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RS § 91

Beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens verksamheter

RS 2020/573
AU § 79

Regionstyrelsens beslut
•

Beslutsattestanter 2020 för räddningstjänsten godkänns.

Nedan redovisas förslag till beslutsattestanter 2020 för räddningstjänstens verksamheter.
Beslutsattestant för ansvar;
6650, 6600-6601, 6611-6612, 6701-6712, 6717-6718

Dick Svennefelt, Enhetschef

Ersättare

Andreas Larsson, Enhetschef

Förvaltningschef Johan Åberg, ekonomichef Martin Ekepil Ringelid samt enhetschef
Andreas Larsson har rätt att attestera för samtliga ansvar.
Vidare delegeras till förvaltningschefen att under budgetåret göra förändringar i
förteckningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-24
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen - ekonomi

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 92

Årsredovisning 2019 för Region Gotlands
förvaltade stiftelser

RS 2020/318
AU § 80

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för räkenskapsåret 2019
avseende samtliga stiftelser med anknuten förvaltning.
• Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius att underteckna
respektive stiftelsers årsredovisning.
•

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2019 för samtliga
stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 12 stycken särförvaltade och
4 stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det högsta
beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om årsredovisningen och
att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningen. Det högsta
beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen. Om förvaltaren har ett stort antal
stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana fall godtar länsstyrelsen att det högsta
beslutande organet för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna för de
förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att underteckna respektive stiftelses årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-24
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen - Ekonomi: Mikael Wollbo, Birgitta Ronström, Åsa Högberg

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 93

Stöd till kommunsektorn för att stärka
välfärden 2020

RS 2020/602
AU § 81

Regionstyrelsens beslut

Budgeten för generella statsbidrag ökar med 14,4 miljoner kr och regionens
budgeterade resultat ökar med samma summa.
• Detta är medel som avser täcka kostnader för stimulansåtgärder i samband med
pandemin och tilläggsanslag.
•

Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av det generella statsbidraget
med 2,5 miljarder kronor (varav 1,75 miljarder kronor till kommunerna och 0,75
miljarder till regionerna). Pengarna betalades ut, som en engångsutbetalning i kronor
per invånare den 20:e mars. Utbetalt belopp baseras på antal invånare 1 november
2019 och uppgår till 169 kronor per invånare för kommuner och 72 kronor per
invånare för regioner. För Gotlands del motsvarar det 10,1 mnkr för kommundelen
och 4,3 mnkr för regiondelen.
Det här höjer inte nivån på statsbidragen år 2021 om inga nya beslut fattas. Bidraget
redovisas som generellt statsbidrag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att budgeten för generella statsbidrag höjs med
14,4 mnkr och regionens budgeterade resultat ökar med samma summa. I relation till
den grundbudget som beslutades i regionfullmäktige i november 2019 blir det
budgeterade resultatet 134 mnkr. Med anledning av de äskanden om tilläggsanslag år
2020 som ligger under behandling i den politiska ärendeprocessen samt den rådande
pandemin finns det all anledning för regionen att stärka det budgeterade resultatet
2020 för att ha en buffert för året. I dagsläget är det ytterst svårt att göra en uppskattning av vilka kostnader som kommer att uppstå under året med anledning av
pandemin samt vilka åtgärder regeringen och riksdagen eventuellt kommer att vidta.
Regeringen har tillsammans med samarbetspartierna i januariöverenskommelsen
föreslagit en ytterligare statsbidragsökning på 5 miljarder kronor (varav 3,5 till
kommunerna och 1,5 till regionerna) i vårändringsbudgeten. Riksdagen förväntas ta
beslut om förslaget i juni och om det går igenom betalas statsbidraget ut därefter.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar tillstyrkan till arbetsutskottets förslag med följande tillägg:
”Detta är medel som avser täcka kostnader för stimulansåtgärder i samband med
pandemin och tilläggsanslag.”
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 93 forts
RS 2020/602
AU § 81

Thomas Gustafson (V) yrkar att pengarna används för att stärka välfärden enligt
följande fördelning:
-

-

-

-

5 mkr. Tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Arbetsmarknadsåtgärder och VuxKomp, för att både säkra grundfinansiering och utöka
verksamheten.
5 mkr. Tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till Vuxenutbildning och Folkhögskola för att utöver regeringens satsningar kunna erbjuda
fler utbildningsplatser i utbildningar av olika längd. En del bör vara riktade till de
behov som finns av utbildningsplatser för att slussa människor vidare från
VuxKomp.
2.0 mkr. Tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till fler
Offentliga skyddade arbeten – OSA, att erbjuda främst till unga vuxna med
funktionshinder som har eller kommer att förlora sin ersättning från Försäkringskassan. Vi har sett att detta drabbat tex tidigare elever i särskolan som haft
aktivitetsersättning.
0,9 mkr. Tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till avgiftsfria aktiviteter på sommar lovet. Ungdomsverksamheten har med hjälp av
statsbidrag tidigare arbetat framgångsrikt med det, och verksamheten bör
återkomma.
1,5 mkr. Tilläggsanslag till socialnämnden till arbetet mot våld i nära relationer.

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Lisbeth Bokelund (MP)
-

6 miljoner i tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
Vuxenutbildning, Folkhögskola och arbetsmarknadsåtgärder.

Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande, Thomas Gustafsons yrkande
och Meit Fohlins yrkande om tilläggsanslag och finner att eget förslag bifalls.
Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställer ordförande Thomas
Gustafsons yrkande och Meit Fohlins yrkande och finner att Meit Fohlins yrkande
bifalls.
I huvudomröstningen ställer ordförande proposition på eget yrkande och Meit
Fohlins yrkande. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst
för Meit Fohlins yrkande.

forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 93 forts
RS 2020/602
AU § 81

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), Filip Reinhag (S), Thomas Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S) och Tommy Gardell (S).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag med ordförandes
förslag på tillägg.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-27

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 94

Omfördelning investeringsbudget för Fårö
brandstation

RS 2020/247
AU § 82

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen godkänner omprioritering inom räddningstjänstens befintliga
investeringsram för ombyggnad Fårö brandstation, omdisponering av medel
motsvarande 800 000 kr.
• Omdisponering sker ifrån avsatta medel avseende fordon.
•

En ombyggnad av Fårö brandstation är planerad sedan 2018. I prioriterade medel för
ombyggnad av själva brandstationen ingår förhöjning av tak ny större port uppgradering av el och styrning av teknik. När man gör en större ombyggnad kommer det
också krav om att förbättra arbetsmiljön, så också i detta fall. Det ska finnas dusch
och omklädningsmöjligheter för både dam och herr. Det finns också behov av en
högre mast för utlarmningsutrustning. Dessa två områden är inte med i den tilldelade
budgeten på 1,8 miljoner kr. Det behövs därför göras omprioriteringar inom tilldelad
investeringsbudget på ca 800 000 kr.
Om inte arbetsmiljökraven uppfylls vid en så pass stor renovering så riskerar man att
få krav från skyddsombud på motsvarande åtgärder på Fårö brandstation och
eventuellt på minst två av våra andra brandstationer som saknar dessa möjligheter i
dag.
Barn- och genusperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för genusperspektivet.
Tas beslutet ges möjlighet till separata duschrum.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet innebär konsekvenser för landsbygdsperspektivet,
för att kunna utrusta brandstationen på Fårö med en nyare brandbil, då det befintliga
fordonet idag är inte uppfyller lagkrav vad det gäller bilbälten då bilen är en bit över
30 år.
Ekonomisk konsekvensanalys - Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser för
samhällsbyggnadsförvaltningen. Utrymme finns i den kapitalbudget som räddningstjänsten har. Omdisponeringen innebär inte att kapitalkostnaderna går över budget.
Avskrivningstiden är längre på fastigheter generellt, vid komponentavskrivning så
avskrivs; tak på 40 år, Port 20 år och tekniken på 10 år.
Den beräkning på framtida kapitalkostnader som återfinns i strategisk plan och
budget 2020-2022, så är fordon beräknat på en avskrivningstid på 25 år.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 94 forts
RS 2020/247
AU § 82

Konsekvensen blir något lägre kapitalkostnad, då de 800 000 kr fördelas på längre tid
totalt sett, till skillnad om investering hade genomförts för fordon.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-02-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 95

Utmaning. Solbergabadet och Hemsebadet

RS 2020/231
AU § 83

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på process för att gå
vidare med utmaningen och upphandla drift av Solberga- och Hemsebadet, utifrån
de lokala förutsättningar som renoveringsbehov med mera innebär. Upphandlingen ska särskilt beakta simundervisningen och simföreningarnas verksamhet.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa en uppskattad tid- och
resursåtgång för att genomföra upphandlingen.
•

Med utmaningsrätt innebär att verksamhet som regionen bedriver kan utmanas av
andra aktörer med syfte att pröva möjligheten att överta verksamhet i andra driftsformer. För att en verksamhet ska kunna utmanas behöver den uppfylla vissa krav,
bland annat inte vara myndighetsutövning eller vara av strategisk ledningsfunktion.
2020-02-01 inkom en utmaning av Fair Utveckling AB avseende verksamhetsdriften
på Solbergabadet och Hemsebadet.
Badverksamheten i Region Gotlands regi uppfyller kraven på en verksamhet som går
att utmana. Men problematik finns i och med att Region Gotland är i processen att ta
fram ny förstudie för nytt badhus i Visby. Vilka vägval som görs inom det projektet
kommer att ha bäring på hur verksamheten kommer att bedrivas i de befintliga badanläggningarna. Då det finns allt för många okända faktorer för att gå in i en upphandlingsprocess föreslår regionstyrelseförvaltningen att utmaningen avslås.
Är verksamheten möjlig att utmana?
I många kommuner i Sverige bedrivs badhusverksamhet av externa operatörer, det
vill säga inte av kommunerna själva. På Gotland är det regionen själva som bedriver
verksamheten i de anläggningar som utmanas, det är inte myndighetsutövning eller
strategisk ledningsfunktion. Så det är en verksamhet som är möjlig att utmana enligt
det regelverks om är uppsatt.
Är verksamheten som utmanas definierbar och kan avgränsas från övrig verksamhet?
Ja, det sker på sådant sätt att den kan avgränsas från annan verksamhet.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 95 forts
RS 2020/231
AU § 83

