t ex genom färre antal underställda medarbetare och/eller mera renodlat processansvar, har fyra nya enheter
bildats under 2019. Efter genomförda förändringar har det genomsnittliga antalet
medarbetare per enhetschef minskat från 25 till 20.
Sjuktalet 2019 för förvaltningens samtliga chefer uppgick till 3, vilket innebär en
sänkning av sjuktalet med 0,5 %-enheter jämfört med 2018, då sjuktalet var 3,5.
I 2019 års medarbetaruppföljning noteras att den upplevda psykosociala arbetsmiljön
förbättrats jämfört med 2017 års uppföljning, dock kan förvaltningen i dagsläget inte
konstatera att vidtagna åtgärder bidragit till lägre personalkostnader.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Lisbeth Bokelund (MP) att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med en
redovisning av konkreta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön och sänker sjuktalen
särskilt riktat mot de områden som idag visar höga sjuktal.
Ordförande ställer proposition på Filip Reinhags yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 70

Strategisk plan och budget 2021-2023 räddningstjänsten

RS 2020/399
AU § 61

Regionstyrelsens beslut
•

Strategisk plan och budget 2021-2023 för räddningstjänsten godkänns.

Nämnderna/förvaltningarna skriver strategiska planer utifrån de gemensamma
förutsättningarna. En strategisk plan innehåller även förslag till drift och investeringsbudget kommande år. Regionstyrelsen bereder nämndernas förslag och lägger fram
ett eget förslag till budget till regionfullmäktige som tar beslut om nämndernas ramar
i juni. I oktober genomför regionstyrelsen en avstämning av den strategiska inriktningen som leder fram till regionfullmäktiges budgetbeslut i november.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska ramarna
tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten ska
fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband med
att nämnden beslutar om budgeten.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till
landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under
2020 att arbetas fram och gå till regionfullmäktige för beslut och därmed börja gälla
från och med 2021.
Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna beskriver mer i detalj
det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva upp till handlingsprogrammet.
Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och
förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser
utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 70 forts
RS 2020/399
AU § 61

Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation/verksamhet ska se ut kommande 4 åren, vilken kan
komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2021.
Revideringen av lagen om skydd mot olyckor och därmed antagande av nytt
handlingsprogram skall genomföras 2019-2020 inför året 2021 för framtida
handlingsprogram påbörjas arbetet efter sommaren 2020, men tidsperioden för
kommande handlingsprogram inväntas vad den reviderade lagen om skydd mot
olyckor kommer att ange.
Räddningstjänsten begär inte några äskanden i samband med strategisk plan och
budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-01

15 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 71

Begäran om tilläggsanslag – förstudier
exploatering

RS 2020/344
AU § 62

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelseförvaltningen beviljas tilläggsanslag på driftbudget med 5 miljoner
kr för år 2020. Tilläggsanslaget finansieras via regionens eget kapital genom att
minska regionens förväntade resultat för 2020.

Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning samt nya rekommendationer från rådet för kommunal redovisning påverkar både investerings- och
exploateringsredovisningen. Före 2019 kunde förstudier redovisas som exploateringsutgifter. Från 2019 ska bland annat förstudier redovisas som driftkostnad.
I exploateringsbudgeten har upptagits utgift för utredningar i tidigt skede
(5 miljoner kr 2020). Dessa medel bör strykas och istället behöver driftbudgeten 2020
ökas i motsvarande grad. Tilläggsanslaget finansieras via regionens eget kapital
genom att minska regionens förväntade resultat för 2020. Utifrån anvisningarna inför
budget 2021 äskas motsvarande belopp i strategisk plan och budget från 2021 och
framåt.
För att kunna genomföra förstudier enligt plan behöver regionstyrelseförvaltningens
driftram justeras med 5 miljoner kr. Motsvarande belopp i exploateringsbudget 2020
stryks.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-03
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen avd ekonomi samt stab

16 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 72

Länsrapporten 2019. Årsrapport enligt
alkohol- och tobakslagen samt det ANDTförebyggande arbetet

RS 2020/92
AU § 63

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna.
• Upprättad tillsynsplan för 2020 fastställs.
•

Den årliga sammanfattningen är baserad på årsrapporten från tillståndsmyndigheten
för alkohol och tobak till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse
av verksamhet som är avtalad. Sammanfattningen inkluderar även de enkätsvar som
Region Gotland lämnar till Folkhälsomyndigheten, länsrapportering, vars uppdrag är
att ge ett underlag till regeringen inför prioriteringar inom det förebyggande
ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och Spel).
Utöver rapporten för 2019 har en tillsynsplan för 2020 för alkohol- och tobakslagen
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framarbetats.
Rapporten om redovisningsåret 2019 kan läggas till handlingarna.
Gällande upprättad tillsynsplan för 2020 för alkohol- och tobakslagen samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen fastställer planen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-26
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Livsmedel & alkoholtillstånd samt enheten för miljö- och
hälsoskydd

17 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 73

Verksamhetsstöd till sociala föreningar 2020

RS 2020/186
AU § 64

Regionstyrelsens beslut

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över rutinerna för beredningen av
stödet.
•

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 13 organisationer ansökt om stöd.
En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har kommit fram
till ovanstående förslag enligt bifogade bedömningar. Beredningsgruppen har utgått
ifrån politiska mål och prioriterade områden, verksamhetsbaserade erfarenheter och
den rådande samhällsutvecklingen i sin bedömning av fördelning av stödet.
Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:
Organisation
Stöd 2017 Stöd 2018
Stöd 2019
AMD
10 000
15 000
15 000
Attention Gotland
15 000
15 000
15 000
BRIS Region Öst
40 000
45 000
45 000
Brottsofferjouren
70 000
70 000
70 000
RSHM
Gotlands Frivilliga
Samhällsarbetare
15 000
15 000
10 000
Kvinnojouren Amanda
85 000
125 000
110 000
Rädda Barnen
Gotland
40 000
45 000
45 000
Röda Korset
Region Gotland
75 000
75 000
75 000
Skuldjouren Gotland
(tidigare Insolvens
Gotland)
12 000
15 000
15 000
Sällskapet Länkarna
Visby
12 000
15 000
15 000
Sällskapet Länkarna
Slite
25 000
20 000
20 000
VISIR Gotland
3 000
3 000
Kris Gotland
15 000
IOGT-NTO Gotland
10 000
Summa
487 000
442 000
463 000
Budget

