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RS § 129

Riktlinjer för resultatenheter inom Region
Gotland

RS 2020/502
AU § 117

Regionstyrelsens beslut

Förslag till nya Riktlinjer för resultatenheter inom Region Gotland godkänns.
• Nuvarande Regler för resultatenheter inom Gotlands kommun, KS 1996-12-12,
§ 400, upphör att gälla.
•

Nuvarande Regler för resultatenheter inom Gotlands kommun beslutade av kommunstyrelsen 1996 har omarbetats och förslaget är att ersätta dem med Riktlinjer för
resultatenheter inom Region Gotland. Förslaget till nya riktlinjer är framförallt
uppdaterat utifrån nuvarande organisation.
Viss text har tagits bort då den är inaktuell. Avsnittet kring vilka kostnader som ska
ingå i självkostnadskalkylen är borttaget då det inte är nödvändigt. Då de tidigare
reglerna togs fram var självkostnadsberäkningar inte lika vanliga i kommunen,
numera är självkostnadsbegreppet väl känt. Avsnittet kring debiteringsprinciper är
förkortat och förenklat. Den viktigaste principen är att det ska vara logiskt och enkelt
att följa principerna och att den administrativa hanteringen inte blir för kostsam.
Riktlinjerna är till för att beskriva hur en resultatenhet i regionen ska fungera och
vilka kriterier som gäller. Riktlinjerna är framförallt till för internt bruk inom
regionens ekonomistyrningsprocess. Förslaget till nya riktlinjer är avstämt i ekonomichefsnätverket.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna beskriver resultatenheter
inom Region Gotland på ett tydligare och mer aktuellt sätt och därmed underlättar
för verksamheterna att följa dessa.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-17
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 130

Översyn av delegationsordning maj 2020

RS 2020/411
AU § 118

Regionstyrelsens beslut
•

Reviderad delegationsordning som gäller från och med den 1 juli 2020 antas.

Regionstyrelsen ska enligt beslut 2019-11-21, § 347 årligen se över delegationsordningen minst två gånger, nämligen vid sammanträdet i maj respektive november.
Regionstyrelseförvaltningen har gått igenom förvaltningens behov av förtydliganden
och andra förbättringar. Som följd föreslås att en reviderad delegationsordning antas
på sätt som framgår av en renskriven bilaga. Till ärendet fogas även en handling där
nu föreslagna ändringar och tillägg kan spåras. Några ändringar i sak föreslås inte.
Delegationer som beslutats i andra sammanhang till regionalt utvecklingsutskott och
till kultur- och fritidsavdelningen har inarbetats.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-30
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Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 131

Nya krav för enskilda att bedriva fristående
förskola och skola

RS 2020/622
AU § 119

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Avgift om 20 000 kr tas ut för den som ansöker om godkännande att starta en
fristående förskola eller vissa fritidshem genom nyetablering.
• Avgift om 10 000 kr tas ut vid ansökan om utökning av befintlig verksamhet vid
en fristående förskola eller vissa fritidshem.
• Avgifterna gäller från 1 september 2020 och gäller för inkomna ansökningar efter
detta datum.
• Avgifterna revideras vartannat år, med början 2022, och beslutas av regionfullmäktige.
•

Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att införa en avgift
för ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem.
Bakgrunden är skollagens nya bestämmelser om ägar- och ledningsprövning som
trädde i kraft 1 januari 2019. Bestämmelserna innebär att det införs skärpta krav på
insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för enskilda att bedriva verksamhet. För utbildnings- och arbetslivsförvaltningen innebär de skärpta kraven en
skyldighet att göra en utökad prövning av ägar- och ledningskretsen bakom en
ansökan om godkännande av fristående förskolor och vissa fristående fritidshem
(sådana fritidshem som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass,
grundskola eller grundsärskola). De skärpta kraven omfattar inte enskild pedagogisk
omsorg och påverkar därmed inte godkännandet och tillsyn av denna verksamhetsform.
Med anledning av de utökade kraven på handläggning har i skollagen även införts en
möjlighet för kommunerna att ta ut en avgift i samband med ansökan. Detta då de
nya bestämmelserna innebär en väsentligt mer omfattande handläggning än tidigare.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en avgift på 20 000 kronor vid ansökan om
godkännande vid nyetablering och en avgift på 10 000 kronor vid ansökan om
godkännande vid utökning av befintlig verksamhet. Avgiften betalas i samband med
att ansökan sänds till Region Gotland. Avgift tas ut även om ansökan ej beviljas.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot barn- och utbildningsnämndens förslag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 131 forts
RS 2020/622
AU § 119

I ärendet har utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gjort en jämförelse med andra
kommuners avgifter och det kan konstateras att den föreslagna avgiften ligger i
mitten. Av de kommuner som jämförts ligger spannet mellan 12 000 och 35 000
kronor för nyetablering och mellan 0 och 20 000 kronor för utökning av befintlig
verksamhet.
Beräkningen är utförd utifrån självkostnadsprincipen och utgår från beräknat antal
timmar för handläggning. En mindre avgift för administration och lokalkostnader har
påförts, inga andra oh kostnader är inräknade.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-01
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17, § 29
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 132

Upphandlingsplaner

RS 2020/722
AU § 120

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Det är av vikt att ha god kontroll och förutsebarhet avseende upphandlingar på
Region Gotland. Av detta skäl beskrivs i ärendet antal upphandlingar 2020 samt hur
dessa bemannas, med interna upphandlare eller med externa konsulter. Vidare
beskrivs antal upphandlingar och bemanning 2015 – 2019 som jämförelsematerial.
Då situationen 2020 skiljer sig från 2015 – 2019 beskrivs möjliga skäl till detta. I
ärendet beskrivs förslag till att upprätta en årscykel och en upphandlingsplan på 4 års
sikt. I förslag till fortsatt arbete ingår också att kommunicera ut relevanta delar av
upphandlingsplanen såväl externt på gotland.se som internt på intranätet. Detta ger
god information till våra intressenter.
Ärendet är en del av genomförandet av område 4 – Processer och således en del av
vidareutvecklingen av Region Gotlands inköpsarbete. Genom fortsatt arbete uppnås
sammantaget möjlighet till ett effektivt inköpsarbete, att hantera upphandlingarna
med god planering och kostnadseffektivitet samt tillse regelefterlevnad.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att informationen i ärendet ska godkännas.
Ärendet föredrogs för arbetsutskottet av Nanna Sörling, upphandlingschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-29
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 133

Inriktningsförslag Region Gotlands
medlemskap i Filmregion Stockholm
Mälardalen ekonomisk förening

RS 2020/654
AU § 121

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland begär utträde ur Filmregion Stockholm Mälardalen ekonomisk
förening från och med 2021.
• Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att ta fram förslag på hur Filmstrategi
Gotland 2018-2023 kan säkerställas genom samarbete med andra aktörer.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Region Gotland har sedan 2014 varit medlem i Filmregion Stockholm Mälardalen
ekonomisk förening och betalat en årlig medlemsavgift på 250 000 kr. Gotlands
filmfond AB köper även förvaltningen av filmfondens medel av föreningens dotterbolag Film Capital Stockholm för beslut kring vilka långfilmer och dramaserier som
ska spelas in på Gotland. I början av 2020 tillkännagav Stockholms stad och Region
Stockholm ambitionen att kraftsamla resurser för att kunna utveckla och stimulera
filmproduktion i huvudstadsregionen. Förslaget innebär en nysatsning på filmproduktion i Stockholmsregionen, men organisatoriskt även att den ekonomiska
föreningen och Film Capital Stockholm kommer att ersättas av ett nybildat bolag
med Region Stockholm som huvudman. Region Gotland bör därför formellt begära
utträde ur den ekonomiska föreningen från och med 2021. Förvaltningen bör även se
över hur Gotlands roll i en ny storregional samverkan skulle kunna se ut eller om det
finns andra lösningar för att säkerställa innehållet i Filmstrategi Gotland 2018-2020.
Region Gotland bör begära utträde ur medlemskapet i Filmregion Stockholm
Mälardalen ekonomisk förening inför 2021, avvakta utvecklingen/bolagsbildningen
och se över om och hur Region Gotland bäst fortsatt kan ingå i en storregional
samverkan från och med 2021. Ett förslag på fortsatt inriktning presenteras under
hösten med syfte att säkerställa innehållet i Filmstrategi Gotland 2018-2023.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 134

Ny strategi och handlingsplan för världsarvet
Hansestaden Visby

RS 2018/1111
AU § 123

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Strategidokument för världsarvet Hansestaden Visby godkänns.