Vilka verksamheter/förvaltningar omfattas och hur
Det är kultur- och fritidsavdelningen inom regionstyrelseförvaltningen som driver
badverksamheten i tidigare nämnda anläggningar. Det är teknikförvaltningen som
äger fastigheten och har ansvar för fastighetsdrift och underhåll. Utbildning- och
arbetslivsförvaltningen har skolbad i anläggningar och det är en del av undervisning
och läroplan. Räddningstjänsten använder anläggningarna vid olika tillfällen.
Vilka externa parter påverkas och hur.
Bägge badanläggningarna är givetvis öppna för allmänheten, men även föreningslivet
nyttjar anläggningarna till stor del.
Aktuellt läge och nu gällande planering för den berörda verksamheten.
De båda anläggningarna som nu är i drift inom Region Gotlands regi är relativt
ålderstigna. Hemsebadet byggdes 1977 och Solberga 1961. Simhallar har en teknisk
livslängd på mellan 30 och 50 år beroende på när de byggts. I och med detta finns
dels ett stort renoveringsbehov på baden, och i förlängningen planeras även ett nytt
badhus på Gotland. En förstudie för en ekonomiskt hållbar lösning för badhus i
Visby är under framtagande, med målsättningen att gå vidare med det alternativet
som känns mest genomförbart. Vad det blir och hur man ser på tidsplanen är
avgörande för hur verksamheten i befintliga anläggningar kommer att organiseras
och genomföras. Skulle det komma till ett läge att bygga nytt badhus i Visby är den
rådande planen att inte bibehålla Solbergabadet i drift. Här är tidsplanen ännu osäker
vilket gör att det är ett svårt läge att avtala extern drift när alla parametrar inte är
givna.
Konsekvensen blir en risk att låsa in Region Gotland i ett avtal som gör det svårare
att hitta lösningar på drift av nytt badhus och således försenar det projektet.
I uppdraget med nytt badhus finns möjligheten att i det läget se över driftsalternativen både på befintliga, men även nya anläggningar. Det är dock något som behöver
ske i ett senare skede när förutsättningar finns på ett tydligare sätt.
Sammanfattningsvis är badhusverksamheten inom Region Gotland till sin beskaffenhet utmaningsbar. Den är avgränsad och inte av den karaktären att den berör
myndighetsutövning eller strategisk ledningsfunktion.
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Det som gör en utmaning problematisk är däremot tidpunkten. En förstudie för nytt
badhus är under framtagande, och beroende på vilket vägval som görs kommer det
att påverka driften av de badhus vi ha idag. Den osäkerheten, och risken att gå in i
upphandling utan att veta förutsättningarna och med att framtida val för nytt badhus
har stor påverkan på dessa, gör att regionstyrelseförvaltningen föreslår att
utmaningen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar avslag på punkt 1” Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
ta fram förslag på process för att gå vidare med utmaningen och upphandla drift av
Solberga- och Hemsebadet, utifrån de lokala förutsättningar som renoveringsbehov
med mera innebär. Upphandlingen ska särskilt beakta simundervisningen och
simföreningarnas verksamhet.”
Lisbeth Bokelund (MP) och Thomas Gustafson (V) instämmer i Meit Fohlins
yrkande.
Ordförande yrkar tillägg till beslutsförslaget att regionstyrelsen innan upphandling får
ta del av upphandlingsunderlag.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins (S) avslagsyrkande på punkt 1 och
arbetsutskottets förslag med ordförandes tilläggsyrkande och finner att arbetsutskottets förslag med tillägg bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag med tillägg
och nej-röst för Meit Fohlins avslagsyrkande.
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), Filip Reinhag (S), Thomas Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S) och Tommy Gardell (S).
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Meit Fohlins yrkande.
Ordförande ställer proposition på punkt 2 och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-18
Skickas till
Fair Utveckling AB

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 96

Revidera delegationsordning avseende
kultur- och fritid

RS 2020/414
AU § 84

Regionstyrelsens beslut

Delegationsordningen avsnitt 5.17 Kultur och fritid ändras enligt förslag
• Ändringen gäller från och med 1 maj 2020.
•

Paragrafen justeras omedelbart

Regionstyrelsens delegationsordning framgår via hänvisning till 6 kap. 3–4 §§ KL att
styrelsens och övriga nämnder beslutar i frågor som rör förvaltningen och i frågor
som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. För att avlasta regionstyrelsen finns det i KL möjlighet till delegering. Styrelsen får uppdra åt presidiet
(ordförande och vice ordföranden), ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en
anställd hos regionen att besluta på styrelsen vägnar i ett visst ärende eller en viss
grupp av ärenden (6 kap. 37 § och 7 kap. 4–7 §§ KL). Dessa beslut gäller på samma
sätt som om styrelsen själv fattat dem.
I nu gällande delegationsordning har delegation getts avdelningschef inom Kultur
och Fritid. Inom kultur- och fritidsavdelningen hanteras ett antal stöd och flertalet av
dem hanteras med delegationsbeslut där nivån idag är 100 tkr. Dessa beslut tas
utifrån respektive ansökan som inkommer. Ansökningar som inkommer som överskrider beloppsnivån på 100 tkr beslutas av regionstyrelsen, t ex verksamhetsbidrag
till Medeltidsveckan. Vid några få tillfällen skrivs ärenden fram som samlingsärenden
t ex verksamhetsstöd kulturföreningar. Detta görs för att dels ge en helhetsbild till
nämnden kring fördelningen, dels för att minska administration, d v s istället för
20 ärenden framskrivs 1. Vissa av dessa beslut är över nu gällande delegationsnivå
och kommer så även vara för föreslagen nivå.
Det av stöden som avdelningen hanterar där en del av besluten överstiger 100 tkr är
investeringsstöd. Dessa är dels riktade mot idrottsanläggningar, dels mot samlingslokaler. Enligt riktlinjerna kan man som förening få stöd utan koppling till statligt stöd
till en nivå på 70 % av beräknad totalkostnad dock med högsta belopp 200 000 kr
som inte särskilda skäl föreligger och är beslutade av nämnd.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 96 forts
RS 2020/414
AU § 84

Tillvägagångssättet har tidigare år varit att delegationsbeslut tagits på ansökningar
upp till 100 tkr och ärenden mellan 100-200 tkr har skrivits fram till regionstyrelsen
för beslut. För att minska ärendemängden för regionstyrelsen och förenkla arbetet
för avdelningen föreslås att delegationsnivån höjs från 100 tkr till 200 tkr. Antalet
ärenden som överskridit 100 tkr har under de senaste åren varit ca 8 st.
Förvaltningen bedömer att ändringen av delegationsordningen kommer att
effektivisera ärendeberedningen. Det finns riktlinjer tagna av regionfullmäktige för
hur bedömning av ansökningar kring stöd skall göras och det finns uppbyggda
rutiner kring hur anmälan av delegationsbeslut görs mot regionstyrelsen.
Förvaltningen bedömer att kvaliteten i beredningen kommer stärkas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-22

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 97

Verksamhetsstöd till Bergmancenter

RS 2020/373
AU § 86

Regionstyrelsens beslut

Bergmancenter beviljas verksamhetsstöd på 400 000 kr för respektive år.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett nytt avtal för
perioden.
•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen ges i uppdrag att skriva nytt
avtal med Stiftelsen Bergmancenter, som löper ut 2020, i ytterligare i tre år. Befintliga
budgetmedel är 400 000 kr.
Bergmancenter är, tillsammans med några andra aktörer som Bungemuseet och Bläse
Kalkbuksmuseum, viktiga ”kulturella fyrtorn” på norr. En stark, tydlig och viktig
mötesplats i det som framkommit i den utredningen kring Besöksnod norr som
Gotlands museum nyligen genomfört.
Bergmancenter har årligen ca 10 000 besökare till sin omfattande verksamhet.
Förvaltningen anser att verksamheten är synnerligen angelägen, såväl ur en kulturell
och konstnärlig synvinkel, men även ur ett regionalpolitiskt perspektiv med sin
geografiska belägenhet på norra Gotland.
Verksamheten kopplar väl till Region Gotlands kulturplan vars yttersta syfte är att
uppnå de statliga kulturpolitiska målen. Verksamheten lever väl upp till tre av de fem
statliga målen genom att den främjar ett levande kulturarv som bevaras, används och
utvecklas främjar internationellt och interkulturellt utbyteuppmärksammar barns och
ungas rätt till kultur.
Verksamheten når barn och unga genom sin Skaparverkstad, som leds av två
professionellt verksamma konstnärer. Den utgör ett väsentligt tillskott till besöksnäringen på norra Gotland. Bergmancenter följer kulturplanens ambitioner och
rekommendationer för arvodering av professionella medverkande och vad gäller
jämställdhetsperspektivet.
Det årliga bidraget från Region Gotland har inte varit tillfyllest för att driva verksamheten, vissa år har verksamhetsledaren arbetar ideellt och utveckling har inte varit
möjligt. Till Bergmanveckan har man de flesta år lyckats generera medel från en
extern sponsor och Barnens skaparverkstad har till stora delar finansierats tack vare
bidrag från Allmänna arvsfonden. Sådana bidrag är dock så gott som alltid tidsbegränsade och för att garantera ett grundstöd som täcker de löpande kostnaderna
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 97 forts
RS 2020/373
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för bl.a. lokalhyra och personal och långsiktigt säkrar verksamheten har såväl
stiftelsen själv som Region Gotland gjort flera uppvaktningar hos Statens Kulturråd
och Kulturdepartementet med önskemål om statlig delfinansiering. Argumentet har
varit att Bergmancenter inte bara är ett regionalt utan även ett riksintresse och av
internationellt betydelse. Dessa uppvaktningar gav utdelning 2018, då stiftelsen erhöll
ett extra bidrag från staten för firandet av Bergmanåret. Och 2019 beslutade Kulturdepartementet att årligen utge ett verksamhetsstöd om 1,5 mkr.
Förvaltningen bedömer att Bergmancenter sedan staten tilldelat verksamheten detta
årligt statligt stöd på 1,5 miljoner kronor äntligen har grundförutsättningar för att
driva och utveckla sin verksamhet. Det ekonomiska stödet från Region Gotland
bedöms vara en förutsättning för att upprätthålla kvalitet i verksamheten och för det
statliga stödet; ett undandragande av det regionala stödet skulle högst sannolikt innebära att även det statliga stödet uteblir.
Förvaltningen ser även stora konsekvenser ur ett landsbygdsperspektiv om Bergmancenter skulle behöva läggas ner på grund av minskade medel. Värdet av att ha en
kulturinstitution på norra Gotland är av stor vikt för att hålla hela Gotlands kulturliv
vid liv men också som del i implementeringen av filmstrategin.
Föreslås att regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt avtal för
perioden 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 98