Sökt 2020
150 000
15 000
115 000
70 000
25 000

Förslag 2020
15 000
15 000
45 000
70 000
15 000

15 000
250 000

14 000
120 000

50 000

45 000

50 000

70 000

150 000

16 000

150 000

15 000

50 000

20 000

1 456 000

460 000
460 000

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 73 forts
RS 2020/186
AU § 64

Årets ansökningar uppgår till mer än tre gånger så mycket än vad som finns i budget.
Ansökningarna innehåller föreningar som söker ett stort stöd för att täcka sina
personal- eller lokalkostnader samt de som söker för att täcka hela sin verksamhet då
de inte har andra intäktsmöjligheter.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
kunskapshöjande aktiviteter och nästan alla har beredskap för akutinsatser.
Föreningarna kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den
offentliga verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då
organisationerna har svårt att rekrytera medlemmar som finansierar verksamheten.
Alla föreningar är oerhört viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Alla
organisationer samarbetar med offentliga verksamheter på något sätt och i andra
nätverk och utgör en bred delaktighet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Det finns 460 000 kronor att fördela, det totala ansökningsbeloppet uppgår till
1 456 000 kronor. Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många
föreningar som möjligt ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
I nuläget bereds stödet till sociala föreningar av tre representanter från regionstyrelseförvaltningen, två från hälso- och sjukvårdsförvaltningen och två från socialförvaltningen. Det är värdefull kompetens från ett brett spektra, men det finns en
sårbarhet vid bortfall. Regionstyrelseförvaltningen kommer att se över hur stödet
bereds och vilka kompetenser och resurser som ska avsättas och ingå i
beredningsgruppen. Ett nyläge ska etableras från och med beredningen nästa period.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-26

19 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 74

Uppföljning av internationell strategi 2019

RS 2020/375
AU § 65

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs av regionfullmäktige,
2017-03-27, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt att utveckla Regin Gotlands verksamheter. Det internationella
arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas till regionfullmäktige.
Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade internationella arbetet som
respektive förvaltning genomfört under året.
I instruktionen inför årsredovisningen ombads förvaltningarna återrapportera enligt
följande frågor:
-

Vilka EU-finansierade projekt har bedrivits under året?
Vilka andra internationella projekt har bedrivits under året?
Övrigt internationellt arbete (värd för besök, deltagande på konferenser etc.)?
Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?
Förvaltningarnas svar finns bifogade.

Sammanfattningsvis så driver förvaltningarna internationellt arbete i linje med
internationell strategi, om än med olika intensitet och inriktning. Etablerandet under
2020 av en samlande funktion vid Regionstyrelseförvaltningen i form av ett projektkontor ökar möjligheterna för förvaltningarna att få stöd i att utveckla sina verksamheter med att driva internationella projekt.
Ärendets behandling under mötet

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

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-26

20 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 75

Region Gotlands Avfallsplan 2020-2030

RS 2019/1378
AU § 67

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ny avfallsplan godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.

Avfallsplanen är en övergripande sammanställning av hur Region Gotlands arbete
med avfall och avfallsförebyggande åtgärder, i egna verksamheter och i samverkan
med andra ska utvecklas under det närmsta årtiondet. Tekniska nämnden har
2020-02-19, § 32, godkänt förslaget till ny avfallsplan och föreslår regionstyrelsen
besluta att lämna förslaget till avfallsplan vidare till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i teknikförvaltningens bedömning att
förslaget till Avfallsplan för Region Gotland kan lämnas till regionfullmäktige för
antagande.
Samråd och utställning under oktober-januari 2019 har uppfyllt lagkravet på minst
4 veckors utställning. Inkomna synpunkter har tagits i beaktande. Underlaget till ny
avfallsplan bedöms vara väl genomarbetat.
En revidering av Avfallsplanen har gjorts under 2018-2020 med målsättning att ny
Avfallsplan antas av regionfullmäktige och gäller från 1 juli år 2020. Arbetet är väl
förankrat i regionen och har skett med stöd av extern konsult. Det som genomsyrar
den nya avfallsplanen är devisen Gotland gör avfall till en resurs.
Under utställningsperioden fanns möjlighet för alla medborgare och besökare att
lämna skriftliga synpunkter på förslaget.
Regionstyrelseförvaltningen berörs direkt av målen i avsnitt 3, Mål för förebyggande
av avfall, där regionens egna verksamheter och flera av dem inom regionstyrelseförvaltningens ansvar, adresseras direkt. Dessa mål stämmer väl överens med
regionens miljöprogram
Ett av målen gäller ökad produktion av biogas, vilket här ska ses i sammanhanget
ökad utsortering av organiskt avfall som kan öka produktionen av biogas och
biogödsel. Målet stämmer överens med ambitionerna till år 2030 i regionens
biogasstrategi.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 75 forts
RS 2019/1378
AU § 67

Ett försök till ekonomiska bedömningen av avfallsplanens genomförande ingår i
plandokumentet, de taxefinansierade delarna är reglerade i bestämmelser, en del av
dessa bestämmelser är under förändring, vilket kan påverka kostnaderna. Även
bedömning av horisontella kriterier ingår i plandokumentet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-28
Skickas till
Tekniska nämnden