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby är i ett
slutskede och strategidokumentet är färdigställt med hänsyn till synpunkter som har
inkommit genom remissvaren efter att strategin skickats på remiss.
Projektet har letts av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en
styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper och har utformats i
samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med världsarvets olika
intressenter.
Remissvaren sammanställdes i en rapport och synpunkterna har beaktats i den
slutliga versionen av strategidokumentet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att strategidelen av dokumentet strategi
och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby godkänns. Dokumentet
uppfyller världsarvskonventionens krav och riktlinjer, samt de förväntningar som den
nationella strategin för världsarvsarbetet har på förvaltningsplaner. Projektet har
genomförts föredömligt och är resultatet av en inkluderande och transparent dialogprocess. Alla remissvar har beaktats och remissrapporten visar hur olika synpunkter
vägts in i dokumentet.
Ärendet föredrogs för arbetsutskottet av Elene Negussie, världsarvssamordnare,
regionstyrelseförvaltningen. Eva Nypelius (C) föreslog att ändringar införs i strategin
och ärendet lämnades därför utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) att Mål om
buffertzon skall ändras till att en sådan bör tas fram. Som konsekvens av ändringen
skall också text i andra stycket under 3.1.5 justeras till ursprungstextens lydelser.
Thomas Gustafson yrkar att mål 3.1.7 ska lyda enligt ursprunglig formulering: ”Sankt
Göran, Solberga kloster och Galgen inkluderas i världsarvet” och att stycke 3.1.5 ska
ha den ursprungliga lydelsen när det gäller Solberga m.m.
Ordförande ställer proposition på Filip Reinhags yrkande och regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 134 forts
RS 2018/1111
AU § 123

Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande och finner att det
avslås.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (FI) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-30
Skickas till
Se lista i remissrapporten
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 135

Taxeändring betalsopsäck

RS 2020/737
AU § 124

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Priset på betalsopsäck höjs från 83 kronor till 135 kronor och priset för budning
av betalsopsäck höjs från 105 kronor till 300 kronor.

Region Gotland erbjuder en betalsopsäck för blandat avfall som kan köpas i butiker
och lämnas på återvinningscentraler alternativt hämtas mot en budningsavgift. Priset
för dessa tjänster har varit samma under lång tid och inte täckt verksamhetens
omkostnader för hantering av blandat avfall. Årligen säljs ca 5 500 betalsopsäckar
vilket ger en intäkt på knappt 450 000 kr. Kostnaden för teknikförvaltningen för
omhändertagandet av säckarna är 1 700 000 kr per år vilket innebär en förlust
jämfört med intäkterna. För att få betalsopsäcken att bära sina egna kostnader i
dagsläget är lägsta pris per säck för kund 310 kr.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Trots höjning av priset kommer tjänsten inte att bära sina egna kostnader. Nämnden
bör se över hanteringen för att nå en större kostnadstäckning än idag. Tekniska
nämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att se på möjligheten att ta fram olika
betalsopsäckar för att ge större möjlighet att källsortera. Om detta ger bättre möjlighet att finansiera tjänsten återstår att se.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-04-15, § 82
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-04
Skickas till
Tekniska nämnden
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 136

Tilläggsanslag. Ombyggnad av Terra
Novaskolans kök

RS 2018/515
AU § 125

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tilläggsanslag med 5,7 miljoner kr beviljas och finansieras via regionens Eget
kapital.

Terra Nova skolans kök behöver byggas om. I juni 2019 publicerades Terra Nova
kökets handlingar för upphandling, men bara ett anbud kom med högre pris än vad
teknikförvaltningen hade i indikationspris för projektet.
Senare i november gick teknikförvaltningen ut med Gråboköket till upphandling och
fick in 4 kvalificerade anbud. Det billigaste anbudet var 1,6 miljoner kr dyrare än
budgeterat.
Tekniska nämnden beslutade i december 2019 omdisponera anslag med 1,6 miljoner
kr från investeringsanslaget för Terra Nova köket till ombyggnad av Gråboköket för
att klara av finansieringen. Tekniska nämnden beslutade föreslå att justering av
investeringsbudgeter skulle ske i samband med beslut om kompletteringsbudget
2020. Efter tekniska nämndens beslut upphandlades Gråboköket i januari 2020. Nu
finns färdiga handlingar för att bygga om Terra Nova skolans kök men finansiering
saknas med 5 700 000 kronor. Nuvarande budget för ombyggnad av Terra Nova
skolans kök är 6,5 miljoner kr. Enligt marknadspris idag och enligt de inkomna
anbuden i Gråboköket beräknas kostnad för köksombyggnad i Terra Nova till
ca 10,6 miljoner kr.
Det saknas ca 4,1 miljoner kr för ombyggnad av Terra Nova köket och 1,6 miljoner
kr är beslutat att omdisponeras från Terra Nova till Gråbo. Totalt behövs ett tilläggsanslag med 5,7 miljoner kr.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tilläggsanslag för ombyggnation av Terra
Nova skolans kök behövs utifrån tekniska nämndens beskrivning. Omdisponeringen
till Gråboköket bedöms vara nödvändig och hanteras via kompletteringsbudgeten
istället för att hantera det via ytterliga äskande om tilläggsanslag. Kapitalkostnader
som uppstår hanteras via internhyran.

forts

15 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 136 forts
RS 2018/515
AU § 125
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-03-18, § 59
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 137

Överenskommelse om krispaket tekniska
nämnden

RS 2020/742
AU § 126

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•
•
•
•
•

Tekniska nämnden medges att göra avsteg från Region Gotlands avfallstaxa, 2.3.8
Övriga tjänster, samt avfallsföreskrifter, 32 § Uppehåll i hämtning av kärl- och
säckavfall och latrin under år 2020.
Avstegen från gällande taxa och föreskrift avser:
Bevilja ansökningar inkomna efter 15:e april för verksamheter.
Bevilja ansökningar inkomna efter 30:e april för fritidshus.
Bevilja ansökningar med uppehållsperiod kortare än tre månader, dock med en
period om en sammanhängande månad som kortast.
Bevilja ansökningar inkomna efter den 15:e i månanden före avsedd
uppehållsperiod för permanentboende.
Befrielse från ansökningsavgift för en (1) uppehållsanökan. Vid återkommande
uppehållsansökan debiteras således kund full ansökningsavgift.

Med anledning av Covid-19 och Region Gotlands krispaket så behöver avfallsenheten inom tekniska nämnden beredas möjlighet att tillämpa vissa undantag från
gällande taxa och avfallsföreskrifter. Avsteget gäller gentemot näringsverksamheter,
fritidshus och permanentboende under den period Covid-19 tydligt påverkar
abonnenter. Syftet är att lätta på den ekonomiska bördan för berörda genom att
påskynda handläggningen, öka flexibiliteten och servicenivån från Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens förslag med anledning av
pandemin Covid-19.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2020-04-15, § 97
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-06
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 138

Stöd till små- och medelstora företag till
följd av Covid-19

RS 2020/769
AU § 127

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att regionalt stöd till små- och medelstora företag kan
beviljas med upp till 100 % av kostnaderna i enlighet med förordningen SFS
2015:210 fram till den 31 december 2020.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att om möjligt använda tillgängliga
regionala tillväxtmedel för stöd till små- och medelstora företag.
•