Verksamhetsstöd till Bungemuseet

RS 2020/374
AU § 87

Regionstyrelsens beslut

Bungemuseet beviljas verksamhetsstöd på 800 000 kr för respektive år.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva fram ett nytt avtal för
perioden.
•

Bungemuseet grundades av skolläraren Theodor Erlandsson år 1907. Genom ett
intensivt arbete med att dokumentera och samla in gamla hotade byggnader och
miljöer skapade Erlandsson ett sju hektar stort område med ett sjuttiotal kulturhistoriskt viktiga byggnader. Bungemuseet har byggts upp enligt samma ideal som
Skansen i Stockholm; genom att samla in hotade byggnader och bygga upp trovärdiga miljöer skulle besökaren på en och samma plats kunna vandra genom
historien. Bungemuseet har härigenom spelat en central roll i bevarandet av det
gotländska kulturarvet.
Länge drevs alla verksamhet av en förening och uppgiften att vårda alla de totalt ca
100 ålderdomliga byggnaderna vilade på ideell grund. Till slut blev det allt för tungt
och föreningen aviserade 2012 till dåvarande kultur- och fritidsnämnden att en
förändring och ett förhöjt kommunalt stöd behövdes. I samverkan med Gotlands
Museum tog förvaltningen initiativet till en utredning som 2015 presenterade ett
förslag till ny organisationsstruktur och en dubblering av det kommunala stödet, från
400 000 kr till 800.000 kr. Detta tillskott av medel möjliggjordes genom att dåvarande
kultur- och fritidsnämnden fr o m 2016 erhöll en ramjustering.
Den 1 april 2016 startades ett driftsbolag som sålunda beviljades ett årligt driftsbidrag
om 800 000 kr. Den ideella Kulturhistoriska föreningen i Bunge finns kvar och är
fortfarande ägare till museets byggnader medan driftsbolaget Bungemuseet AB (svb)
ansvarar för verksamhetens drift.
Verksamheten har ambitionen att erbjuda ett brett spektrum av kulturarvsupplevelser
som ska vara tillgängliga för alla. Museet vill sprida kunskap om det gotländska
kulturarvet och vill vara en attraktiv aktör inom besöksnäringen: frivilligkrafterna i
bygden och det lokala engagemanget är mycket betydelsefullt för verksamheten.
Bungemuseet AB:s uppdrag är att utveckla den publika verksamheten för att ur ett
etnologiskt och historiskt perspektiv belysa hur människor levde under de tre
århundraden - som museets byggnader speglar. Museiområdet består av närmare
forts
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RS § 98 forts
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hundratalet byggnader och miljöer från 1600-, 1700- och 1800-talet. Tre museigårdar.
Ett båtsmanstorp, ett fiskeläge, kvarnar och sågar samt fyra unika bildstenar och
repliker på forntida gravar och skeppssättningar. I museet ingår även ett skolmuseum, en lekplats och en ”barnlada” och inlånade smådjur.
Besökarna 2019 uppgick till 13 000 personer varav 2 500 barn under museets
öppethållande 12 maj – 8 september. Förutom de fysiska museimiljöerna erbjuds
besökaren ett antal program och temadagar med innehåll som Midsommarfirande
och julmarknad, dansuppvisning, föreläsningar och bussrundturer, hantverksdagar
med växtfärgning, repslagning, smörkärning, ullhantering och tunnbinderi.
Bungemuseet samarbetar med flera lokala aktörer; Folkhögskolan och Kulturföreningen KUNO och med Baltic Art Center, Medeltidsveckan och studieförbundet
Vuxenskolan. Museet ingick i projektet ”Besöksnod norr” som fokuserade på
samverkan på norr inom besöksnäringen.
Bungemuseet, som i år firar sitt 113:e verksamhetsår, är unikt i sitt slag i Sverige, i
Norden och i världen. Näst efter Skansen är Bungemuseet det största av de så kallade
friluftsmuseerna i världen och räknas som nationellt kulturarv. Bungemuseet bedöms
ha möjligheter att ytterligare förstärka sin intäktssida, men detta behöver göras med
en stabil ekonomi som bas.
Verksamhetsstöd från Region Gotland bedöms därför vara helt nödvändigt för att
verksamheten både ska kunna finnas kvar och utvecklas vidare. Beloppet behöver
höjas, och så även det verksamhetsbidrag som utges till den ideella föreningen, men
förvaltningen har inga resurser att göra det utan föreslår att stödet fortsatt utgår med
budgeterade 800.000 kr/år. Om medel inte tillförs är konsekvensen att verksamheten
får stänga. Ur ett landsbygdsperspektiv är stödet därför lika viktigt som de stöd
förvaltningen ger till andra kulturinstitutioner på norr.
Föreslås att regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att skriva ett nytt avtal för
åren 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 99

Nationaldagsfirande 2020

RS 2020/586
AU § 88

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att ställa in nationaldagsfirandet den 6 juni 2020.
• Regionstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att arrangera nästa välkomstceremoni
för nya svenska medborgare senast sommaren 2021.
•

Med anledning av pågående corona-pandemi, risk för smittspridning samt brist på
scen för arrangemanget föreslås att nationaldagsfirandet 2020 ställs in. Den särskilda
välkomstceremonin för nya medborgare bedöms kunna genomföras, men vid ett
senare tillfälle.
Förvaltningen gör bedömningen att det på grund av risk för smittspridning inte är
lämpligt att genomföra ett nationaldagsfirande 2020. Den särskilda välkomstceremonin för nya medborgare bedöms kunna genomföras, men vid ett annat senare
tillfälle. Det bästa alternativet är om ceremonin kan flyttas till 2021 för att då omfatta
samtliga nya medborgare för perioden fram till dess.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-25

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 100

Uppdrag. Biobränsle i nuvarande avtal om
flygresor samt kravställning vid kommande
upphandling av flygresor

RS 2020/360
AU § 89

Regionstyrelsens beslut

Informationen tas emot.
• Frågan om biobränsle för flyget skall beaktas i arbetet med nytt miljöprogram och
inom arbetet med energipilot Gotland.
•

I regionstyrelsens beslut 2019-12-11, § 418 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att undersöka om biobränsle kan köpas till för regionens resor med flyg inom
nuvarande avtal samt att vid nästa upphandling av resor med flyg ställa krav på att
kunna köpa till biobränsle.
Region Gotland upphandlar inte flygresor specifikt utan upphandlar en resebyråtjänst
som bland annat hanterar bokning av flygresor. Eftersom det bara finns två flygbolag
som trafikerar Visby flygplats så har regionen separata rabattavtal med dessa.
Det finns möjlighet att betala klimatkompensering, antingen per resa eller för hela
regionens resande. Det ska dock observeras att det inte betyder att just den resan
som man betalar för är klimatkompenserad. I dagsläget är det svårt att få en bra
återkoppling från flygbolagen om vad klimatkompenseringen innebär och vilken
effekt det ger, vilket har gjort att regionen inte har valt att klimatkompensera som
huvudprincip. En klimatkompenserad biljett är också dyrare än en vanlig.
I regionens riktlinjer för tjänsteresor står: Resan skall planeras och beställas i så god
tid som möjligt så att lågprisbiljetter kan nyttjas. Vid bokning av flygbiljetter används
icke ombokningsbara biljetter i första hand. Billigaste färdsätt skall användas. Vid
resor till fastlandet kan det innebära flyg i ena riktningen och båt i den andra. Vid
beräkning av kostnaden för resan skall även kostnaden för färdtidsersättning
medräknas. Om inte billigaste färdalternativ väljs skall ekonomiskt ansvarig fatta nytt
beslut.
Det finns alltså inget i riktlinjerna som uppmanar till att köpa klimatkompenserade
resor.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 100 forts
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Vid nästa upphandling av resebyråtjänst finns möjlighet att trycka mer på kravet att
köpa biobränsle. Dock behöver kravet ställas i relation till det ekonomiska utrymme
som finns i verksamheterna. Man kan också tänka sig att fler utbildningar/konferenser
framåt blir möjliga att delta på digitalt.
Regionstyrelseförvaltningen tar med sig önskan om att titta på möjligheten att köpa
till biobränsle till nästa upphandling av resebyråtjänst. Nuvarande avtal sträcker sig
till 2021-03-31.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att frågan om biobränsle för flyget skall beaktas i arbetet med
nytt miljöprogram och inom arbetet med energipilot Gotland.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-17