22 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 76

Ansökan om statligt stöd till lokalt
naturvårdsprojekt LONA Pollinatörer 2019

RS 2020/332
AU § 68

Regionstyrelsens beslut

Regiondirektören får delegation att underteckna redovisad ansökan som ges in till
länsstyrelsen i Gotlands län.
• Regiondirektören får delegation att teckna det avtal med utföraren som behövs,
givet att projektet beviljas statligt LONA-stöd.
•

Hertas intresseförening söker LONA-bidrag för naturvårdande restaurering av
stranden i Herta. Sedan 2004 har kommuner genom sina respektive länsstyrelser
kunna söka statligt stöd för naturvård. Detta är ett arbete som regionen åtagit sig
inom ramen för ordinarie arbete. Inom LONA ramen tillkommer 2020-2022 medel
för främst de vilda pollinatörerna samt för pollinering. För restaureringen av stranden
i Herta är syftet att gynna en blommande örthed och naturliga pollinatörer genom att
återfå en naturlig dynamik i sanddynsmiljön. Inom området finns många rödlistade
arter.
Förvaltningens bedömning är att möjligheten till ekonomiskt stöd genom LONA är
av avgörande betydelse för att förverkliga de projekt som LONA stödjer. Särskilt
gäller det projekt hos de föreningar som lägger stora ideella insatser på naturvård och
i LONA kan få räkna dessa insatser som motfinansiering till kontant bidrag, vilket då
ger ekonomisk möjlighet att täcka direkta kostnader för föreningens insatser.
Barnperspektiv: Genom att via LONA-bidrag återskapa natur och biologisk mångfald, ges barnen möjlighet att röra sig i, uppleva och lära sig om naturen genom
direkta observationer. Restaurering av natur är en framtidsfråga.
Landsbygd; detta projekt är ett landsbygdsprojekt.
Genusperspektiv: övervägt men ej funnet tillämpbart
Ekonomi: Regionen bidrar till naturvård genom projekthandläggning inom LONA.
Själva åtgärden förväntas ge en öppnare mer attraktiv naturmiljö till nytta för
besöksnäringen.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan 2020-02-20
Medfinansieringsintyg. 2020-02-21
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-27
23 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 77

Expropriation av fastigheten Vall
Hardings 1:7

RS 2019/1163
AU § 69

Regionstyrelsens beslut
•

Föreslagen fortsatt beredning av ärendet godkänns.

Inom fastigheten Vall Hardings 1:7 (Södervägs Brädgård) har impregnering av virke
med kreosot bedrivits under lång tid. Verksamheten upphörde i slutet av 1990-talet.
Vid den nyligen avslutade konkursen förklarades fastigheten för abandonerad,
innebärande att den står utan ägare.
Grundvattnet i området är kraftigt förorenat och närbelägna bostadsfastigheter med
egna brunnar har otjänligt dricksvatten under del av året. Kommunalt dricksvatten
har tidigare dragits fram till de berörda fastigheterna.
Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tillskrivit Region Gotland med önskan
om att regionen ansöker om expropriationstillstånd enligt expropriationslagen för att
därefter med bidrag från staten genomföra en sanering av fastigheten.
Regionstyrelseförvaltningen anser att frågan behöver utredas vidare innan det är
möjligt att ta ställning till SGU:s begäran. Det finns behov av att söka svar i ett antal
frågor, t.ex. om statens utlovade finansiering, om ”vilande” tillsynsanspråk på en
fastighetsägare som kan aktualiseras och om fastighetens potential för framtida
markanvändning. Först därefter kan ärendet beredas för ett avgörande i fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen avser därför att gå vidare med att tillskriva länsstyrelsen
med förfrågan rörande hur myndigheten ser på det aktuella objektets prioritering och
hur en heltäckande statlig finansiering kan säkerställas. Därefter är det regionstyrelseförvaltningens avsikt att be berörda nämnder om yttranden när det gäller mark- och
grundvattenföroreningar, vattenförsörjningsfrågor, möjlig framtida markanvändning,
framtida förvaltning av platsen samt resurser för att arbeta med projektet. Därefter
har regionstyrelseförvaltningen för avsikt att ta ärendet till regionstyrelsen och
regionfullmäktige för beslut, vilket bedöms kunna ske under hösten 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens arbetsutskott godkänner
föreslagen inriktning för den fortsatta beredningen av ärendet.
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24 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 77 forts
RS 2019/1163
AU § 69
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-17
Skickas till
Miljö- och byggnämnden

25 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 78

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.

RS 2019/151
AU § 70

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Upprättat förslag till köpekontrakt med Korpklinten AB angående köp av del av
fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28 för en köpeskilling om 48 550 000 kronor
godkänns.

2019-02-28 § 56 beslutade regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av del av fastigheten Visby Snäckgärdet
1:28.
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling fick uppdraget att sälja och försäljningsprocessen påbörjades hösten 2019 och avslutades i februari 2020. På grund av
oklarheter kring kapacitet i vattenförsörjningen togs en paus i budgivningen under
januari. 2020-01-28, § 20 tog regionstyrelsen beslutet att försäljningen kan ske men
med förutsättningen att det finns restriktioner kring framtida vattenförsörjning.
Budgivningen återupptogs därefter med förutsättningen att ett förvärv sker med
begränsad tillgång till vatten under en övergångsperiod.
Teknikförvaltningen har tagit fram ett VA-avtal som reglerar mängden vatten som
får förbrukas på fastigheten. Denna mängd bygger på tidigare förbrukning och har
begränsats till 3 500 m³ per år fram tills ledningsdragning mellan Klintehamn och
Tofta är klar 2023. VA-avtalet utgör en bilaga till köpeavtalet och köparen har
undertecknat avtalet som en förutsättning för att förvärva fastigheten.
En lantmäteriförrättning pågår för att bilda fastigheten och formellt tillträde sker
efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft. Sker detta före godkännande av
beslut i regionstyrelse och regionfullmäktige så sker tillträde först då regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft.
Köparen utgörs av Korpklinten AB. Bolaget är nybildat inför förvärvet. Bakom
bolaget står tre entreprenörer, Carl Ewald, Klas Nåbo och Jens Hjelte.
Deras tankar kring utvecklingen av området sammanfattar de så här:
” Sammanfattat så beskrivs projektet i två steg som båda utförs inom ramarna för
Snäckgärdet 1:28 ca 10 ha och inom färdig detaljplan.