Enligt gällande beslut i regionstyrelsen (2016/736) om riktlinjer för beviljande av
stöd till små- och medelstora företag får förvaltningen bevilja företagsstöd i form av
finansiering av upp till 50 procent av företagets kostnad för vissa utgifter ur de
regionala tillväxtmedlen, anslag1:1.
Verksamheten är reglerad och styrs av förordningen SFS 2015:210 statligt stöd för att
regionalt främja små- och medelstora företag samt av förordningen SFS 2015:211 om
statligt stöd till regionala investeringar. Enligt förordningen så kan en region bevilja
medfinansiering med upp till 100 %. När riktlinjerna togs fram 2016 så resonerade
Region Gotland utifrån synsättet att det var viktigt att företagen själva stod för en del
av sina utvecklingskostnader för att säkra engagemanget och effekterna av
åtgärderna. Detta resonemang gäller även idag vid ett normalläge. Med anledning av
de negativa ekonomiska effekter som spridningen av sjukdomen Covid-19 orsakat
finns det anledning att temporärt förändra regionens medfinansieringsgrad. Därför
föreslår förvaltningen att regionstyrelsen medger att medfinansieringsgraden kan vara
upp till 100 % under en tidsbegränsad period till den 31 december 2020.
De nuvarande reglerna för företagsstöd är svåra att tillämpa på ett effektivt sätt i
nuvarande svåra situation. De flesta företag behöver hjälp som inte får finansieras
med de statliga tillväxtmedlen. Därför pågår det på statlig nivå för närvarande en
översyn av regelverket i förordningen för att anpassa den till rådande omständigheter
till följd av Covid-19. När en förändring kan komma till stånd är i nuläget oklart. Ett
viktigt steg för att Region Gotland ska ha en beredskap för att snabbt kunna anpassa
verksamheten till eventuella förändringar och lättnader i förordningen behöver
regionstyrelsen medge en högre grad av medfinansiering.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 138 forts
RS 2020/769
AU § 127

Region Gotlands anslag för 1:1 medel (28,5 milj kr/år) är i nuläget till stor del
intecknat för olika pågående projekt. Många regioner i landet upplever samma
situation. Därför så pågår det även ett arbete på Regeringskansliet för att se om de
regionala anslagen temporärt kan utökas. För Region Gotlands del skulle detta i
kombination med en förändrad förordning ha stor betydelse för att mildra de
negativa ekonomiska effekterna av Covid-19.
De nuvarande reglerna i för företagsstöd är svåra att tillämpa på ett effektivt sätt i
nuvarande svåra situation. De flesta företag behöver hjälp som inte får finansieras
med de statliga tillväxtmedlen. Därför pågår det på statlig nivå för närvarande en
översyn av regelverket i förordningen för att anpassa den till rådande omständigheter
till följd av Covid-19. När en förändring kan komma till stånd är i nuläget oklart. Ett
viktigt steg för att Region Gotland ska ha en beredskap för att snabbt anpassa verksamheten till eventuella förändringar och lättnader i förordningen är att regionstyrelsen medger en högre grad av medfinansiering under en tidsbegränsad period
fram till 31 december 2020.
För att kunna agera skyndsamt utifrån de osäkerheter som finns avseende de statliga
stödåtgärderna och eventuellt kommande förslag om förändringar av förordningen
och anslagets storlek så föreslås att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att om
möjligt använda tillgängliga regionala tillväxtmedel för stöd till små- och medelstora
företag
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 139

Innovationssystem Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/579
AU § 128

Regionstyrelsens beslut

Projektet godkänns.
• Region Gotland medfinansierar projektet Uppsala universitets projekt
”Innovationssystem Gotland” med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 1 515 404 kronor ur 2020 års anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2020-10-01 till 2020-12-31. Slutredovisning ska inkomma
senast 2021-01-31.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Den hälsorelaterade ekonomin karakteriseras av en bransch med kunskapsintensiva
verksamheter där avancerade produkter och tjänster är en del av vardagen, den utgör
också en samhällsutmaning i såväl demografiperspektiv som ökade driftsutgifter.
Samtidigt finns här en stor potentiell innovations- och utvecklingskraft som kan
frigöras genom en samarbetsmodell mellan praktiska utförare inom verksamheterna
och forskare. Genom att medarbetare inom vårdsektorn på ett tidigt idéutvecklingsstadium praktiskt kan pröva olika metoder, följs och lotsas idéerna vidare till
matchande forum via innovationslotsar och möta antingen marknaden via
inkubatorn Science Park Gotland eller förvaltas i den egna organisationen.
Projektet ska medverka till att skapa en stegvis processad samarbetsmodell med
innovationslotsar och kvalificerat stöd som möjliggör för verksamma praktikers/
medarbetares idéer att nå forsknings- eller innovationshöjd genom förstudier som
stärker det gotländska innovationssystemet och därmed näringslivet i stort. Varje nytt
företag inom vårdsektorn är ett viktigt tillskott till det gotländska näringslivet och
Gotlands demografiska utmaningar.
Projektidén är förankrad hos verksamhetsföreträdare, den fackliga samverkanskommittén samt i den politiska nämnden.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Innovationssystem Gotland ligger helt
i linje med Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 insatsområde
”Företagsfrämjande och nyindustrialisering”. Även den rapport som ligger till grund
för Hållbara Gotland där regeringens företrädare speciellt preciserar behovet av ökad
innovationsgrad är starkt relaterad till projektet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 139 forts
RS 2020/579
AU § 128

Projektet överensstämmer väl med Region Gotlands ambitioner i det pågående
arbetet med Regional utvecklingsstrategi (RUS) Vårt Gotland 2040, där dialogprocessen tydligt visar på behovet av ökad innovation som hävstång till utmaningar
inom hållbar omställning och demografisk utveckling. Strategisk inriktning som
nämns i strategin prioriterar bl a insatser som stimulerar samspel mellan näringsliv,
akademi, offentliga myndigheter och föreningslivet för stärkt innovationsförmåga
vilket projektet har för avsikt att arbeta med. I Europa 2020-strategin kopplar
projektet till Smart tillväxt genom att höja kunskapsnivå och innovationsförmåga
inom hälso- och sjukvård på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2020-03-09
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-20
Skickas till
Uppsala universitet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 140

Gemensam digital plattform - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/556
AU § 129

Regionstyrelsens beslut

Projektet godkänns.
• Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Gemensam Digital
Plattform Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader dock högst
1 095 171 SEK ur 2020 års anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2020-09-01 till 2020-12-31. Slutredovisning ska inkomma
senast 2021-01-31.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Projektet är en fortsättning på den pågående förstudien av en digital gemensam
plattform för Gotland, där genomförda workshops och intervjuer alla visar på en
efterfrågan och en positiv inställning från målgrupperna gällande en gemensam
digital plattform. Budskapet har varit enhälligt från näringslivet och de aktörer från
civilsamhälle och andra pågående projekt som vi varit i dialog med. Detta är
någonting som är efterfrågat – som behövs.
Projektet Gemensam digital plattform för Gotland ska bidra till stärkt attraktionskraft för Gotland och skapa ett fönster mot omvärlden som stärker hela Gotland
som ett hållbart resmål året runt och som en attraktiv plats att bo, leva och verka.
Den digitala plattformen har som mål att skapa nytta för olika grupper och
branscher, drivna av en mångfald av SMF inom främst Gotlands styrkeområden,
men även vara tillgängligt för övriga branscher, civilsamhället, och andra pågående
projekt.
I plattformen kommer det att finnas en verktygslåda som ger SMF verktyg att
utveckla sin egen marknadsföring och ökade förutsättningar för hållbar tillväxt. Detta
kan vara kommunikativt material, som bilder, texter på olika språk och kortare filmer;
fritt material som kan användas för att lättare använda sig av varumärket Gotland i
sin marknadsföring. Projektet kommer även att erbjuda utbildning om den digitala
plattformens syfte, funktionalitet och användning för att ge ökad kunskap om hållbarhetsaspekter, det gotländska varumärket och hur SMF kan dra nytta av - och bidra
till - det i sin egen verksamhet.