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 101

Revisionsrapport. Granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster

RS 2020/176
AU § 90

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen lämnar nedanstående som svar till revisorerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av förtroendekänsliga och ledningsnära poster. Efter genomförd
granskning är revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsens interna
kontroll avseende hantering av förtroendekänsliga och ledningsnära poster inte i alla
delar är tillräcklig. Bedömningen baseras på de brister som noterats i genomförd
granskning.
Revisorerna lämnar två rekommendationer:
Regionstyrelsen bör införa en rutin som säkerställer att erforderliga underlag bifogas,
alternativt framgår av verifikat eller permanent anteckning i ekonomisystem, för
kostnadskonton som kräver detta i enlighet med regionens riktlinjer och som kan
bedömas innehålla förtroendeskadliga transaktioner.
I fakturahanteringssystemet innebär kontering inom kontogrupperna 705 och 71,
resor och representation, att en permanent anteckning krävs. I riktlinjerna framgår
det att anteckningen ska innehålla syfte, datum och deltagarförteckning i förekommande fall. Dock räcker det med syfte och datum vid enklare förtäring. Enklare
måltid av karaktären arbetsmåltid räknas inte som representation. Det framgår också
av riktlinjerna för attest vilka utgifter som ska beslutsattesteras av överordnad chef.
I regionen har vi chefsutbildningar för nya chefer, den s k chefskolan. I den ingår en
dag med upphandling och ekonomi där man bland annat går igenom riktlinjer för
representation och attest.
Rapporten är återkopplad på regionens ekonomichefsnätverk. Med anledning av
rapporten är en uppföljning inlagd i regionstyrelsens internkontrollplan för 2020.
Säkerställa att beslutattestant inte attesterar egna fakturor, dvs där attestanten själv
deltagit eller konsumerat varan/tjänsten.
I riktlinjer för attest kapitel 5 behandlas jäv och särskilda kontrollområden. Alla
chefer ska i sin introduktion eller via chefskolan få information om riktlinjerna och
vad som ingår i attestbehörigheten.
forts
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För att bli attestbehörig i fakturahanteringssystemet måste attestanterna gå särskild
utbildning där riktlinjer för attest gås igenom.
Regionstyrelseförvaltningen ser med allvar på risken att felaktigheter förekommer vid
kontering och attestering av förtroendekänsliga poster. Eftersom det handlar om
många personer som attesterar få fakturor per person av sådant slag som granskats
uppstår ibland tyvärr fel och det är viktigt att återkommande påminna om vilka regler
som gäller.
Förvaltningen vill kommentera några saker där revisorernas uppfattning inte delas.
I rapporten finns en delgranskning av konsultkostnader. Bland de felaktigheter som
påpekas är bland annat att det inte tydligt framgår av fakturan att arbetet utförts i
regionen. När det finns ett avtal om tjänsten, fakturan har rätt ZZ-kod och behörig
chef attesterat kostnaden uppfattar förvaltningen att risken för att kostnaden inte
tillhör verksamheten är ytterst liten.
Rapporten påpekar också vid ett flertal stickprov att deltagarlista saknas, men att
händelsen också är felkonterad. Om den varit rätt konterad hade deltagarlista inte
krävts. Felet är rapporterat som dubbelt.
Då förvaltningen inte fått rapporten för sakgranskning har det i efterhand förts en
diskussion med PWC om vissa felaktigheter i granskningsrapporten utifrån
förvaltningens synvinkel. Bland annat anmärks det att deltagarförteckning saknas för
kostnader som avser fika vid interna personalmöten och planeringsdagar. I regionens
riktlinjer för representation står att ”Vid enklare förtäring som kaffe, kaka, bulle och
smörgås räcker det om syftet och datumet anges.” Det finns också en del felaktiga
anmärkningar angående attestant.
På flera ställen hänvisas till att konto 7113 ej avser avdragsgill representation och att
momsavdraget inte är korrekt. Regionen tillämpar KommunBas och där är kontogrupp 711 personalrepresentation. Någon underindelning i avdragsgill eller ej
avdragsgill representation finns inte. Då regionen använder konto 7113 avser det
interna informations- och arbetsmöten.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionens revisorer 2020-01-14
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-19
Skickas till
Regionens revisorer
Alla nämnder
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RS § 102

Kollektivtrafikavtal ”Trafik 2020” - begäran
om tilläggsanslag till tekniska nämnden
samt omdisponering av budget mellan barnoch utbildningsnämnden och tekniska
nämnden

RS 2020/314
AU § 91

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten på 11 700 000 kr.
Tilläggsanslaget finansieras via regionens Eget kapital genom att minska regionens
budgeterade resultat för 2020 till 87 miljoner kr.
• Ett budgetanslag på 1 238 000 kr överförs från barn- och utbildningsnämnden till
tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.
• I budget 2021 överförs ytterligare 1 238 000 kr från barn- och utbildningsnämnden
till tekniska nämnden till följd av det nya kollektivtrafikavtalet ”Trafik 2020”.
•

Det nya avtalet för kollektivtrafik som benämns ”Trafik 2020”, medför ökade
driftskostnader. Tekniska nämnden beräknar att totalkostnaden för avtalet ökar från
60,3 mnkr till 86 mnkr. Eftersom avtalet inte träder i kraft förrän 1 juni 2020 slår
kostnadsökningen inte igenom med helårseffekt förrän 2021. Tekniska nämnden
begär därför tilläggsanslag för 2020 med 12,9 mnkr varav 1,2 mnkr förs över från
barn- och utbildningsnämnden.
Avseende skolskjutsar så ersätts Landsbygdsavtalet och Visbyavtalet av Trafik 2020
avtalet. I Trafik 2020 avtalet fördelas kostnaderna mellan tekniska nämnden och
barn- och utbildningsnämnden utifrån körda kilometer vilket innebär att 28 procent
av kostnaderna belastar barn- och utbildningsnämnden. 28 procent motsvarar en
årlig totalkostnad på cirka 36 mnkr. I 2020 års budget är anslaget 37,2 mnkr varför
1,2 mnkr föreslås ombudgeteras till tekniska nämnden. I 2021 års budget ska
ytterligare 1,2 mnkr överföras till tekniska nämnden.
Både tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden har godkänt överföringen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot fördelningen av kostnader
mellan tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden och att budgetanslag
därmed behöver överföras.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 102 forts
RS 2020/314
AU § 91

Om tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag beviljas medför det att det
budgeterade resultatet minskar och kommer att uppgå till 87 mnkr. Ett av de
finansiella målen är att det budgeterade resultatet ska uppgå till 2 procent av
verksamhetens nettokostnader vilket motsvarar 108 mnkr utifrån den budget som
regionfullmäktige beslutade i november 2019. När budgeten beslutades var det
budgeterade resultatet 120 mnkr men efter beslut om tilläggsanslag till hälso- och
sjukvårdsnämnden sjönk det till 99 mnkr.
Det är inte önskvärt att minska resultatet så att regionfullmäktiges uppsatta mål inte
nås. Men eftersom verksamheten omfattas av ett nytt avtal som kommer att börja
gälla 1 juni och möjligheten till omprioritering inom tekniska nämnden inte är möjlig,
så föreslås ändå att tilläggsanslaget beviljas. Hur finansieringen ska ske från 2021 och
framåt får hanteras i budgetprocessen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-02-19, § 30
Barn- och utbildningsnämnden 2020-02-04, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
Skickas till
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 103

Utökning av verksamhetsområde för
fastigheter vid Öja Olovs samt Öja Roes

RS 2020/119
AU § 92

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Förslag till utökning av befintligt verksamhetsområde i Öja i enlighet med
tillhörande karta godkänns.

Fastighetsägare till Öja Olovs 1:23 har tillskrivit länsstyrelsen med begäran om att
utöva tillsyn över Region Gotlands efterlevnad av 6 § i Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). Den aktuella fastigheten är, tillsammans med ett 20-tal
andra, belägna utanför, men i nära anslutning till planområdet för Öja Olovs 2:1
(antagen 2008). Planbeskrivningen anger att planområdet ska ingå i ett kommunalt
verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten och fastigheter anslutas till det
kommunala VA-nätet.
Öja Olovs 1:23 inklusive övriga kringliggande fastigheter utanför det aktuella planområdet, omfattas dock i nuläget endast av kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten. Dessa fastigheter har av tekniska nämnden tidigare blivit erbjudna
anslutning till det kommunala spillvattennätet, med villkoren att fastighetsägaren själv
utför och bekostar grävning, ledning och eventuell pump till förbindelsepunkt.
Länsstyrelsen har i sitt utlåtande tagit intryck av den bedömning som miljö- och
hälsoskyddsnämnden gjort, där det konstaterats att förutsättningarna för enskilda
avlopp inom området saknas och att nämnden inte kommer att bevilja ytterligare
tillstånd för uppsamling av avlopp i sluten tank. Vidare anser länsstyrelsen att den av
tekniska nämnden föreslagna lösningen med ett större åtagande för fastighetsägarna,
inte är att föredra i detta fall. De fastigheter som ligger utanför planområdet bedöms
vara helt beroende av den kommunala vattentjänsten för hantering av spillvatten, och
länsstyrelsen ser därför inget skäl till att dessa fastigheter ska ges andra förutsättningar jämfört med de fastigheter som ligger inom planområdet.
Länsstyrelsen förelägger därför Region Gotland att senast 2023 inrätta verksamhetsområde och tillgodose vatten- och spillvattentjänster i området.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2019-12-18, § 286 behandlat ärendet och
beslutat att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av verksamhetsområdet
i Öja för vatten och spillvatten enligt kartbilaga.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 103 forts
RS 2020/119
AU § 92

Regionstyrelseförvaltningen anser att en utökning av verksamhetsområdet enligt
länsstyrelsens föreläggande och tekniska nämndens förslag, har positiva effekter på
möjligheterna att bo och verka inom denna del av Gotland. Den i någon mån
tillfälliga lösningen för spillvatten som aktuella fastigheter hittills varit hänvisade till,
har inte främjat möjligheterna för permanent boende och utveckling inom området.
Ur ett landsbygdsperspektiv och ur ett regionalt utvecklingsperspektiv bedöms den
föreslagna åtgärden som positiv.
Förvaltningen gör, med stöd av tekniska nämndens utlåtande, bedömningen att
åtgärden är positiv även ur ekonomisk synpunkt. Tekniska nämnden konstaterar att
den föreslagna utökningen av verksamhetsområdet kommer att medföra kostnader
för bland annat byggande av pumpstationer, men att intäkter i form av anslutningsavgifter och framtida brukningsavgifter kommer att täcka kostnaden.
Sammanfattningsvis har regionstyrelseförvaltningen inget att erinra mot tekniska
nämndens förslag att föreslå regionfullmäktige att besluta om utökning av verksamhetsområdet i Öja för vatten och spillvatten. Förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen tillstyrker förslaget och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.
Ärendets behandling under mötet

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

Länsstyrelsen 2019-02-28
Tekniska nämnden 2019-12-18, § 286
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 104

Dubbel markanvisning genomförandeavtal
Österled Fastighets AB

RS 2020/262
AU § 93

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat genomförandeavtal för fastigheterna Visby Kopparslagaren 1, Hemse
Talgoxen 3 och Klinte Odvalds 1:35 med Österled Fastighets AB godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Hemse Talgoxen 3, Klinte Odvalds 1:35
samt Visby Kopparslagaren 1 samt beslutade 2018-06-13 §186 att godkänna mellan
parterna upprättat markanvisningsavtal.
För att säkerställa ett fullföljande av markanvisningsavtalet samt lägga fast förutsättningar för den fortsatta exploateringen inom fastigheterna har ett genomförandeavtal upprättats mellan Österled Fastighets AB och Region Gotland Till grund för
avtalet ligger markanvisningsavtal enligt beslut ovan samt gällande detaljplaner med
ändamål bostäder. Avtalet reglerar i huvudsak marköverlåtelser, lantmäteriförrättningar, villkor under byggtid, utförande och bekostande av allmänna anläggningar
såsom gator, va, avfall, parkeringar och ledningsdragningar samt villkor för förvärv.
En förutsättning för genomförd markanvisning är att bostäderna på Talgoxen 3 och
Odvalds 1:35 upplåts till 100% med hyresrätt samt att bostäderna på Kopparslagaren 1 upplåts till minst 21,6 % med hyresrätt. I genomförandeavtalet finns en
klausul vilken reglerar ett vite kopplat till detta villkor. Om bostäderna vid färdigställandet upplåts med annan upplåtelseform än hyresrätt i enlighet med ovan,
oavsett avvikelsens storlek, ska vite utgå med ett belopp om 71 850 000 kronor.
Detta belopp utgörs av den totala köpeskillingen för de tre fastigheterna multiplicerat
med 3.
Inom Talgoxen 3 finns upplåtet anläggningsarrende till förmån för Hemse Grillen
AB. Avsikten är att arrendet ska flyttas till annan fastighet inom torgområdet för att
på så sätt möjliggöra grillens fortsatta verksamhet samt att bostäder i enlighet med
detaljplan kommer till stånd. I ett första steg prövar Region Gotland möjligheten i
form av bygglovsansökan avseende ändrad lokalisering av Hemse Grillen AB.
För förvärv av Talgoxen 3 respektive Odvalds 1:35 förutsätts att det finns ett tecknat
genomförandeavtal, att bygglov är beviljat för genomförande av byggnation inom
fastigheterna samt att fastigheterna inte belastas av något arrende.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 104 forts
RS 2020/262
AU § 93

För förvärv av Kopparslagaren 1 förutsätts att samtliga nedanstående villkor har
uppfyllts:
-

Genomförandeavtal har tecknats.
Bygglov har beviljats för genomförande av byggnation inom Kopparslagaren 1.
Köpekontrakt av Talgoxen 3 och Odvalds 1:35 har tecknats av båda parterna.
Bottenplattor för samtliga planerade byggnader inom Talgoxen 3 och Odvalds
1:35 är gjutna.