forts

26 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 78 forts
RS 2019/151
AU § 70

Första steget löper under 5 år och utgör en fastighetsförädlingsaffär där 4 st BRF
semesterstugbyar om 110 enheter förverkligas. Området för stugbyn etableras till
ungefär hälften utav detaljplanens möjligheter. Det skapar en miljö som fortsätter
vara öppen och tillgänglig även för andra gäster än de som bokat sitt boende här. En
öppen miljö med varierad utformning inbjuder till utforskning och öppnar vägar
mellan naturområden upp på korpklinten och nya Snäcks erbjudanden.
Steg två inleds parallellt, men med senare start. Här förverkligar vi möjligheter att
erbjuda en aktivitetsbaserad turism. Jämför gärna med landets stora fjälldestinationer,
men med utbudet som Gotlands natur, tjänsteleverantörer och historia erbjuder.
Uthyrning utav stugorna, de två hotellen med turistanläggningar som inkluderar
restaurang, mindre spa och infrastruktur för aktiviteter skapar, tillsammans med
paketerade tjänster, en destination som lockar turister året runt.
Förverkligandet utav hotellen med servicebyggnader görs även här med hjälp utav
fastighetsförädling till BRF, men i lägenhetsform där större andel ägande kvarstår i
vår verksamhet för att säkra tillgängliga gästnätter.
När allt realiserats står vi med en imponerande turist och konferensanläggning som
kan dra nytta utav alla Gotlands årstider, som lockar till besök även under höst, vår
och vinter. Men är okänslig för de stora variationer som finns i turistinflödet på
Gotland.”
Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att försäljningen av del av fastigheten
Visby Snäckgärdsbaden 1:28 bör genomföras med Korpklinten AB enligt bilagt
köpeavtal och VA-avtal. Korpklinten AB vann budgivningen och försäljningen sker
med en begränsad tillgång till vatten i enlighet med regionstyrelsens tidigare beslut.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och trafikavdelningen
Teknikförvaltningen - Fastighetsförvaltningsavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten

27 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 79

Start-PM del av Visby Solberga 1:19

RS 2020/400
AU § 71

Regionstyrelsens beslut

Upprättat start-PM godkänns.
• Planbesked begärs hos Länsstyrelsen.
•

Fastighetsägaren till fastigheten Visby Bävern 1 har inkommit med en förfrågan kring
att få förvärva del av regionens fastighet Visby Solberga 1:19 för att genom
detaljplaneändring kunna genomföra en tillbyggnad av befintlig byggnad på Visby
Bävern 1. Aktuellt område ligger mellan Östercentrum och Södertorg i närheten av
Visby ringmur och inom Visby världsarv. För att utreda förutsättningarna för en
önskad utveckling har teknikförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen utfört en förstudie som sammanfattats i ett Start-PM. På grund av
områdets komplexitet och de konsekvenser som följer av förslaget drar man
slutsatsen att regionens mark inte ska överlåtas och inte detaljplaneläggas utan att
föregås av en revidering av översiktsplanen.
Det pågår stadsutvecklingsprojekt i kvarteret Järnvägen, invid Södertorg samt en stor
utveckling av Östercentrum står i startgroparna. Detta tillsammans kommer sannolikt
att påverka utvecklingen av handeln i centrala Visby. Regionstyrelseförvaltningen gör
därför bedömningen att förutsättningarna för ytterligare utveckling på den aktuella
platsen bör utredas inom ramen för en översiktsplan. Att isolerat göra en planändring
för aktuellt område då detta kan få effekter på bl a andra handelsplatsers förutsättningar, centrala trafikflöden och busstationens möjligheter till expansion bedöms
inte vara lämpligt.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar att beslutspunkterna ändras till: upprättat start-PM godkänns
och regionstyrelsen beslutar att begära planeringsbesked hos Länsstyrelsen. Meit
Fohlin (S) instämmer i yrkandet.
Sammanträdet ajourneras mellan kl 11.45 - 11.50.
Ordförande ställer proposition på att upprättat start-PM godkänns och finner att det
bifalls.
Ordförande ställer proposition på att regionstyrelsen beslutar att gå vidare med
förslaget att ändra detaljplanerna för Visby Bävern 1 och anslutande del av Visby
Solberga 1:9 för handels- och centrumändamål samt att direktförsälja mark och
finner att det avslås.
forts
28 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 79 forts
RS 2020/400
AU § 71

Ordförande ställer proposition på att regionstyrelsen beslutar att den ordinarie
processen fortsätter under förutsättning att större delen av Region Gotlands
kostnader får täckning i exploateringsavtalet och att Länsstyrelsen lämnar positivt
planeringsbesked. I annat fall ska ärendet tillbaka till regionstyrelsen för nytt
ställningstagande och finner att det avslås.
Ordförande ställer proposition på att regionstyrelsen beslutar att begära planeringsbesked hos Länsstyrelsen och finner att det bifalls.
Regionstyrelsen beslutar att upprättat start-PM godkänns och att planbesked begärs
hos Länsstyrelsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-02
Skickas till
Teknikförvaltningen – Mark- och trafikavdelningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Planenheten
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Stadsarkitekt

29 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 80

Motion. Öka byggandet utanför Visby

RS 2018/371
AU § 72

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen anses besvarad.