22 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 140 forts
RS 2020/556
AU § 129

En mycket central del i projektet är att skapa stärkt samverkan. En digital hub där
Region Gotland, näringsidkare samt civilsamhälle och akademi kan samverka för att
stärka såväl Gotlands attraktionskraft som den enskilde aktörens möjligheter att
marknadsföra sig.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Gemensam Digital Plattform Gotland
ligger i linje med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande
strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Även i den RUS, som nu är på remiss, utpekas en av de viktigaste utmaningarna: att
det bli fler bofasta i arbetsför ålder, vilket plattformen kommer stödja. Även samverkan mellan Region Gotland och lokala aktörer är en tydlig framgångsfaktor, vilken
skapar nya förutsättningar genom den digitala plattformen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-27

23 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 141

Hållbar regional utveckling i det regionala
tillväxtarbetet

RS 2019/1351
AU § 130

Regionstyrelsens beslut

Projektet godkänns.
• Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Vägar till hållbar
utveckling med 50 procent av projektets faktiska kostnader, dock högst 729 727 kr
ur 2020 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2020-06-01 – 2020-12-31. Slutredovisning ska inkomma
senast 2022-10-31.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Region Gotland, har som regionalt ansvarig aktör ansvar för att planera, leda och
samordna genomförande och uppföljning av den regionala tillväxtpolitiken. Det nya
och förtydligade målet innebär en tydligare direktionalitet för politikområdet, dvs en
ökad tydlighet i att riktningen för den regionala tillväxtpolitiken är en hållbar
utveckling. Med detta följer behovet av att ur ett institutionellt perspektiv utveckla
organisering och styrning av uppdraget för att främja en hållbar strukturomvandling
och utveckling av det gotländska näringslivet och samhället.
Projektet Vägar till hållbar utveckling fokuserar på att ta ett helhetsgrepp om alla tre
hållbarhetsdimensioner; sociala, miljömässiga och ekonomiska. Projektet utgår från
ett intersektionellt perspektiv där insatser och aktiviteter analyseras avseende kön,
ålder, bakgrund och plats. Projektet tar sin utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret och behovet av att inom Region Gotland genomföra ett internt omställningsarbete och stärka regional samhandling för att bidra till en hållbar utveckling på
Gotland. Omställningsarbetet innefattar att växla över till ett mer strategiskt och
programlagt utvecklingsarbete (inkluderat en tydligare förändringslogik) som ska
bidra till investeringar i hållbara förändringar och därmed till målet för politikområdet, målen i den kommande regionala utvecklingsstrategin samt till det aktuella
projektets målsättningar. Ansökan innehåller, utifrån utlysningens struktur, fyra
delprojekt:
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
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 141 forts
RS 2019/1351
AU § 130

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. 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
utvecklad målstyrning och en tydlig förändringslogik. Projektets insatser ska göra
avtryck i samhället och ha potential att ge bestående effekter avseende hållbarhet.
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.
Beslutsmotiveringen är att insatserna bedöms bidra till hållbarhetsmålen i gällande
tillväxtprogram och kommande regional utvecklingsstrategi, liksom till målen för
Agenda 2030.
Generellt antas en högre grad av integrering av sociala och miljömässiga perspektiv i
det regionala tillväxtarbetet generellt ha en positiv betydelse för utvecklingen till en
större hållbarhet vad gäller nedan nämnda perspektiv samt även vad gäller
perspektiven klimat/energi och miljö- samt integrations- och mångfaldsperspektiv.
Barnkonsekvenser
Enligt artikel 3.1 i konventionen om barnets rättigheter ska en prövning av barnets
bästa göras i alla frågor som rör barn. Prövningen gäller det enskilda barnet, barn
som grupp och gruppen barn. Bedömningen är att projektet bidrar till en ökad
hållbarhet vilket påverkar barn positivt. Intressekonflikter avseende barn har ej
identifierats och kompenserande åtgärder bedöms inte finnas behov av.
Jämställdhet
En av projektets hörnstenar är intersektionalitet där jämställdhet ingår och projektet
syftar till att införa en systematik kring könsuppdelad statistik och analys i relation till
det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Projektets effekter för kvinnor och
män, flickor och pojkar bedöms vara positiv på kort och lång sikt.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 141 forts
RS 2019/1351
AU § 130

Landsbygdsperspektiv
Projektet ska främja en hållbar utveckling på hela Gotland, varför påverkan på
landsbygdsperspektivet bedöms vara positiv. De analyser som ska göras inom
projektet kommer att utgå ifrån ett intersektionellt förhållningssätt. Detta inkluderar
stad-landperspektiv och platsens betydelse som en parameter utifrån vilken insatser
bedöm utifrån.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet bedöms inte påverka det ekonomiska perspektivet negativt, varken på
koncernövergripande eller på annan nivå. Projektet bedöms främja ett mer hållbarhetsorienterat näringsliv, vilket också innebär nya affärsmöjligheter.
Projektet kommer att möjliggöra förbättring och utveckling av förvaltningens interna
arbete med hållbart regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2020-04-24
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-30
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Uppsala universitet Campus Gotland
Enheten för hållbar tillväxt
Enheten för samhällsplanering
Enheten för social hållbarhet

26 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 142

Zero - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

RS 2020/578
AU § 131

Regionstyrelsens beslut

Projektet godkänns.
• Region Gotland medfinansierar projektet ”Zero” med 50 procent av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt högst
2 069 758 kronor ur anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2020-06-01 till 2020-12-31.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Projektet ”Zero” ska stärka gotländska startups innovations- och konkurrenskraft.
Det sker genom utvecklingsprocesser som Science Park Gotland har integrerade
arbetssätt för, dessa stärker startups utveckling av hållbara affärsmodeller utifrån
Agenda 2030 och klimatutmaningen. Projektet avser att ta vara på den tillväxtpotential som finns för startups som kan möta marknadens krav på långsiktigt
hållbara produkter och tjänster. Startups kommer att få tillgång till testbäddar och
prototyputveckling för utveckling av produkter/tjänster samt till internationella
nätverk för lansering av sina produkter/tjänster. Samarbete kommer att ske med
aktörer för hållbarhet och affärsutveckling lokalt, regionalt och nationellt samt med
företag på ön. Projektet förväntas leda till att inkubatorn har väl integrerade smarta
processer, metoder och verktyg inom hållbarhet genom hela inkubationsprocessen
som stärker startups konkurrenskraft. Startups som testat sina produkter/tjänster vid
lokala testbäddarna hos etablerade SMF har lett till affärskontakter dem emellan. På
sikt förväntas det leda till att gotländska företag lägger mer resurser på att erbjuda
marknaden produkter/tjänster som bidrar till att möta Agenda 2030. Det ger i sin tur
ökad regional konkurrenskraft för produkter/tjänster från Gotland ut på en större
marknad.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Zero ligger i linje med Tillväxtprogrammet där hållbar tillväxt för stärkt attraktionskraft prioriteras och näringslivets
förutsättningar både för nya och växande företag skall bidra till övergripande målen
befolkningsökning, positiv sysselsättningsutveckling och skattekraftsutveckling.
Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 där Gotland skall vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande samt att det gotländska näringslivet
kännetecknas av att gotländska varor och tjänster har ett högt förädlingsvärde och i
ökad omfattning marknadsförs och säljs utanför Gotland.
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Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2020-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-23
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RS § 143

Remiss. Härifrån till evigheten - en långsiktig arkivpolitik för förvaltning och
kulturarv