Om bygglov för ny lokalisering av arrende för Hemse Grillen AB inte medges inom
Hemse Lärkan 5 kan förvärv av Kopparslagaren 1 ändå genomföras trots att
villkoren i punkt 3 och 4 avseende Talgoxen 3 inte till fullo har uppfyllts.
Genomförandeavtalet ger förutsättningar för exploatören att utveckla exploateringsområdena till bostadsändamål i enlighet med gällande detaljplaner. Avtalet ger även
en trygghet i genomförandefasen för både Region Gotland och exploatören avseende
ansvars- och kostnadsfördelning under projekttiden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-30
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen för kännedom

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 105

Motion. Marktilldelning för AB Gotlandshem

RS 2019/307
AU § 94

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen bifalls genom att motionärens förslag hanterats i arbetet med nytt
ägardirektiv för AB GotlandsHem.

För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgången säkerställas.
Det ställer krav på Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör
att ett nytt projekt startar varje år. Därför yrkar Meit Fohlin (S) i sin motion att:
-

Dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland
utifrån ägardirektivets krav på nybyggnation.
Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden
utifrån ägardirektivet och bolagets ambition.
Det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning.

Region Gotland träffar GotlandsHem regelbundet på ägarmöten. Vid dessa möten är
marktillgången en stående fråga där GotlandsHem bland annat informeras om status
i olika planarbeten. Utöver dessa möten finns regelbunden dialog mellan
GotlandsHem och regionstyrelseförvaltningens enhet samhällsplanering kring
framförallt markfrågor.
Motionärens två punkter rörande att regionen ska tilldela GotlandsHem mark
hanteras i och med det nya ägardirektivet. Målnumerären för antalet nyproducerade
lägenheter, 500 st, är baserad på befintliga exploateringsplaner där bland annat
Visborg, Gråbo samt Signallottan 2 är medräknade. Dessa exploateringsplaner utförs
på mark som regionen har direktanvisat eller ska direktanvisa till GotlandsHem.
Gällande mark på landsbygden kan regionen när som GotlandsHem så önskar
direktanvisa mark på ett flertal av orter.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-09
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark- och trafikavdelningen
AB GotlandsHem

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 106

Medborgarförslag. Knarkfri Ö

RS 2019/844
AU § 95

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
ska ha bevakning (behöver inte vara polis, borde vara ok med väktare) vid varje
färjeankomst med knarkhund där resenärerna kommer ned. Vidare föreslås ha
bevakning på så gott som varje avgång i fastlandshamnarna vid fordonen som står
och väntar på att få åka på färjan. Förslagsställaren menar att det skulle bli betydligt
attraktivare för bland annat barnfamiljer och att vi skulle kunna öka vår population i
högre takt och därmed öka skatteintäkterna.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att ett förebyggande arbete omkring
droger är viktigt. Det pågår ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete bland annat utifrån den samverkansöverenskommelse Region Gotland har
med polisen.
Eftersom det formella ansvaret för brottsbekämpning åvilar Polismyndigheten, där
transport av narkotikaklassade preparat enlig narkotikalagen är olaglig, saknar
kommuner eller regioner befogenheter att lagligen vidta nödvändiga åtgärder vid
misstanke om brott. Det talar för att innehållet i förslaget inte ska tas om hand av
Region Gotland. Förvaltningen menar därför också att ett frivilligt bevakningsuppdrag utan lagliga möjligheter att agera vid misstanke om brott är ineffektiv och
kostsam och ska vägas mot andra brottsförebyggande åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2019-07-08
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-20
Skickas till
Förslagsställaren

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 107

Medborgarförslag. Ta bort varor märkta med
ekologiskt och Fairtrade

RS 2019/1204
AU § 96

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit gällande att varor märkta med ekologiskt och
Fairtrade inte ska inhandlas till regionens verksamheter, huvudsakligen med syftet att
det skulle innebära en besparing.
För att möjliggöra att leva upp till policy, uppdrag och nationella mål liksom att bidra
till region Gotlands mål om minskat ekologiskt avtryck bedömer regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås. Förvaltningen gör också
bedömningen att det finns andra verksamhetsutvecklande åtgärder som kan bidra till
sänkta kostnader och ekonomi i balans innan en åtgärd som att sluta köpa ekologiskt
är nödvändig att vidta. Om ekonomi går före nationella mål likväl som Region
Gotlands mål kan ett beslut om minskade inköp av ekologiska och Fairtrade märkta
produkter över tid resultera i sänkta kostnader. Däremot kan inköpen medföra en
ökad risk för att därmed stödja ohållbar produktion, särskilt gällande te och kaffe som
är stora varugrupper för de ekologiska inköpen.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-10-27
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 108

Medborgarförslag. Bygga och driva ett
idrottsgymnasium i Slite

RS 2018/952
AU § 99

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Jörgen Pettersson har inkommit i ett medborgarförslag till Region Gotland gällande
att bygga och driva ett idrottsgymnasium i Slite. Där finns sportanläggningar för ett
flertal olika sporter samlat. Detta kommer enligt förslaget att få ungdomar att söka
sig till Gotland från andra delar av landet och få gotländska ungdomar att stanna
kvar, vilket skulle vara positivt för öns befolkningstillväxt. Det skulle även gynna
företag och elitklubbar som engagerar sig i detta.
Begreppet idrottsgymnasium innebär inte att det finns särskilda gymnasieskolor i
Sverige med endast idrottselever utan eleverna går i vanliga klasser, på något av de
18 nationella programmen. Namnet idrottsgymnasium betyder enbart att skolan ger
vissa elever möjligheter att vid sidan om ordinarie program utvecklas till en hög nivå
inom sin idrott med målet att bli elitidrottare. Idrottsutbildningar är helt frivilliga
verksamheter för kommunerna.
De senaste åren har all verksamhet för Wisbygymnasiet samlats på Solrosen-området
i södra Visby av bland annat ekonomiska och logistiska skäl då nämnderna ålagts
effektiviseringar/besparingar. Bedömningen är därför att det är svårt att bedriva mer
av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån nuvarande struktur och
ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter det, förlägga lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Då det redan finns ett kommunalt gymnasium som erbjuder idrottsutbildningar på
Gotland är det svårt att motivera att kommunala skattemedel används för att starta
ett till. Region Gotland har fortsatt ett kärvt ekonomiskt läge och nämnderna är
ålagda att göra effektiviseringar (besparingar). Behovet av effektivisering har varit en
av anledningarna när Wisbygymnasiets verksamhet samlats till ett och samma
område.
Ett alternativ till ett nytt idrottsgymnasium skulle kunna vara att bedriva idrottsutbildning i Slite som en filial till Wisbygymnasiet i Visby. Det skulle innebära att
elever och lärare behöver slussas fram och tillbaka mellan orterna vilket riskerar
innebära en merkostnad. Av bland annat ekonomiska och logistiska skäl är det därför
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 108 forts
RS 2018/952
AU § 99

svårt att bedriva mer av reguljär undervisning på annan ort än i Visby, utifrån
nuvarande struktur och ekonomi. Däremot är det positivt att, om ekonomin tillåter
det, förlägga lägerverksamhet etc. till andra delar och idrottsanläggningar på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningens sammanlagda bedömning är därmed att medborgarförslaget om ett nytt idrottsgymnasium i Slite avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2018-09-07
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-02-03, § 3
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 109

Uppdrag att revidera tillväxtprogrammet
2016-2020

RS 2020/625
Regu § 16

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett nytt program för perioden
2021-2027 som ersätter nuvarande Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.

En revidering av tillväxtprogram för Gotland är en väsentlig del i ett framtida
genomförande av den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Revideringen bör ske i en
process som ägs av regionstyrelsen, men som också ska ske i samverkan med berörda
myndigheter och organisationer i såväl näringsliv som delar av ideell sektor, genom
Tillväxtrådet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att utifrån ovanstående bör förvaltningen få i
uppdrag att ta fram ett reviderat förslag till tillväxtprogram, som skall ersätta det
nuvarande Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 110

Information. Vägar till hållbar utveckling information om ansökan om medel till
regionala tillväxtåtgärder

RS 2019/1351
Regu § 17

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen godkänner informationen.