Stefan Nypelius (C) har i en motion föreslagit att vända på perspektiven; genom att
öka byggandet och därmed befolkningsunderlaget på landsbygden kan befintliga
lokaler och verksamheter användas bättre och utvecklas.
Motionens yrkanden är:
-

Region Gotland utreder vilket befolkningsunderlag som behövs för att på ett
effektivt sätt nyttja befintlig service och infrastruktur runt om på Gotland.
utifrån det sätta relevanta måltal för bostadsbyggandet.
utveckla kollektivtrafiken för att förenkla arbets- och fritidspendling över hela ön.

Motionens yrkanden rör sig inom områden där ett kontinuerligt arbete pågår och ett
flertal strategier, program samt planer har arbetats fram samt godkänts efter att
motionen lagts fram. Ett av de viktigaste dokumenten är servicestrategin, vilken
antogs 2018-09-24. Strategin togs fram i syfte att säkra ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland samt fastställa en strategisk inriktning för hur Region Gotlands
servicestruktur ska utvecklas geografiskt. Upprinnelsen till strategin var uppdraget att
se över den struktur för serviceorterna som fastställdes i Vision Gotland 2025.
Därefter har uppdraget utvecklats och växt, men i grunden handlar strategin om
geografin för den platsbundna servicen som Region Gotland tillhandahåller. Målet
med strategin är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar
till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för
boende, besökande och verksamheter. Strategin har tagits fram med stöd av nyckeltal
och jämförelsetal kring hur stora utbudsenheterna behöver vara för att leva upp de
krav som ställs på 1. Kvalitet 2. Ekonomi och 3. Tillgänglighet.
Det är viktigt i sammanhanget att också nämna det pågående arbetet med en ny
regional utvecklingsstrategi (RUS), vilken kommer att ersätta Vision Gotland 2025.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 80 forts
RS 2018/371
AU § 72

Ett annat viktigt uppdrag som pågår under året är utredningen om framtidens
förskola och grundskola. Regionfullmäktige har beslutat att låta utreda framtidens
skolorganisation på Gotland. I korta drag handlar uppdraget om att bygga kunskap
om nuläget i verksamhet inom kommunal förskola och grundskola med frågor som
t.ex :
-

-

Hur ser det ut idag - vilka resurser och yrkeskompetenser har vi? Var finns
barnen och eleverna och hur många är de? Hur har vi det med lärare och
förskolelärare? Hur har vi det med likvärdigheten i utbildningen på olika delar av
Gotland? Vad behöver vi för att möta framtidens utmaningar? Hur ska vi se till
att det finns behöriga lärare och fritidspedagoger till alla elever, hur ska vi kunna
klara skolans kompensatoriska uppdrag? Hur ska vi organisera förskolor och
skolor så att dessa blir attraktiva arbetsplatser där lärare trivs och vill jobba?
När det gäller måltal för bostadsbebyggelse antogs 2020-02-17 nya riktlinjer för
bostadsförsörjning i Regionfullmäktige, där detta mål finns hanterat samt hur
man ska arbeta för att nå det. De nya styrkortsmålen för 2020 har även fokus på
bostadsbebyggelse genom mål nr 6 Det finns goda förutsättningar för et
offensivt bostadsbyggande över hela ön.

Ett regionalt trafikförsörjningsprogram antogs av Regionfullmäktige 2019-02-25,
vilket beskriver hur kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en hållbar utveckling
och avser att lägga grunden för kollektivtrafikens utveckling de kommande åren.
Programmet beskriver förhållandena på Gotland, gör en behovsanalys samt redogör
för mål som syftar till att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett bättre resursutnyttjande.
Sammantaget de utredningar, program och strategier som beskrivs ovan bedömer
regionstyrelseförvaltningen att motionens intentioner omhändertas inom ramen för
dessa uppdrag.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-03-27
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-24
Skickas till
Motionären
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 81

Motion. Hyreslägenheter på landsbygden

RS 2019/1330
AU § 73

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Meit Fohlin (S) yrkar i en motion att regionstyrelsen i syfte att finna vägar till ett
kostnadseffektivt byggande på landsbygden ska initiera ett samarbete mellan berörda
parter och att de så kallade kombohusen bör ingå som ett alternativ.
Meit Fohlin menar att rådande kostnadsläge försvårar och eventuellt omöjliggör t ex
Gotlandshems planerade byggande av hyreslägenheter i Slite och att många av
Sveriges kommuner har lyckats pressa byggkostnaderna genom att bygga kombohus
enligt det ramavtal som Sveriges Allmännytta tecknat.
Meit Fohlin menar vidare att direktanvisning av mark är ett sätt att pressa byggkostnaderna samt även att öppna för en flexibilitet vid planläggning för att möjliggöra alternativa lösningar.
Det är riktigt som motionen framhåller att det finns stora utmaningar när det gäller
byggande av bostäder på landsbygden och då framför allt när det gäller bostäder med
upplåtelseform hyresrätt. Eftersom ett bostadspolitiskt mål för Region Gotland är att
bostadsbyggande ska kunna ske offensivt över hela Gotland finns all anledning att
fundera över olika verktyg för att nå målet.
Ett verktyg som regionen redan använder sig av är så kallad dubbel markanvisning.
Metoden innebär att det skapas bostäder på attraktiv plats i Visby samt på två platser
på någon av serviceorterna utanför Visby. Här finns också kravet på att en viss andel
av bostäderna ska upplåtas med hyresrätt.
Då regionen normalt inte bygger flerbostadshus i egen regi är möjligheten att påverka
det som produceras begränsad. Krav kan ställas i markanvisningar på utformning,
upplåtelseform m.m., men det finns en problematik i möjligheten att säkerställa
efterlevnaden av dessa krav. Region Gotland använder relativt sällan direktanvisning
när det avser mark för bostadsändamål, framför allt i attraktiva lägen. Mark på landsbygden kan direktanvisas för att uppnå ett visst syfte, t ex hyresrätter. Det är dock
svårt att se ett samband mellan direktanvisning och lägre byggkostnader.
Markpriserna utanför Visby ligger normalt på låga nivåer, oavsett direktanvisning
eller ej. Det är också rimligt att förmoda att de flesta byggare söker lösningar där
produktionskostnaderna är så låga som möjligt utan att detta leder till en lägre
kvalitet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 81 forts
RS 2019/1330
AU § 73