RS 2020/289
AU § 132

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande Härifrån till evigheten - En långsiktig arkivpolitik för
förvaltning och kulturarv (SOU 2019:58) överlämnas till Kulturdepartementet
enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regeringen beslutade den 26 oktober 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att
göra en bred översyn av arkivområdet. Det övergripande syftet är att säkerställa
samhällets tillgång till allmänna handlingar både nu och i framtiden. Betänkandet
lämnades över till kulturdepartementet i december 2019. Regionstyrelsen har fått
möjlighet att yttra sig över ovan rubricerat betänkande och lämnar härmed ett
yttrande på valda delar. Betänkandet finns i sin helhet på regeringens hemsida.
Utredningen föreslår att den statliga arkivmyndighetens rätt att meddela föreskrifter
för kommuner och regioner inte bör utökas samt att den statliga arkivmyndigheten
inte heller bör utöva tillsyn över arkivförvaltningen i kommuner och regioner. Att ge
Riksarkivet rätt att meddela föreskrifter för kommuner och regioner skulle innebära
en inskränkning av den grundlagsfästa principen om det kommunala självstyret.
Förvaltningen anser att Riksarkivets roll som en rådgivande kompetens istället bör
stärkas. Regionstyrelseförvaltningen ställer sig därmed bakom utredningens förslag
(kap. 9)
Regionstyrelseförvaltningen ser särskilt positivt på förslaget om att flera arkivcentra
bör bildas (kap. 10)
Utredningen föreslår att Riksarkivets instruktion inte längre ska peka ut landsarkiv
som en del av myndighetens organisation eller var i landet myndigheten ska vara
placerad. Regionstyrelseförvaltningen håller med utredningen om att en regional
närvaro är mycket väsentlig. Landsarkiven fyller en viktig funktion på de platser där
de idag är etablerade. En eventuell nedläggning eller förflyttning skulle få stora
negativa lokala konsekvenser för Gotland. Om antalet landsarkiv minskar riskerar
följden att bli en centralisering av landets kulturarv med minskad tillgänglighet som
följd. Att Riksarkivet ska kunna bestämma var i landet det ska finnas landsarkiv anser
regionstyrelsen därför vara olämpligt. På Gotland delar regionarkivet på Gotland och
Landsarkivet i Visby lokaler i Arkivcentrum Gotland där samverkan bedrivs med till
viss del gemensamma aktiviteter såsom en gemensam publik programverksamhet.
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Därför skulle en nedläggning av Landsarkivet i Visby drabba Gotland hårt såväl
ekonomiskt som kulturellt. Det skulle också strida mot betänkandets förslag på att
stimulera samverkan mellan arkiv i form av arkivcentra. Skulle en ändring i lagen
träda i kraft och man från Riksarkivets sida önskar att genomföra en nedläggning av
Landsarkivet i Visby behöver regionstyrelsen utreda framtida alternativa driftsformer
och huvudmannaskap för den samlade arkivverksamheten på Gotland (kap 13).
Regionstyrelseförvaltningen delar utredarens bedömning om att förslaget inte
kommer innebära några resursmässiga förändringar för arkivverksamheterna i
berörda myndigheter så länge som nuvarande samverkan med Landsarkivet i Visby
genom Arkivcentrum består. Ej heller kommer förslaget till ny lagstiftning ha
påverkan på interna processer, jämställdhetsaspekten, eller perspektivet barnrätt
(kap. 16).
Beslutsunderlag

Kulturdepartementet 2020-02-04
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-30
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RS § 144

Remiss. Mer biogas! För ett hållbart Sverige
(SOU 2019:63)

RS 2020/150
AU § 133

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande Remiss. Mer biogas! För ett hållbart Sverige
(SOU 2019:63) godkänns och överlämnas till Infrastrukturdepartementet enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Biogasmarknadsutredningens uppdrag var att kartlägga hur biogasens nytta som
resurs kan tas till vara på bästa sätt. I uppdraget ingick att analysera biogasens roll
och konkurrensförutsättningar utifrån bland annat de nya energi- och klimatpolitiska
målen, den ökade integreringen av biogasmarknaden i EU och utvecklingen mot mer
förnybar energi i transportsektorn.
Utredningen hade i uppdrag ge förslag på hur biogas kan ges konkurrenskraftiga
villkor genom långsiktigt stabila spelregler, på ett sätt som blir kostnadsneutralt för
staten.
Syftet med att stödja biogasen är att biogas ska kunna bidra till att nå Sveriges energioch klimatpolitiska mål på ett kostnadseffektivt sätt, samtidigt som hänsyn tas till
värdet av de nyttor som produktion av biogas bidrar med för att nå andra samhällsmål. Utredningens slutsatser blir att föreslå stöd som förväntas minska nuvarande
snedvridna konkurrens mellan inhemskt producerad och importerad biogas, ge
långsiktighet som ska öka viljan att investera i biogas för producenter och
internalisera biogasens nyttor i samhällsekonomin, samtidigt som staten ska ha
kontroll över kostnadsutvecklingen. Del två i stödpaketet är till för att stödja ny
teknik för energigaser och bredda efterfrågan på förnybara energigaser. Här kan
staten även komma att stötta andra tekniker för att producera exempelvis förnybara
bränslen.
Förutom att vara kostnadseffektiva, ska stödvillkoren vara fullständigt transparenta
för hur länge stöden gäller och hur de fasas ut.
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Utredningen bedöms ha lyckats väl med att både att leverera inom uppdragets ramar
och att ha lyssnat in synpunkter från energigasbranschen. Bland annat föreslås
utredningen ett nationellt mål för produktion av biogas, på 10 TWh per år. Ett
nationellt mål har länge efterfrågats som gemensam målbild. Analys och motivering
för de föreslagna stöden bedöms vara väl genomförda.
Stödpaket 1 innehåller en gödselgaspremie på 40 öre/kWh, en uppgraderingspremie
på 20–30 öre/kWh och en förvätskningspremie på 10–15 öre/kWh. Stödpaketet
förslås införas år 2021, nå sin topp till 2030 och ha fasats ut t o m 2040.
Stödpaket 2 innefattar förslag på lån och garantier som gynnar både befintlig och ny
produktion av biogas och andra förnybara gaser samt en premie för produktion av
biogas och andra förnybara gaser med andra tekniker än anaerob rötning, där premienivån föreslås sättas genom ett auktionsförfarande.
Stöden föreslås bli finansierade genom en omfördelning av andra statliga medel för
till exempel forskning, utveckling och investering.
Utredningen har följt sina direktiv och ger en bred redovisning av biogasens nyttor
och förutsättningar samt ett väl avvägt förslag till stödpaket. Dock saknas lösning i
nuläget på konkurrensen av importerad biogas. Förslaget att länsstyrelserna ska
samordna kan bli svårt att få nytta av, gasmarknaden går ofta över länsgränser.
Biogasens roll i en cirkulär ekonomi och ett hållbart samhälle lyfts fram i form av
energisäkerhet, landsbygdsutveckling, näringsåtervinning, m.m. Kvantitativt visas
räkneexempel på samhällsnytta av minskade koldioxidutsläpp och de ekonomiska
besparingar det ger, dessa varierar beroende på hur koldioxidutsläpp värderas.
Förslagen om produktionsmål och mål om användning av biogödsel bedöms viktigt
för branschen, det är positivt att sätta upp en gemensam målbild. Den förväntade
ökningen i produktionstakt är hög, men med tanke på att användningen av biogas
ökat i Sverige med 90 % från 2015 till 2018 och med 30 % mellan 2017 och 2018, så
finns en marknadsutveckling, även om utbyggnadsmålet kanske inte helt nås till 2030.
Målet kan komma att ändras vid kontrollstationerna och på sikt kompletteras.
En brist är att den administrativa bördan ökar, sannolikt både för företag och för
myndigheter. Viktigt att avsatta medel för stöd inte går åt till ökad administration
istället för produktion. Rapportens kapitel om gasmarknaden beskriver dagens
aktörer, men kanske alltför översiktligt. Det saknas resonemang om vilka aktörer och
regioner som ska stå för produktionsökningen. Enligt branschen finns i nuläget cirka
1 TWh produktion i planerade nya projekt plus flera befintliga aktörer som vill
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expandera sina anläggningar. Utredningen verkar utgå från att den producerade biogasen främst kommer att behövas inom transportsektorn, förhoppningen är då att
det är tillräckligt väl förankrat med tillverkarna av tunga fordon och transportköpare,
för att vara en realistisk slutsats. På personbilssidan sjunker just nu utbudet av gasfordon.
Arbetsutskottet begär kompletteringar och överlämnar ärendet till regionstyrelsen
utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