Att social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet ska vara en integrerad del i det
regionala tillväxtarbetet och ligga till grund för alla prioriteringar inom den regionala
tillväxtpolitiken har de senaste åren varit en tydlig ambition. Det har återspeglats i
den lagstiftning som styr politikområdet samt i de årliga villkorsbeslut som
regionerna får av regeringen. I linje med denna fattade riksdagen i december 2019
beslut om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken:
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet”.
Som en del av denna utveckling och i enlighet med det nya målet fick Tillväxtverket
sommaren 2019 regeringens uppdrag att stärka och utveckla arbetet med hållbarhet i
det regionala tillväxtarbetet. Detta görs genom en utlysning av projektmedel som
heter Vägar till hållbar utveckling. Intresserade regioner har genomfört behovsinventeringar som ligger till grund för kommande ansökningar av projektmedel.
Region Gotland emottog i slutet av februari beskedet att regionen har möjlighet att
söka 4,7 mnkr för ett treårigt projekt. Sista ansökningsdatum har med hänsyn till
rådande pandemiläge, förlängts till och med 17 april. Tänkt projektstart är 1 juni 2020
och projektet förväntas pågå till september 2022.
Region Gotlands handläggare arbetar med ansökan utifrån innehållet i de fyra
delprojekt som utlysningen omfattar:
-

Delprojekt 1. Egenidentifierat insatsområde: Besöksnäringen
Delprojekt 2. Egenidentifierat insatsområde: Mat- och livsmedelsnäringarna
Delprojekt 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Delprojekt 4. Övergripande omställningsarbete

Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringarna som
egenidentifierade insatsområden, det vill säga delprojekt 1 och 2. Delprojekt 3 och 4
är obligatoriska och har identifierats av Tillväxtverket.
forts
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Projektet Vägar till hållbar utveckling fokuserar på att ta ett helhetsgrepp om alla tre
hållbarhetsdimensioner, sociala, miljömässiga och ekonomiska samt utgår från att
analys av insatser och aktiviteter sker med intersektionellt perspektiv avseende kön,
ålder, bakgrund och plats.
I september ska en genomförandeplan för projektet lämnas till Tillväxtverket.
Genomförandeplanen har som syfte att strukturera genomförandet av insatser inom
projektet och ska innehålla en mer utvecklad målstyrning och en tydlig förändringslogik. Projektets insatser ska göra avtryck i samhället och ha potential att få bestående
effekter. Genomförandeplanen ska tydliggöra hur delprojekten relaterar till hållbarhet
med särskild tyngdpunkt på målkonflikter, hur de tre hållbarhetsdimensionerna
påverkar och påverkas av det valda ämnesområdet samt hur hållbarhet kan vara en
hävstång för tillväxtarbetet.
Förvaltningens bedömning är att insatser inom projektet Vägar till hållbar utveckling
är nödvändiga för att stärka och utveckla arbetet med hållbar utveckling utifrån alla
tre hållbarhetsdimensioner i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Insatserna
bedöms även bidra till målen i gällande tillväxtprogram och kommande regional
utvecklingsstrategi.
Vidare antas en högre grad av integrering av sociala och miljömässiga perspektiv i det
regionala tillväxtarbetet generellt ha en positiv betydelse utifrån barnkonventionen, ur
ett genus-, klimat/energi och miljö- samt ur ett integrations- och mångfaldsperspektiv.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
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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Stiftelsen Körsbärsgården pedagogik Ansökan om stöd ur kultursamverkansmodellen

RS 2019/1144
Regu § 18

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att avslå stiftelsens ansökan.

Stiftelsen Körbärsgården pedagogik ansöker om ett årligt verksamhetsstöd 400 000 kr
inom kultursamverkansmodellen. Förvaltningen föreslår att ansökan avslås på grund
av medelsbrist.
Körsbärsgårdens konsthall och skulpturpark är en väsentlig aktör på den gotländska
konstscenen. Verksamheten består i ett tiotal utställningar per säsong, en skulpturpark och ett galleri med fyrtiotalet permanenta verk, programverksamhet,
pedagogiska aktiviteter för barn, en mindre residensverksamhet, försäljning av konst
och litteratur och en välbesökt caféverksamhet.
Verksamheten baseras på samtida konst med en bredd av konstnärliga uttryck av
nationellt och internationellt erkända konstnärer och bedrivs med ett ekologiskt
hållbarhetsperspektiv. Körsbärsgården erbjuder, enligt förvaltningens bedömning, en
verksamhet av genomgående mycket hög kvalitet.
Körbärsgården är ett populärt besöksmål på södra Gotland. Platsen attraherar årligen
ca 18.000 besök under öppethållandesäsongen maj-september plus vissa helger under
lågsäsong..
För att kunna tillmötesgå ansökan skulle krävas att regionfullmäktige tillskjuter medel
till kultur- och fritidsavdelningens budget eller att medel tas inom avdelningens ram.
Ansökan avser uttryckligen medel ur Kultursamverkansmodellen. Att inbegripa
Körsbärsgården i denna delvis statligt finansierade modell är teoretiskt möjligt och
det är enligt Statens Kulturråd upp till varje region att bedöma vilka professionella
aktörer som kan omfattas. När Kultursamverkansmodellen infördes 2011 ingick de
länsinstitutioner som fram till dess hade erhållit statligt kulturstöd. Modellens avsikt
var att överföra resurser, ansvar och bedömningar från statlig till regional nivå. Varje
region kan, utan särskild statlig överprövning och så länge verksamheten bedrivs på
professionell nivå, förändra fördelningen av resurser i modellen och välja att
prioritera, inkludera eller t.o.m. exkludera aktörer i modellen. Några större
förändringar i fördelningen av medel har dock inte skett. Dock har några regioner
forts
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tagit in nya aktörer i modellen efter 2011 och då även inkluderat ett eget medelstillskott. Om en aktör ska inkluderas i modellen krävs att medel tillskjuts, alternativt
att medel i modellens budget omfördelas, d.v.s. att anslaget till övriga institutioner i
modellen minskas.
Även om ansökan avser verksamhetsbidrag inom Kultursamverkansmodellen kunde,
vid ett eventuellt tillstyrkande, medel anvisas från andra delar av kultur- och fritidsavdelningens budget. Så skedde när t ex Stiftelsen Bergmancenter år 2015 beviljades
ett årligt anslag i samma storleksordning som Stiftelsen Körsbärsgården nu ansöker
om. Tillstyrkandet av Bergmancenters ansökan möjliggjordes genom en ramförstärkning av dåvarande kultur- och fritidsnämndens budget.
Någon sådan ramförstärkning bedöms inte var möjlig och förvaltningen ser därför
ingen möjlighet att tillstyrka stiftelsens ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, kulturstrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Lisbeth
Bokelund (MP)
400 000 kr ska skjutas till Körsbärsgårdens verksamhet genom att 400 000 kr tillförs
kulturbudgeten från 2021 och att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda
formerna för finansiering och återkomma med det till budgetberedningen.
Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och Meit
Fohlins yrkande och finner att regionalt utvecklingsutskotts förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionalt utvecklingsutskotts
förslag och nej-röst för Meit Fohlins yrkanden.
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), Filip Reinhag (S), Thomas Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Ylva Bendelin (S) och Tommy Gardell (S).
Regionstyrelsen beslutar att avslå stiftelsens ansökan.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Meit Fohlins yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-31
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Remiss. Kulturplan 2021-2024
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Regionstyrelsens beslut

Remissversionen av Kulturplanen godkänns och skickas på remiss enligt sändlista.
• Remissperiod är 1 maj - 18 juni 2020.
Paragrafen justeras omedelbart
•

Förvaltningen föreslår att ett förslag till Kulturplan för åren 2021-2024 går ut på
remiss för att ge andra förvaltningar och nämnder, berörda kulturaktörer och även
den breda allmänheten möjligheter att lämna synpunkter. Föreslagen remissperiod är
1 maj – 18 juni 2020.
Föreliggande förslag till Kulturplan omfattar åren 2021-2024. Förslaget har utarbetats
enligt Kulturrådets anvisningar, d.v.s. i dialog med det lokala kulturlivet, med de
regionala institutionerna och internt med kollegor i andra förvaltningar.
Förvaltningen har under hösten och vintern genomfört ett trettiotal dialogmöten
med institutioner, föreningar, enskilda kulturskapare och interna kollegor.
Inriktningen på arbetet har förankrats med en politisk referensgrupp (kultur- och
fritidsberedningen) och en politisk styrgrupp, som besått av ledamöterna i
Regionstyrelsens arbetsutskott plus representanter för de tre partier som inte är
representerade där.
Planens disposition
Planen redovisar i sin inledning de lagar, villkor, prioriteringar och direktiv som styrt
planarbetet. Den ger sedan en kortfattad översikt över kulturens ställning och
omfattning och beskriver kultursamverkansmodellens konstruktion. Här bör särskilt
påpekas att kulturplanen omfattar all kultur på Gotland, inte enbart de regionala
verksamheter som omfattas av modellens finansiering. Övriga aktörer har istället
möjlighet att söka och erhålla stöd ur den primärkommunala kulturbudgeten.
Sedan följer tre fokusområden som är i princip desamma som i nuvarande plan, dock
med den förändringen att nuvarande fokusområde ”Kulturell delaktighet” har
breddats till ”Social hållbarhet”. Detta bl.a. för att anpassas till Agenda 2030 och till
den regionala utvecklingsstrategi som utarbetas parallellt med kulturplanen. Varje
vision inleds med en Vision som beskriver ett önskat framtidsläge.
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Kapitlet ”Verksamhetsområden” är tillsammans med fokusområdena planens
centrala del. Här beskrivs varje konst- och kulturområde för sig – regionala
verksamheter såväl som andra – och grunddispositionen är att redogöra för:
-

Nuläge och områdesbeskrivning
Utvecklingsområden – utmaningar och brister som behöver förbättras
Mål och aktiviteter - hur dessa utmaningar skall tacklas

Förslaget är i stora delar en uppdatering av nu gällande kulturplan, men har, efter
påpekande från Kulturrådet, omarbetats i avseende på målstruktur. I tidigare plan har
mål formulerats endast på nivån Fokusområden. I förslaget finns ett relativt stort
antal mål (”Vi vill”) formulerade under såväl kapitel 3 Fokusområden som kapitel 4
Verksamhetsområden. Målen uttrycket Region Gotlands vilja och ambitioner,
aktiviteterna uttrycker vad som olika aktörer konkret ska genomföra under
planperioden.
Till varje mål finns kopplat ett antal aktiviteter (”Vi ska”). Dess formuleringar finns
med i remissversionen, men i den slutliga versionen av Kulturplanen är avsikten att
dessa aktiviteter överflyttas till en Handlingsplan, som blir förvaltningens,
institutionernas och kulturkonsulenternas arbetsdokument. Den kulturplan som
kommer att föreläggas regionfullmäktige för beslut och presenteras för Kulturrådet
och omvärlden kommer att formges och illustreras och endast innehålla målen.
Avslutningsvis ges en ekonomisk översikt
Tilläggas bör att förvaltningen bedömer att vi under innevarande år kommer att
kunna införa den barnkulturgaranti som är ett mål i nu gällande kulturplan 20172021. Texten i föreliggande förlag till ny kulturplan utgår ifrån att så är fallet. Vidare
utgår kulturplanens texter från de texter som återfinna i remissversionen av RUS.
Sker förändringar i RUS så kommer naturligtvis motsvarande ändringar att göras i
Kulturplanen.
Förslag
Förvaltningens bedömning är att planens ambitioner lever upp såväl de statliga
kulturmålen och Kulturrådets anvisningar som till de politiska prioriteringar som
referens- och styrgrupp har angivit. Planen bedöms ha en ambitionsnivå som
tillfredsställer Kulturrådet utan att dess mål och aktiviteter är kostnadsdrivande.
Många förslag bygger på bättre resursutnyttjande och ökad samverkan och på
ambitioner att finna alternativ finansiering.
Planförslaget kommer, innan det presenteras för beslut under hösten, att förankras
med Kulturrådet.
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Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen godkänner föreliggande förslag till
Kulturplan 2021-2024 att gå ut på remiss.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Kulturplan 2021-2024 Remiss
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-30
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OUT – Experience Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/558
Regu § 20