Äldre tidens detaljplaner var mer detaljerade kring t ex placering och utformning
oavsett markens läge, nu jobbar man inte längre på samma sätt. Detaljplaner regleras
till den nivå som krävs för att de ska uppnå sitt syfte. I ett centralt läge där det
exempelvis finns kulturvärlden och grannar att anpassa bebyggelsen till kan det
krävas en medveten inplacering av ny bebyggelse. I andra miljöer som är mer
tillåtande kan en större flexibilitet och därmed större oförutsägbarhet vara helt
acceptabelt. Om regionen äger marken kan detaljplanen vara väldigt flexibel. Då
finns markägandet som ett kraftfullt instrument för att säkra kvaliteter. Det är alltså
omständigheterna och platsen som styr hur långt detaljplanen preciseras.
Det pågår kontinuerligt möten med marknadens aktörer, både kring enskilda projekt
och i större samverkansforum. I dessa forum diskuteras generellt bostadsmarknaden
och dess specifika förutsättningar på Gotland och specifikt även detaljplanernas
utformning samt landsbygdsprojekt och möjligheterna att bygga hyresrätter.
Bedömningen är att dessa forum fångar upp den aktuella frågan.
AB Gotlandshem är en aktör som vid flera tillfällen påpekat att de gärna upplåter s.k.
kombohus, men menar att det inte har varit möjligt utifrån detaljplanernas
utformning. En kontinuerlig dialog pågår med AB Gotlandshem för att definiera
förutsättningarna för dem att förverkliga 1. Ett bostadsprojekt på landsbygden och 2.
Uppföra kombohus.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-11-18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-10
Skickas till
Motionären

33 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 82

Medborgarförslag. Rökrutor i Visby och
böter för nedskräpning av fimpar

RS 2019/1086
AU § 74

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
införa rökrutor i Visby med omnejd, även i städer med centrum som Klintehamn,
Hemse och Slite. Där ska det finnas askkoppar som töms dagligen, ertappas man
med att röka någon annanstans är det förenat med böter som kan skrivas ut av trafikvakter, poliser och även ordningsvakter. Vidare föreslås att Region Gotland
inkluderar fimparna i nedskräpningsboten så att man kan bötfälla personer som
kastar fimpar i naturen.
Medborgarförslaget kan inte lagligen bifallas, eftersom frågorna om rökning och dess
nedskräpningseffekter är reglerade av riksdagen genom lag.
Regionstyrelseförvaltningen i samarbete med tekniska förvaltningen föreslår därför
att medborgarförslaget avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-09-23
Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-26
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 83

Almedalsveckan 2020

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen mottages.

Regionstyrelsen informeras om pågående arbete med Almedalsveckan.
Huvudarrangörsgruppen har beslutat fortsätta planeringen för ett genomförande av
Almedalsveckan. Vid huvudarrangörsgruppens möte i slutet av april kan ett nytt
beslut om inriktning fattas. Det finns olika förslag på hur man kan arbeta vidare om
Almedalsveckan inte går att genomföra.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mia Stuhre, projektledare, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 84

Information om Corona covid-19

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen mottages.

Regionstyrelsen informeras om status för Corona covid-19 och de åtgärder som
vidtagits på Gotland. Regionstyrelsen informeras även om det pågående beredskapsarbetet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare och Christer Stoltz, beredskapschef.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 85

Anmälan av delegationsbeslut

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regionstyrelsens ordförande beslut
-

Beslut tagna av regiondirektören 2020-03-12, med uppdatering kring
sammankomster under 500 mötesdeltagare fredag den 13 mars 2020.

Biträdande förvaltningschefs beslut
-

Anställningsärenden.
Bisysslor.

Enhetschef social hållbarhet beslut
-

Remiss: Den robusta sjukhusbyggnaden 2020.

Kultur- och fritidsavdelningens beslut
-

Ärenden kultur- och fritidsavdelningen 2019-12-10--2020-03-16.
Ärenden Film på Gotland 2017-12-13-2020-03-16.

Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggningarna
fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen, 2020-01-21-2020-02-18.
Angående utförd tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622), Dnr 09-2020-00029,
Dnr 09-2020-00017.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 86

Information, vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades information om vissa inkomna handlingar:
-

Uppdrag om att på nationell nivå säkra tillgången på skyddsutrustning och
fördela skyddsutrustning och annat material till följd av spridningen av covid-19.
Socialdepartementet 2020-03-16
Kritik mot en upphandlare inom Region Gotland för att ha lämnat ut en
handling innehållandes sekretessbelagda uppgifter i ett upphandlingsärende.
Riksdagens ombudsmän 2020-03-12
Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid
avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av
coronavirus. Sveriges Kommuner och Regioner 2020-03-11
Bemanning vid omfattande personalfrånvaro. Sveriges Kommuner och Regioner
2020-03-12
Telia moderniserar nätet i er kommun Framtidens nät Q1 2020 . Telia Sverige
2020-02-20
Information gällande postnummerförändringar. Citymail 2020-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 87

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om Centrala samverkanskommitténs
senaste möte där man bland annat diskuterade personalläget i vården, arbetsgivarperspektiv på frågor till budgetberedningen samt införda reserestriktioner.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 88

Förlängd kredittid för tillsyn, tillstånd och
service med anledning av Corona-krisen

RS 2020/553

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Kredittiden förlängs för fakturor utställda under perioden 1 april 2020 – 31 augusti
2020, till sista betaldatum den 30 september 2020. Den förlängda kredittiden gäller
för fakturor avseende tillsyn, tillstånd och service under miljö- och byggnämnden,
regionstyrelsen och tekniska nämnden.

Paragrafen justeras omedelbart.