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

Infrastrukturdepartementet 2020-01-20
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-30
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Remiss. Vägen till en klimatpositiv framtid
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Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande Vägen till en klimatpositiv framtid (SOU 2020:4) överlämnas till miljödepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Utredningen ger förslag till en strategi och handlingsplan för hur Sverige ska nå
negativa utsläpp av växthusgaser efter 2045, genom de kompletterande åtgärder,
utöver minskade utsläpp, som behövs för att nå beslutade klimatmål. Här ingår
främst ökad kolsänka, avskiljning och lagring av koldioxid med biogent ursprung
(bio-CCS) samt utsläppsminskningar genom investeringar i andra länder. Utredarens
bedömning är att det inte finns några stora risker eller hinder som motiverar att
Sverige väntar med att agera. Tvärtom, sägs det, finns det tungt vägande skäl för, och
stora möjligheter med, att snabbt genomföra de åtgärder som krävs för att skapa
förutsättningar för nettonegativa utsläpp.
Bakgrund till utredningen är att målet om ett välfärdssamhälle med nettonollutsläpp
inte anses gå att nå enbart genom minskade utsläpp. Vissa verksamheter som
samhället består av blir helt enkelt inte utsläppsfria, när även utsläpp från biologiska
processer räknas in.
Basen i det svenska klimatmålet till 2045 är att klimatpåverkande utsläpp ska minska
med minst 85 procent jämfört med 1990. För att nå dit behöver i stort sett all
användning av fossila bränslen ersättas, samtidigt som industrins utsläpp måste ner
till nära noll, bland annat genom CCS till exempel i cementproduktionen,
tillsammans med kraftfull energi- och materialeffektivisering. Ökad elektrifiering,
både inom industri och för transporter, ses som en avgörande energieffektivisering.
Till 2045 måste då också eltillförseln vara utsläppsfri, samtidigt som totala tillförseln
av el bedöms behöva öka med 15-40 procent, enligt Energimyndighetens olika
långtidscenarier. Resten av målet om nettonollutsläpp 2045 ska nås med de
kompletterande åtgärder som denna strategi föreslår.
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I strategin ingår att mål för kompletterande åtgärder bör beslutas. Strategin utgår från
följande målförslag, åtgärderna ska kompensera för utsläpp som inte kan undvikas:
-

År 2030 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder som motsvarar minst
3,7 miljoner ton koldioxid per år.
År 2045 ska Sverige åstadkomma kompletterande åtgärder som motsvarar minst
10,7 miljoner ton koldioxid per år. Nivån ska kunna öka efter 2045.
Mellan 2021 och 2045 ökar volymen årligen genererade kompletterande åtgärder
kontinuerligt.

De utsläpp som finns kvar, när utsläppen minskats med 85 procent, är främst metan
och lustgas från en rad utspridda källor inom livsmedelsproduktion, biobränslen och
hantering av restprodukter. År 2045 förväntas jordbruket stå för de största kvarvarande utsläppen, från biologiska processer i produktionen. Utredningens slutsatser
är att satsningar på kompletterande åtgärder behövs. Utmaningarna ligger i att nå ut
med kommunikation om åtgärderna och att skapa incitament och acceptans i
näringslivet för att genomföra dem. Genom dessa åtgärder, parallellt med teknikutveckling och omställning för att minska utsläppen med 85 procent, blir Sveriges
klimatstrategi inte beroende av andra, mer osäkra framtida tekniksprång för att nå
klimatmålen till 2045. Samtidigt läggs grunden till negativa nettoutsläpp, d. v. s. en
klimatpositiv framtid.
Denna utredning lyfter tekniska och ekonomiska perspektiv samt behovet av
acceptans för olika åtgärder för att de ska bli förverkligade, den innehåller varken
barn- eller jämställdhetsperspektiv. För att strategin ska bli en styrande del i en
hållbar utveckling i samhället nämns i flera sammanhang behovet av samverkande
processer och utveckling av såväl tekniska processer som tillstånds- och andra
styrprocesser, men strategins förslag är tekniska/ekonomiska. Behovet av
engagemang, framtidstro och förankringen i hela samhället som behövs för att nå
klimatmålen och som lyfts fram i regeringen klimathandlingsplan, kanske kan
hänföras till andra delar av det klimatpolitiska ramverket, risken för att åtgärder inte
genomförs på grund av ”informationsmisslyckande” berörs kort under konsekvensanalyser. Rådgivning till markägare anges som verktyg, men det framstår ändå som en
svaghet i det här förslaget till strategi att incitament och acceptans inte adresseras
tydligare.
Arbetsutskottet begär kompletteringar och överlämnar ärendet till regionstyrelsen
utan eget yttrande.
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Ärendets behandling under mötet

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

Miljödepartementet 2020-02-19
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
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Tilläggsavtal. Försäljning av Visby
Snäckgärdet 1:28 m.fl.

RS 2019/151
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Upprättat förslag till tilläggsavtal till köpekontrakt med Korpklinten AB angående
köp av del av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28 godkänns.

2020-04-27 beslutade regionfullmäktige att godkänna köpekontrakt med Korpklinten
AB avseende köp av del av fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 1:28. Formellt
tillträde kommer att ske efter att fastighetsbildningen har vunnit laga kraft då detta
med all sannolikhet sker efter att regionfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Då
köparen har önskemål om att dela upp fastigheten i sju styckningslotter har detta
inkluderats i pågående lantmäteriförrättning. Från köparen har inkommit önskemål
om att fördela köpeskillingen mellan de sju styckningslotterna. För att detta ska
kunna genomföras har parterna tagit fram ett tilläggsavtal till köpeavtalet.
Då tilläggsavtalet reglerar en försäljning av sju styckningslotter och tidigare beslut i
regionfullmäktige avsåg del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 som en enhet
hemställs nu om ett nytt beslut från regionfullmäktige. I alla övriga delar gäller
villkoren i beslutat köpekontrakt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-04
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och trafikavdelningen
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Ramavtal och direktanvisning inom
stadsutvecklingsprojekt Visborg

RS 2020/731
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Regionstyrelsens beslut

Direktanvisning av mark inom stadsutvecklingsprojekt Visborg till Svenska
Studenthus godkänns.
• Ramavtal mellan Region Gotland och Svenska Studenthus med regionstyrelsens
beslutade tillägg godkänns.
•

Regionstyrelsen beslutade 2018-10-25, § 278 att godkänna avsiktsförklaring mellan
Region Gotland och Svenska Studenthus för att verka för byggnation av 150 studentlägenheter i Visby. Regionen har tillsammans med Svenska Studenthus arbetat vidare
inom stadsutvecklingsprojekt Visborg för att finna lämplig mark för byggnation.
Parterna avser nu att teckna ett ramavtal och en förutsättning för det är att en
direktanvisning till Svenska Studenthus inom Visborg godkänns.
Ett ramavtal är en generell överenskommelse som dels på ett övergripande plan
reglerar både parternas intentioner och praktiska frågor inför detaljplaneläggning och
dels är avsedd att ligga till grund för framtida genomförandeavtal (ett eller flera)
mellan en exploatör och regionen. Det är lämpligt att teckna ramavtal i ett inledande
skede av ett exploateringsprojekt.
En direktanvisning till Svenska Studenthus överensstämmer med intentionerna i
avsiktsförklaringen som tecknats mellan parterna och fler studentbostäder är en
förutsättning för fortsatt utveckling av Campus Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat ramavtal styr den fortsatta
exploateringen av aktuellt område i enlighet med intentionerna för området i tidigare
fattade beslut och föreslår därför att regionstyrelsen godkänner såväl direktanvisning
som ramavtal.
På arbetsutskottet föreslog Thomas Gustafson (V) att första meningen i ramavtalet
§ 7 ändras till ”Ambitionen är att Områden inom fastigheten Visby Visborg 1:9, som
ägs av Regionen, ska överlåtas till Exploatören i syfte att uppföra i huvudsak studentbostäder som ska upplåtas med hyresrätt där innehavaren har rätt till varaktig förhyrning
utan avbrott. Ordförande gav regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde kontrollera om en sådan förändring i avtalet är möjlig.
Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
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Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) att första
meningen i ramavtalet § 7 ändras till ”Ambitionen är att områden inom fastigheten
Visby Visborg 1:9, som ägs av Regionen, ska överlåtas till Exploatören i syfte att
uppföra i huvudsak studentbostäder som ska upplåtas med hyresrätt med åretruntkontrakt för studerande.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-30
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark och stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
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Införande av arbetsresekort
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Förändringen i Bestämmelser för färdtjänst godkänns. De nya bestämmelserna
gäller med omedelbar verkan.