Regionstyrelsens beslut

Projektet godkänns.
• Region Gotland medfinansierar RF-Sisu Gotland för projektet OUT – Experience
Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst
500 862 kronor ur 2020 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
• Regiondirektören får delegation att fatta beslut om stöd för år 2021-2023 i enlighet
med budget.
• Beslutet avser perioden 2020-09-01 till 2020-12-31. Slutredovisning ska inkomma
senast 2021-01-31.
•

RF-SISU Gotlands projekt OUT – Experience Gotland ska stärka förutsättningarna
för hållbar outdoor-turism på Gotland. Det sker genom affärs- och marknadsutveckling för sportföretag och idrottsföreningar som erbjuder event, upplevelser,
produkter och tjänster inom outdoorsektorn. Potentialen för företags- och föreningsutveckling inom hållbarhet finns i samarbetet dem mellan och Agenda 2030 genomsyrar alla aktiviteter i projektet. Projektet kommer även att stötta företagens internationella konkurrenskraft genom att utveckla gemensamt material för digital
kommunikation som kan användas i målgruppens affärsrelationer med marknaden.
Förväntat resultat är ökad tillväxt hos sportföretag och idrottsföreningar aktiva inom
outdoorsektorn. Vid projektavslut har målgruppen stärkt sin förmåga att arbeta aktivt
med hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi, inkludering/mångfald samt jämställdhet
som innovationsdrivande faktorer för att utveckla nya tematiska produkter och reseanledningar. Det har bidragit till att det har skapats förutsättningar för säsongsförlängning och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och
affärssegment. Den långsiktiga effekten är att besökare vet att på Gotland kan de
delta i upplevelser, köpa paket och produkter som har låga klimatavtryck samt hög
nivå av inkludering i det lokala sportlivet.
Projektet utgör ett av tre utvalda tematiska områden inom den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland.
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Projektet Out – Experience Gotland kopplar tydligt till styrkeområdet besöksnäring
som är utpekat i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020. Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet ligger i linje med Tillväxtprogrammets insatsområde ”Att
använda befintliga resurser bättre för att skapa fler reseanledningar höst, vinter och
vår och därmed attrahera fler besökare under dessa perioder”.
Projektet tar också ett nödvändigt helhetsgrepp på en av de tre tematiska inriktningarna, Outdoor, som ingår i den antagna regionala besöksnäringsstrategin för
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla besöksnäringen på Gotland. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2020-03-05
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-03
Skickas till
RF-Sisu Gotland
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Redovisning av beviljade företagsstöd
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Regionstyrelsens beslut
•

Redovisningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen redovisar beviljade företagsstöd 2020-02-12. Resultatet
redovisas i dokumentet Beslutsprotokoll 1 företagsstöd, 2020-02-12.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-10
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Skickas till
Regu § 21
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Redovisning av projektverksamhet
1:1-medel för 2020

RS 2020/140
Regu § 22

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Av beslutade projekt kommer följande att betalas ut (prognos mnkr):
-

2020: Företagsfrämjande 5.3, besöksnäring 3.7, mat & livsmedel 4.2,
kommunikation 3.8, energi 1.3, RUA 4.8, kompetensförsörjning 3.5, digitalisering
3.0 och attraktionskraft 0.4, totalt: 30.
2021: Företagsfrämjande 2.6, besöksnäring 0.9, mat & livsmedel 1.5,
kommunikation 4.8, RUA 0.4, kompetensförsörjning 2.3, digitalisering 4,
totalt: 16.5.
2022: Företagsfrämjande 1.9, besöksnäring 0.3, mat & livsmedel 3.4, totalt: 5.6.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-02
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
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Temporärt ändrade bidragsregler för stöd
inom kultur- och fritidsområdet med
anledning av Corona-pandemin

RS 2020/585
Regu § 29

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Kulturorganisationer, samlingslokalhållande föreningar och enskilda professionella
kulturföretagare kan, inom ramen för påverkan av Coronapandemin, ur budget för
arrangemangsstöd kultur ansöka om ekonomiskt stöd för att kompetens- och
kvalitetshöja sin verksamhet.
• Kulturorganisationer, samlingslokalhållande föreningar och föreningar verksamma
inom fritidsenheten kan dessutom, inom ramen för påverkan av Coronapandemin,
ur budget för arrangemangsstöd kultur resp fritid ansöka om kontantstöd som
kompensation för intäktsbortfall.
• Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till
2020-12-31.
•

Regionstyrelsens beslut
•
•
•
•

•

•

Temporära ändringar och komplettering av gällande bidragsregler för kultur- och
fritidsverksamheter införs.
Årets planerade bidragsfördelning av investeringsstöd till samlingslokalhållande
föreningar samt idrottsanläggningar ställs in.
Budgetposter om 625 000 respektive 830 000 kr till budgetpost för
arrangemangsstöd kultur respektive fritid överförs.
De statliga medel som kan komma att tillföras Region Gotlands kulturbudget till
budgetpost arrangemangsstöd kultur i den mån dessa medel ej är förenade med
andra direktiv tillförs.
Förvaltningens avdelningschef kultur- och fritid ges delegation att inom budgetram
för arrangemangsstöd fatta beslut kring fördelning av stöd och också möjlighet att
som stödjande åtgärd disponera dessa bidragsmedel för inköp av tjänster,
produktioner, konst och konsthantverk samt fotografier.
Den temporära ändringen/kompletteringen gäller för perioden 2020-04-15 till
2020-12-31.

Corona-pandemin slår hårt mot många verksamheter inom kultur- och fritidsområdet. Situationen är många gånger kritisk och stödåtgärder behöver kunna sättas
in med flexibilitet och snabbhet. Förvaltningen gör bedömningen att en temporär
förändring/komplettering av gällande bidragsregler för arrangemangsstöd inom
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 116 forts
RS 2020/585
Regu § 29

kulturområdet tillsammans med en omprioritering av budgeterade medel för
investeringar i samlingslokaler och idrottsplatser där förvaltningen ges möjlighet att
fatta beslut kring fördelning av återstående medel inom bidragsbudgeten skulle ge
möjlighet att möta dessa behov. Avdelningen har dialogen och samverkan med
externa parter inom berörda områden så som exempelvis RF Sisu Gotland och
Gotlands bygdegårdsdistrikt bland annat.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den situation som nu gäller är
exceptionell och att det således föreligger synnerliga skäl för tillfälliga extraordinära
åtgärder och stödinsatser från Region Gotland. Situationen för många aktörer inom
kultur- och fritidsområdet är kritiskt och stödåtgärder behöver kunna genomföras
med kort varsel.
Det finansiella utrymme som avses är redan avsatt i budget. Att antaga föreliggande
förslag till förändringar i bidragsregler samt att ge ansvarig avdelningschef för Kultur
och Fritid delegation att fatta beslut om stödåtgärder inom denna ram bedöms kunna
ge den flexibilitet och snabbhet som situationen kräver.
Förvaltningen finner dessutom stöd för dessa åtgärder för föreningslivet baserat på
SKR:s information som uttrycker att de statliga åtgärder som beslutats också är giltiga
för ”föreningslivet och andra ideella organisationer när de uppträder som verksamhetsutövare eller hyresgäst” samt att dessa ”inte omfattas… av huvudregeln om
förbud mot att lämna individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare” i 2 kap. 8 §
första stycket KL. Kommunen kan överväga att hantera utmaningarna för föreningslivet i nuvarande situation genom de så kallade föreningsbidragen.”
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-07

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 117

Ökade driftsanslag till följd av Corona - Almi
Gotland

RS 2020/702

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland beviljar Almi Företagspartner Gotland AB bidrag med 294 000
kronor ur näringslivsanslaget för 2020 för att täcka kostnader med anledning av
ökad efterfrågan på lånefinansiering och rådgivning för företag i samband med
rådande coronakris.
Jäv
Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen i
detta ärende.
•

De regionala Almibolagen befinner sig i dag i ett ansträngt läge. Det är många
företagare och entreprenörer som till följd av Coronautbrottet vänder sig till Almi
och arbetsbelastningen är hög. Det handlar inte bara om nya låneansökningar. Även
ansökningar om amorteringsanstånd ökar kraftigt liksom ekonomisk rådgivning
generellt.
Under rådande effekter av coronakrisen är det motiverat att stärka Almis resurser så
att fler gotländska företag får möjlighet att ta del av statens utökade krediter och
Almis företagsrådgivning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-20
Skickas till
Almi Företagspartner AB
Enheten för Hållbar Tillväxt

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 118

Särskilda medel för idéutveckling i näringslivet till följd av Coronakrisen

RS 2020/736

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beviljar föreningen Tillväxt Gotland 2 000 000 kr för insatser
avseende idéutveckling i näringslivet. Medlen anvisas ur 2020 års näringslivsanslag.
• Näringslivsberedningen ska genom Tillväxt Gotland fortlöpande hålla regionstyrelseförvaltningen informerad och slutrapportera insatserna senast vid utgången
av 2020.
•

De näringslivsorganisationer som ingår i den så kallade näringslivsberedningen har
enats om ett förslag på ett arbete med idéutveckling i näringslivet, för att möta de
negativa effekterna av Coronakrisen och stärka tillväxtförutsättningarna framgent. De
näringslivsorganisationer som ingår är Gotlands förenade besöksnäring, Tillväxt
Gotland, Lantbrukarnas riksförbund, Visby Centrum, Företagarna och Svenskt
näringsliv. Tillväxt Gotland har utsetts till att vara sammanhållande och svara för
administration, men verksamheten ska ske i samverkan. Verksamheten ska genomföras under innevarande år till en kostnad om 2 000 000 kr. Dessa medel skall
användas för att utveckla idéer, och skall inte utgöra kontantbidrag till enskilda
företag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är av stor vikt att utvecklingsarbete
genomförs i näringslivet, även om mycket fokus i samband med Coronakrisen ligger
på krishantering. Idéutveckling är en viktig del i de insatser som kommer att behövas
för att arbeta med ekonomisk återhämtning efter Coronakrisen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 119