Med anledning av den ekonomiska kris och omfattande utmaning för det gotländska
näringslivet, som spridningen av Coronaviruset och den efterföljande sjukdomen
Covid-19 leder till, så är det av yttersta vikt att mildra effekterna. Såväl företag som
privatpersoner drabbas av minskande intäkter/inkomster och för många kommer
likviditeten att bli krisartad. Situationen i relation till näringslivet kommer att behöva
en kombination av flera olika åtgärder på olika nivåer. I Region Gotlands roll som
kommun tar miljö- och byggnämnden, regionstyrelsen samt tekniska nämnden ut
avgifter för tillsyn, tillstånd och service. Genom att förlänga kredittiden för fakturor
som ställs ut under perioden 1 april 2020 – 31 augusti 2020, till sista betaldag den
30 september 2020, så kan belastningen på likviditeten minskas något.
Den förlängda kredittiden avser tillsynsavgifter, tillståndsavgifter, vatten- och avlopp
samt sophämtning. Övriga avgifter berörs inte.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att förlänga kredittiden i
syfte att bidra till att minska belastningen på likviditet för företag och privatpersoner,
givet den extraordinära situationen. Region Gotlands likviditet bedöms klara av att
hantera den extra påfrestning som den förlängda kredittiden medför.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelsen 2020-03-23
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 89

Temporärt verksamhetsbidrag till näringslivsorganisationer och verksamheter med
anledning av Corona-krisen

RS 2020/554

Regionstyrelsens beslut

Ett temporärt verksamhetsbidrag om 500 000 kr vardera till Gotlands förenade
besöksnäring, Gotland Convention Bureau, Tillväxt Gotland och Visby Centrum
beviljas. Medlen anvisas i möjligaste mån ur 2020 års näringslivsanslag.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inrätta en temporär företagsjour med
utgångspunkt från bilagt PM. Verksamheten skall om möjligt försöka inrymmas
inom regionstyrelseförvaltningens befintliga budgetram.
•

Paragrafen justeras omedelbart

Gotlands förenade besöksnäring, Gotland Convention Bureau, Tillväxt Gotland och
Visby Centrum är alla lokala och medlemsfinansierade näringslivsorganisationer och
verksamheter. De fyller viktiga funktioner i fråga om att samla sina medlemsföretag
och driva frågor och verksamheter av gemensamt intresse. Därigenom är de som
utvecklingsaktörer viktiga parter, och ibland även partners, till Region Gotland, när
det gäller att i samverkan bidra till en gemensamt önskad utveckling inom näringslivsoch tillväxtområdet.
Med anledning av den ekonomiska kris och omfattande utmaning för det gotländska
näringslivet, som spridningen av Coronaviruset och den efterföljande sjukdomen
Covid-19 leder till, så är det av yttersta vikt att denna samverkan kan säkerställas. En
fungerande samverkan med näringslivet genom dessa aktörer är viktig för att kunna
göra aktuella lägesbilder och identifiera möjliga åtgärder.
En temporär företagsjour som syftar till att stödja och vägleda företag i svårigheter
till följd av krisen föreslås även inrättas. Inom ramen för denna skall en utveckla
samverkan ske med såväl offentlig och privata aktörer, inte minst ovan nämnda
företagsorganisationer.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att tillskjuta ett
temporärt verksamhetsbidrag till de nämnda näringslivsorganisationerna och verksamheterna, i syfte att upprätthålla deras kapacitet att samverka med Region Gotland
i gemensamt syfte att i möjligaste mån mildra och hantera konsekvenserna av
Corona-krisen för sina medlemmar och det gotländska näringslivet som helhet.
forts

41 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-03-24

RS § 89 forts
RS 2020/554

De medlemsföretag som finansierar näringslivsorganisationerna och verksamheterna
kan förväntas ha svårt att infria sina åtaganden och därmed finns risk för likviditetskris, vilket motiverar en extraordinär insats av detta slag. Situationen motiverar också
inrättandet av en temporär företagsjour, även om finansiering av en sådan ännu inte
är klarlagd.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-23
Skickas till
Gotlands förenade besöksnäring
Gotland Convention Bureau
Tillväxt Gotland
Visby Centrum
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Straffavgift för sen avbokning av bokade hallar slopas från 2020-03-11 till och med
2020-06-01.
• Uppskov ges till senast 2020-11-30 för redovisning av årsmöteshandlingar inför
utbetalt stöd.
• Driftsstöd betalas ut skyndsamt oavsett tidsangivelse i bidragsbestämmelser.
• Aktivitetsstöd och Resestöd betalas ut skyndsamt och baseras lägst på 2019 års
aktiviteter och resor.
•

Regionstyrelsens beslut
•

Externa kulturinstitutioner inom kultursamverkansmodellen mottar skyndsamt
förskottsutbetalning för beslutat bidrag för helår 2020.