Regionfullmäktige beslutade 2020-02-17, § 10 att månadskort plus avskaffas och
arbetsresekort införs. Enhetspris för arbetsresekortet är 400 kr/månad. Med
anledning av beslutet måste bestämmelser för färdtjänst justeras så att de stämmer
överens med beslutet.
Nuvarande formulering
2. Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal reser eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. Periodkort som gäller för resor med allmän- och särskild
kollektivtrafik finns att köpa. För resor i annan kommun/län beviljas resor upp till
9 mil/enkelresa. Kostnad för periodkort och egenavgift för färdtjänst annan
kommun/län, se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor.
Förslag till ny formulering
2. Antalet resor
Den färdtjänstberättigade kan beviljas fritt antal resor eller ett begränsat antal resor
utifrån sökandes funktionsnedsättning och möjlighet till att resa med allmänna
kommunikationer. För arbetsresor och utbildningsresor mellan bostaden och
arbetsplatsen respektive utbildningslokalerna inom region Gotland kan ett periodkort
(arbetsresekort) köpas som gäller för en tur- och returresa per dag. Periodkortet
gäller även för resor med allmän kollektivtrafik. För resor i annan kommun/län
beviljas resor upp till 9 mil/enkelresa. Kostnad för periodkort och egenavgift för
färdtjänst annan kommun/län, se Taxa för all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och
sjukresor.
Tekniska nämnden har i anslutning till beslutet om förändringen tagit beslut om
riktlinjer för arbetsresekortet.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot den nya formuleringen.
Beslutet är en följd av redan tidigare beslutad förändring.
forts

40 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 148 forts
RS 2019/820
AU § 155

På arbetsutskottet föreslogs att ärendet överlämnas utan eget yttrande till regionstyrelsen då arbetsutskottet inte kunnat ta del av handlingarna innan dagens
sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Thomas Gustafson (V) anmäler med instämmande av Filip Reinhag (S), Lisbeth
Bokelund (MP) och Gubb Marit Stigson (FI) ett särskilt yttrande.
”Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Feministiskt initiativ anser att
det var ett dåligt beslut att avskaffa månadskort plus och därigenom begränsa rörelsefriheten för en redan utsatt grupp i samhället. Tyvärr fick vi inte gehör för det hos
majoriteten och dagens beslut är en konsekvens av detta.”
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-12

41 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 149

Upphandling hyra SÄBO

RS 2020/829

Regionstyrelsens beslut

Ärendet återremitteras.
• Regionstyrelseförvaltningen i samråd med teknikförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att se på möjligheterna att utöka antalet platser vid
Tingsbrogården, Syréngården samt nybyggnad i Klintehamn i egen regi.
•

Socialförvaltningen har till teknikförvaltningen framfört sitt behov av ytterligare
60 platser för särskilt boende (SÄBO) i Visby med planeringsstart 2020.
Då Region Gotland i dagsläget saknar egen planlagd mark samt investeringsmedel
har TKF ingått ett samarbetsavtal med Magnolia (Adjutanten 2 AB) i enlighet med
beslut i TN 2020-01-29. Upplägget är i korthet att Region Gotland handlar upp en
byggentreprenad och överlåter kontraktet till Magnolia som då blir byggherre och
sedan hyresvärd för ett SÄBO till Region Gotland.
Samarbetsavtalet säkerställer att Magnolia ensidigt bär alla kostnader för projektering
och uppförande av byggnaden men kräver i gengäld att ett hyresavtal tecknas innan
detaljprojektering påbörjas.
Själva hyresavtalet är i dagsläget under förhandling och ska löpa över 25 år utan rätt
att säga upp avtalet. Med den preliminära hyreskostnaden uppgår årshyran till ca
10 mnkr. Över 25 år skulle hyresavtalet, grovt räknat, innebära en totalkostnad på
250 mnkr + indexering vilket är att jämställa med en investering. Enligt kommunlagen 5 kap, §1 ska ärendet således behandlas av regionfullmäktige som kan godkänna
anskaffningen och därmed ge TN utrymme att besluta om det specifika hyresavtalet.
Regionstyrelseförvaltningen har vid beredning av ärendet haft kontakt med både
teknikförvaltningen och socialförvaltningen. Nuläget är sådant att hyresförhandling
pågår. Det pågår också en översyn av andra alternativa lösningar. En förutsättning
för att tekniska nämnden ska godkänna ett hyresavtal enligt ovanstående beskrivning
är att socialnämnden kan finansiera den kostnaden framåt och att hyresavtalet är det
bästa alternativet. Eftersom utredning om detta pågår så innebär förslaget till beslut
endast att tekniska nämnden får ett mandat att antingen godkänna eller förkasta
hyresavtalet. Om andra alternativ är att föredra ska dessa processas i ordinarie
planeringsprocess. Utdrag ur Region Gotlands fastighetspolicy stipulerar att verksamheter inom Region Gotland i första hand ska bedrivas i regionens egna lokaler.
Saknas lokaler skall regionens fastighetsförvaltningsavdelning tillse att nya lokaler
uppförs alternativt förhyrs av annan fastighetsägare.
forts

42 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 149 forts
RS 2020/829

Om tekniska nämnden godkänner hyresavtalet innebär det för Region Gotland att ett
finansiellt leasingavtal ingås. Detta redovisas som en anläggningstillgång i balansräkningen och förpliktelsen att betala framtida leasingavgifter redovisas som en skuld.
En nuvärdesberäkning baserad på schablonhyra visar att regionen vid hyrestidens slut
kommer att ha betalat fastigheten, men kommer inte att äga den.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Filip Reinhag (S), Thomas Gustafson (V),
Karl-Johan Boberg (C) och Lars Engelbrektsson (SD) att ärendet återremitteras på
grund av oklart redovisat kostnadsläge och frågor om hyrestid. Regionstyrelseförvaltningen i samråd med teknikförvaltningen och socialförvaltningen får i uppdrag att se
på möjligheterna att utöka antalet platser vid Tingsbrogården, Syréngården samt
nybyggnad i Klintehamn i egen regi.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 128
Skickas till
Tekniska nämnden

43 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 150

Delårsrapport 1 2020 regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/81
AU § 137

Regionstyrelsens beslut

Delårsrapport 1 2020 för regionstyrelseförvaltningen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att beslutad budget kan hållas samt tydliggöra effekter och ekonomisk
påverkan av Covid-19.
•

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
krav på kostnadssänkningar som föreligger. Arbetet i förvaltningen har under senare
delen av perioden präglats av utbrottet av Covid-19 som har utmanat verksamheten
på många olika sätt. Trots detta så fortsätter verksamheten i stort enligt plan med
fokus på kvalitet- och verksamhetsutveckling.
Pandemin har inneburit att ett ökat antal medarbetare arbetar på distans och
att möten hålls mer digitalt. Situationen har även gett ett ökat tryck på frågor som
kompetensförsörjning, bemanningsplanering och riskbedömningar. Förvaltningens
sjuktal till och med februari var 5,6, vilket innebär ett lägre sjuktal jämfört med
samma period föregående år då sjuktalet var 7,1. Det är framför allt sjukskrivningar
mellan dag 1-90 som sjunkit. Pandemins påverkan på sjuktalet kommer följas
framöver och kommenteras i kommande rapporter.
Prognosen för helåret pekar på ett underskott om -3,0 mnkr. I detta har räknats med
ianspråktagande av eget kapital med 1,5 mnkr för satsning på ökad befolkning i
arbetsför ålder (RS 2019-11-21 § 338). I prognosen ingår kostnader för den speciella
satsningen på måltider till gymnasieelever under gymnasiets övergång till distansundervisning med 3,5 mnkr. För finansiering av detta kommer tilläggsanslag begäras
när den samlade effekten är känd. Vidare så har i prognosen upptagits 1,7 mnkr för
kostnader för licenser kopplade till beslutsstödsystemet som senare under året ska
fördelas på förvaltningarna. I övrigt så har förvaltningen andra effekter av pandemin
såsom minskade intäkter för bad, uthyrning, Almedalsveckan mm. Detta har i stora
drag kunnat balanseras inom förvaltningen bland annat beroende på låg investeringsnivå som ger effekt på kapitalkostnaderna. Periodens resultat uppgår till -20,7 mnkr
detta i huvudsak till följd av beslut om tidigareläggning av utbetalning av bidrag bland
annat för kultursamverkan och näringslivsinsatser till följd av Covid-19.
forts