Luncherbjudande för gymnasieelever med
anledning av Coronakrisen - Covid-19

RS 2020/665

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra erbjudanden om
gymnasieluncher enligt förvaltningens förslag.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att så snart erbjudandet avslutas återkomma med en samlad ekonomisk effektberäkning och eventuellt äskande om
tilläggsanslag för att hantera kostnaden.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att så snart erbjudandet avslutas återkomma med en samlad utvärdering av insatsen.
•

I överenskommelsen om krispaket för Gotland togs initiativ till ett system för att ge
gymnasieelever med distansundervisning en möjlighet att köpa lunch. Detta för att
stödja såväl familjer som gotländsk restaurangnäring.
Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med utbildning- och arbetslivsförvaltningen
arbetat fram en modell för att kunna erbjuda luncher på ett sätt som såväl främjar
elevernas studiemiljö som näringslivets situation.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att föreslagen modell främjar studiero
då erbjudandet är utformat för att kunna nyttjas efter skoltid. Att erbjudandet
inkluderar såväl restauranger som butiker ger en ökad likvärdighet och möjlighet att
nås av erbjudandet med större geografisk spridning. Att uppmana till takeaway och
kyld mat ökar möjligheten att leva upp till folkhälsomyndighetens rekommendationer.
Förvaltningen gör bedömningen att kostnaden för erbjudandet inte går att inrymma
inom förvaltningens ordinarie ram. Dock är kostnaden svår att förutsäga då
nyttjandegraden inte är känd. Förvaltningen bör därför återkomma med en detaljerad
ekonomisk beskrivning när erbjudandet avslutats. Eventuellt behov av tilläggsäskanden lämnas så snart kunskap om den samlade ekonomiska konsekvensen finns.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-20

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 120

Förstärkta folkhälsoåtgärder med anledning
av Coronapandemin

RS 2020/735

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•

•

•

•
•

•

•

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka den öppna
ungdomsverksamheten samt elevstödet i gymnasiet under 2020. Insatserna
finansieras genom en omfördelning av länsgemensamma statliga stimulansmedel.
Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden får i uppdrag
att gemensamt prioritera utredning av mobil verksamhet, dygnet runt, för akut
stöd vid psykisk ohälsa och våld i nära relationer. Insatsen finansieras genom
omfördelning av statliga stimulansmedel inom respektive nämnd.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att förstärka primärvården för ökat
samtalsstöd juli till december 2020. Tilläggsanslag beviljas med 1 miljon kronor till
ändamålet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att öka kapaciteten att ta emot
patienter för behandling av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Insatsen
finansieras genom statliga stimulansmedel för psykisk hälsa, utveckling av
traumavård.
Regionstyrelsen får i uppdrag att förstärka budget- och skuldrådgivningen under
2020. Tilläggsanslag beviljas med 300 000 kronor till ändamålet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utöka stödet för
arbetsmarknadsinsatser till unga samt riskutsatta unga vuxna under 2020.
Tilläggsanslag beviljas med 500 000 kronor till ändamålet.
Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med civilsamhället förstärka kulturoch fritidsaktiviteter som främjar rörelse och motverkar isolering, med fokus på
barn, unga och äldre. Tilläggsanslag beviljas med 300 000 kronor till ändamålet.
Regionstyrelsen får inom ramen för Barnsam och Vuxensam i uppdrag att under
2020 sätta in ytterligare åtgärder för att möta ökat behov hos sårbara grupper.
Tilläggsanslag beviljas med 1,2 miljoner kronor till ändamålet.
Ärendet ska återrapporteras till delårsrapport 2.

Det regionala utvecklingsutskottet gav den 15 april regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 29 april konkretisera och förtydliga
förstärkta folkhälsoåtgärder. Enheten för social hållbarhet fick uppdraget att
identifiera vilka ytterligare aktiviteter och resursförstärkningar som krävs 2020 för att
få mer kraft framåt i folkhälsofrågorna.
forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 120 forts
RS 2020/735

Utifrån identifierade risker och befintliga styrdokument gjordes en inventering i vilka
verksamheter det kan vara aktuellt att omprioritera och göra ytterligare åtgärder
under 2020.
Åtgärder som behöver göras för att minska påverkan på grund av coronaspridningen
ryms inom ramen för redan antagna styrdokument. Dock kan planerade och
pågående aktiviteter inom folkhälsoområdet behöva stärkas ytterligare och vissa
aktiviteter prioriteras med tanke på påverkan av coronasituationen. Vi ser bland
annat att utsatta riskgrupper för ohälsa riskerar att få ännu sämre förutsättningar och
att företagare och personer verksamma inom besöksnäringen är en ny riskgrupp för
psykisk ohälsa som inte lyfts fram i tidigare arbete med program och strategier.
Verksamheterna har snabbt ställt om för att göra omedelbara åtgärder för utsatta
grupper, som motverkar risker för folkhälsan på grund av coronasituationen. I bilaga
”Pågående aktiviteter”, ges exempel på pågående och redan genomförda åtgärder/
omställningar i verksamheterna.
Därutöver har ett antal åtgärder identifierats som matchar identifierade risker och
intentioner i aktuella styrdokument och behöver prioriteras inom ram samt ett antal
där finansiering saknas. En sammanställning finns i bilaga ”Förslag på förstärkta
åtgärder 2020”.
Region Gotland har med anledning av Coronapandemin redan ställt om i sina
verksamheter för att dämpa de befarade negativa effekterna på folkhälsan. Även om
det är alldeles för tidigt att uttala sig om vidden av pandemins påverkan på samhället,
så står det redan nu klart att den kommer att ha stora konsekvenser på folkhälsan,
både på kort och också på längre sikt. Tidiga insatser som dämpar dessa negativa
effekter bedöms såväl ur ett mänskligt som ekonomiskt perspektiv vara fördelaktiga.
Utifrån befintliga styrdokument och samverkansstrukturer föreslås här ett antal
uppdrag till nämnderna att omprioritera olika statliga stimulansmedel samt ett antal
förstärkningar för verksamhet där finansiering saknas för 2020. Detta för att möta
behoven gentemot folkhälsan som uppstår i kölvattnet av hanteringen av den
pågående smittspridningen av Coronaviruset. I detta har särskilt beaktats att arbeta
för en jämlik och jämställd hälsa samt att prioritera barn och unga. Insatserna
förväntas kunna komma alla berörda till del oaktat var man bor på ön. Behov av
åtgärder med anledningen av pandemin längre fram behöver hanteras i kommande
budgetprocess.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 120 forts
RS 2020/735
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att ärendet ska återrapporteras till delårsrapport 2.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tilläggsförslag att ärendet ska återrapporteras till delårsrapport 2 och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-27
Skickas till
Regionstyrelsen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
AB GotlandsHem

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 121

Information om corona covid-19

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

Regiondirektör Peter Lindvall får i uppdrag att vid varje sammanträde för regionstyrelsen ge en återrapport om Covid-19.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 122

Anmälan av delegationsbeslut

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

Förändring av avgiftstider för Almedalsveckan. 2020-03-26
Beslut om förändrad budgetprocess 2020

Regiondirektörens beslut
-

Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen. 2020-03-31
RS 2019/1174
Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen. 2020-03-31
RS 2019/1174

Biträdande förvaltningschefs beslut
-

Bisysslor
Anställningsärenden RSF
Personalärenden RS
Löneöversyn 2019

Ekonomidirektörens beslut
-

Förändring av swap-avtal 2020. 2020-03-31 RS 2020/609

Samhällsbyggnadsdirektörens beslut
- Förändring i delegationsordningen för regionstyrelsen, räddningschef. 2020-03-30
Kultur- och fritidsavdelningens beslut 2020-03-17 till 2020-04-22
-

Ärenden kultur- och fritidsavdelningen
Ärenden Film på Gotland

Serveringstillstånd
-

Justerande

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2020-03-16- 2020-04-21.
Angående utförd tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2020-03-27 Dnr 092020-00078, 09-2020-00097.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 123

Information, vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades information om vissa inkomna handlingar:
-

Justerande

Modell för nationellt säkerhetslager covid-19. Sveriges Kommuner och Regioner
2020-03-31
Rapport. Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) 2019. Sveriges Kommuner och
Regioner
Utkast till lagrådsremiss Ett tillfälligt bemyndigande i smittskyddslagen med
anledning av det virus som orsakar covid-19. Sveriges Kommuner och Regioner
Gotlands Skogsstrategi 2020-03-09
Protokoll. Föreningsstämma i Mindshift Gotland 2020-03-23
Protokoll. Tillgänglighetsrådet. 2020-03-03
Protokoll. Pensionärsrådet. 2020-03-11

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 124

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerade om:
-

Justerande

Insiktsmätningen våren 2020
Träffar med olika aktörer med anledning av Covid-19 för att få inspel i nuläge
och 6 mån framåt.
Ekonomidirektör Åsa Högberg har fått nytt jobb på Skatteverket och avslutar sin
anställning på Region Gotland i sommar.
Ny planchef på samhällsbyggnadsförvaltningen blir Rickard Lövenborg.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 125

Information om digitala möten

Frågan har lyfts från olika håll i samband med Covid-19 och möjligheten till att ha
digitala möten. En sammanfattning av nuläge och framtid ges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Granvald, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 126

Information. Väg 148 2020

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen tar emot informationen.

Information ges kring åtgärder för väg 148 inför den formella planläggningsprocessen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 127

Val. Ombud till GEAB:s årsstämma

RS 2020/9

Regionstyrelsens beslut
•

Jesper Skalberg Karlsson (M) utses som ombud till GEAB:s årsstämma.

Regionstyrelsen har att utse ombud till GEAB:s årsstämma och föreslår
Jesper Skalberg Karlsson (M).

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-04-29

RS § 128

Val. Ny ersättare i regionstyrelsens
arbetsutskott och regionalt utvecklingsutskott

RS 2020/9

Regionstyrelsens beslut
•

Aino Friberg Hansson (S) utses som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott och
regionalt utvecklingsutskott.

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionstyrelsen har att utse ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott och regionalt
utvecklingsutskott efter Håkan Ericsson (S) som tillfälligt avsagt sig uppdragen under
rådande Coronapandemi.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