Paragrafen justeras omedelbart

Ett flertal åtgärder behöver göras för att förenkla och möjliggöra att föreningar såväl
som kulturaktörer att ta sig igenom den situation som nu uppkommit med pandemin
av covid-19. Förvaltningens förslag till beslut sträcker sig såväl från förskottsutbetalningar av stöd till kulturinstitutioner som till driftsstöd till föreningar. Vidare
föreslås aktivitets- och resestöd betalas ut skyndsamt och baseras på 2019 års nivå för
båda utbetalningstillfällena för 2020. För att föreningar inte skall dra på sig onödiga
kostnader i en extrem situation föreslås även straffavgift för sen avbokning av
regionens hallar slopas under en kortare tid. Sedan tidigare har förvaltningen inom
biblioteksverksamheten justerat tider för lånetider, omlån och förseningsavgifter.
Förvaltningen har som avsikt att under veckan samla den återkoppling vi bett våra
kulturaktörer och föreningar att inkomma med för att utifrån det föreslå fortsatt
möjliga stöd och ev. justeringar i återkrav av redan utbetalda bidrag till t ex arrangemang som ej genomförs. Detta skulle kunna vara hyresbefrielser, omfördelning av
investeringsstöd till andra stöd eller stöd till kulturaktörer för kostnader av den
uppkomna situationen. Vidare kan det uppkomma behov av extra stöd till föreningar
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på grund av stora intäktstapp. Det behövs dessutom tillföras medel till fria
professionella kulturaktörer som i dagsläget fått all sin verksamhet indragen och står
helt utan inkomst. Ett sådant stöd kan, om budget medger, utgå som produktionsstöd så att aktören den dag pandemin har klingat av har produkter, föreställning,
konserter etc. färdiga att presentera för en publik.
I dagsläget föreslår vi att följande åtgärder görs:
Våra externa institutioner, Gotlandsmusiken, Gotlands Museum och Länsteatern,
inom kultursamverkansmodellen står inför situationen av kraftigt tapp på intäkter
och till följd av det på kort sikt en likviditetskris. För att möjliggöra tillgång till hela
stödet som redan beslutats föreslår förvaltningen att utbetalning av det fulla stödet
för 2020 sker vid ett tillfälle istället för att som idag tillåta utbetalning per kvartal
enligt beslut RS 2018/139.
Straffavgift vid för sen avbokning slopas från 2020-03-11 tom 2020-06-01.
Aktivitetsstöd till föreningars ungdomsverksamhet
Enligt Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet på Gotland
(rev 16-04-01) står att läsa att ansökningar lämnas in senast 15 februari och senast
15 augusti med utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. Vårens utbetalning
baseras på hösten 2019 års aktiviteter och höstens utbetalning baseras på våren 2020
års aktiviteter. Till följd av nuvarande situationen har många föreningar minskat eller
helt slutat med sina aktiviteter. För att underlätta och möjliggöra att föreningarna får
oförändrat stöd föreslår förvaltningen att aktivitetsstödet för 2020 betalas omgående
och baseras till fullo på 2019 års aktivitetsnivå. Eventuella justeringar som behöver
göras utifrån att en förening avslutat verksamhet 2020 i förhållande till 2019 får
förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför utbetalning.
Resestöd till föreningar med ungdomsverksamhet
Enligt bidragsbestämmelser inom Region Gotland skall ansökan inlämnas senast
15 januari och senast 15 juli för utbetalning tidigast 30 april och 31 oktober. För
utbetalning i april baseras stödet på resor gjorda under hösten 2019, för utbetalning
31 oktober baseras stödet på resor gjorda under våren 2020. Till följd av den
nuvarande situationen har resor minskat. Förvaltningen föreslår att resestödet
utbetalas omgående för hela året och baseras till fullo på 2019 års resenivå.
Eventuella justeringar som behöver göras utifrån att en förening avslutat verksamhet
2020 i förhållande till 2019 får förvaltningen i uppdrag stämma av och justera inför
utbetalning.
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Driftstöd
Driftstöd sker idag till fritidsanläggning, motionsstugor och samlingslokaler med
olika datum för första utbetalningsmöjlighet. Inför utbetalning skall årsmöteshandlingar redovisas. För att möjliggöra tidigare utbetalning föreslår förvaltningen att
möjlighet ges till uppskov för att redovisa årsmöteshandlingar. Flertal föreningar har i
dagsläget skjutit upp sitt årsmöte. Förslagsvis betalas samtliga stöd från regionen ut
skyndsamt oavsett tidsram i bidragsbestämmelserna. Uppföljning av redovisade
årsmöteshandlingar sker senast 2020-11-30.
Information
Inom förvaltningen ges också stöd i form årliga verksamhetsstöd. Dessa belopp är
samtliga redan utbetalda men en relativt stor del av planerad verksamhet har ställts in.
Några av dessa är stöd till arrangörsföreningar och förvaltningen föreslår att ges i
uppdrag att föra dialog med dessa organisationer för att klargöra om medlen kan
komma till användning på annat sätt eller om de ska återbetalas.
Grundprincipen bör vara att beviljade och utbetalade medel inte ska ligga overksamma i en organisations kassa till nästa åt utan betalas tillbaka för att istället kunna
sättas in där akuta behov uppstår med anledning av den nu pågående pandemin.
Förvaltningen har att hantera ett antal ansökning kring bidrag till fritidsarrangemang.
Slututbetalning av kontantstöd sker enligt våra bidragsbestämmelser efter genomfört
arrangemang när skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall
lämnats till förvaltningen. Förvaltningens förslag är att beslutade kontantstöd till
arrangemang betalas ut mot redovisning av kostnader. Hanteringen av dessa stöd går
att genomföra inom de bidragsbestämmelser som Region Gotland redan idag har
beslutade.
Enligt bidragsbestämmelser inom Region Gotland sker utbetalning av kontantstöd
för tillfälliga kulturarrangemang i överenskommelse med handläggare efter beslut.
Redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall skall i efterhand lämnas
till förvaltningen. Gällande regel är att bidrag skall återbetalas om ett evenemang
ställs in. Förvaltningen föreslår att undantag från regeln kan göras. Ett stort antal
arrangemang som fått stöd har redan ställts in – uppskattningsvis ett femtiotal. Här
bör grundprincipen vara att återbetalning av bidraget för inställda arrangemang sker
med avdrag för redan uppkomna kostnader. Hanteringen av dessa stöd går att
genomföra inom de bidragsbestämmelser som Region Gotland redan idag har
beslutade.
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Förvaltningens bedömning är att behoven som hittills uppstått med anledningen av
pandemin är relativt stora inom kulturinstitutionerna och inom det fria kulturlivet
och så även inom idrotten, mycket till följd av tappade intäkter. Förvaltningen söker
naturligtvis att göra omprioriteringar inom den egna driftsbudgeten men ser ett
tydligt behov av en budgetförstärkning om pandemin skulle fortsätta vilket vi
kommer behöva återkomma kring.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-20
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