44 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 150 forts
RS 2020/81
AU § 137
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-06

45 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 151

Delårsrapport 1 2020 räddningstjänsten

RS 2020/728
AU § 138

Regionstyrelsens beslut

Räddningstjänstens delårsrapport 1 2020 godkänns.
• Region Gotland ska aktivt arbeta för ett system där medarbetare som arbetar i
orter där vi har brandstationer också skall ingå i RIB-beredskapen. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den
17 juni 2020 återkomma med ett förslag för hur det ska gå till och vilka
ekonomiska effekter detta kan ge.
• Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde
den 17 juni 2020 återkomma med ytterligare förslag på åtgärder som ger möjlighet
att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram 2020.
• Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att återkomma med konsekvensanalys innan eventuell återbesättning av de vakanta tjänsterna får ske.
•

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin,
pandemin påverkar regionstyrelsens alla verksamheter. För räddningstjänsten är det i
synnerhet den uppsökande tillsynsverksamhet, detta påverkar också de förväntade
inkomsterna negativt. Viss tillsyn inom samhället kan genomföras med anpassningar.
Delar av verksamhet kommer i dagsläget att ställas in, detta omfattar företrädesvis
verksamhet som berör riskgrupper.
Räddningstjänsten arbetar fortsatt under besparingsbeting och prognostiserar ett
ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som räddningstjänsten lämnar i
samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 3,3 miljoner kr år 2020.
Räddningstjänstens ekonomiska utfall för perioden är minus 699 000 kr.
Räddningstjänstens uppdrag har inte minskats inför året, detta i kombination med
besparingsbeting på 700 000 kr inför 2020, påverkar den ekonomiska prognosen för
räddningstjänsten negativt. Räddningstjänsten prognos för 2020 är underskott med
3,2 miljoner kr. Coronaepidemin påverkar den uppsökande tillsynsverksamheten
detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt. Räddningstjänsten kommer
minska bemanningen i Hemse, samt räknar med en vakant tjänst delar av året. Detta
finns med i prognos och påverkar prognosen på ett positivt sätt genom minskade
nettokostnader.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 151 forts
RS 2020/728
AU § 138

Inom räddningstjänsten har antalet tjänster minskat med en tjänst jämfört med förra
året. Det är en pensionsavgång som inte är tillsatt efter att heltidsorganisationen i
Hemse togs bort under första kvartalet 2020. Inom kort kommer ytterligare fyra
personer sluta varav tre kommer att återbesättas. Utöver ovanstående heltidsorganisation tillkommer det 125 brandmän inom deltidsorganisationen. Under förra
året har det skett flera ersättningsrekryteringar. Det har lyckats bra i Hemse och det
pågår ett arbete med att rekrytera räddningsman i beredskap till Slite.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att samhällsbyggnadsförvaltingen får i uppdrag att återkomma
med konsekvensanalys innan eventuell återbesättning av de fyra vakanta tjänsterna
får ske.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07

47 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 152

Delårsrapport 1 2020 Region Gotland

RS 2020/5
AU § 139

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Delårsrapport 1 2020 för Region Gotland godkänns.
• Nämnderna uppmanas att vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie
verksamhet ska rymmas inom beslutad budget. Extraordinära kostnader samt
uteblivna intäkter för att hantera pågående pandemi hanteras i särskild ordning och
ska redovisas separat.
• Nämndernas nettokostnadsutveckling ska analyseras och specificeras samt leda till
åtgärder som gör att budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker.
• Samtliga nämnder ska återrapportera uppdragen i delårsrapport 2.
•

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari till mars 2020. Rapporten är i huvudsak
inriktad på ekonomi och personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas
aktiviteter följs upp i delårsrapport 2 och i verksamhetsberättelsen.
Bedömningen av ekonomin bygger på den prognos som nämnderna har gjort i
början av april samt den indikation av skatteunderlagets utveckling som Sveriges
kommuner och regioner gjorde första veckan i april. Den 29 april publicerade SKR
en ny skatteprognos, den är inte beaktad i den här delårsrapporten. Den arbetas in i
nästa prognos som görs i månadsrapporten för april.
Nämnderna räknar med ett underskott på totalt 194 miljoner kr. Det är mycket högt
och kräver åtgärder. Av de här 194 miljoner kr är drygt 75 miljoner kr hänförliga till
extra kostnader eller uteblivna intäkter till följd av coronakrisen. Prognosen är dock
ytterst osäker både vad gäller bedömning av kostnader och intäkter i verksamheten.
Det totala resultatet för Region Gotland prognostiseras till +50 miljoner kr. I den här
prognosen förväntas de egna skatteintäkterna bli 46 miljoner kr lägre än budget. I
resultatet ingår extra statsbidrag som regeringen beslutat om med 130 miljoner kr. De
statsbidrag som ingår är de extra välfärdsmiljarder som riksdagen röstat igenom, de
välfärdsmiljarder som regeringen beslutat om samt de 15 miljarder som tillförts som
extra stöd till kommuner och regioner till följd av corona. I prognosen ingår inte
någon beräkning av regeringens övriga åtgärder som exempelvis att ersätta
arbetsgivare för sjuklönekostnader april och maj eller ersättning för extraordinära
kostnader inom hälso- och sjukvård.
Investeringsutgifter inklusive exploateringsutgifter beräknas uppgå till 653 miljoner
kr. Investeringsbudgeten uppgår till 987 miljoner kr.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 152 forts
RS 2020/5
AU § 139

Sjuktalet för januari och februari är lägre än motsvarande period 2019. Sjuktalet för
mars var inte redovisat när rapporten upprättades. Detta kommer att redovisas i
månadsrapporten för april.
Den enskilt viktigaste händelsen under perioden är naturligtvis utbrottet av Covid-19
som påverkar hela regionen på många olika sätt. Det går inte att nu överblicka alla
konsekvenser varken för verksamheten eller för ekonomin. Prognosen för året är
mycket osäker både vad gäller kostnader och intäkter. Det samhällsekonomiska läget
är mycket svårbedömt och mycket händer snabbt.
Det är ändå viktigt att i den här situationen försöka hantera både de välfärdsutmaningar som regionen står inför i den ordinarie verksamheten och de förändringar i verksamheten som coronakrisen innebär.
Budgeten för nämnderna uppgår sammanlagt till 5,3 miljarder kronor och underskottet beräknas till 194 mnkr. De ekonomiska effekterna av corona beräknas i den
här rapporten uppgå till drygt 75 miljoner kr för helåret. Det innebär att även om vi
inte befunnit oss mitt i en pandemi hade vi haft stora ekonomiska utmaningar som
behöver hanteras. Nämnderna har sammanlagt begärt 69 miljoner kr i tilläggsanslag
för årets verksamhet varav 26 miljoner kr är beviljade. Övriga tilläggsanslag har ännu
ej beslutats. Även om dessa tilläggsanslag skulle beviljas skulle det ändå vara ett
budgetunderskott på cirka 50 miljoner kr i verksamheterna, det är hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt räddningstjänsten som trots eventuella tilläggsanslag ändå
redovisar stora budgetavvikelser. Det måste tas beslut om konkreta åtgärder i
respektive nämnd för att detta underskott ska elimineras.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar avslag på punkt 2-4 och yrkar istället att:
1. Nämnderna uppmanas att återkomma med beskrivning av konsekvenserna av
åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom befintlig budget.
2. Nämnderna uppmanas att arbeta med att minska den långsiktiga kostnadsutvecklingen för Region Gotland som helhet.
3. Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter för att hantera pågående
pandemi hanteras i särskild ordning och ska redovisas separat.
4. Beslutade besparingar på arbetsmarknadsinsatser och vuxenutbildning ska inte
genomföras. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppmanas att planera för
att utöka verksamheten med ytterligare insatser och utbildningar utifrån nya
behov på den gotländska arbetsmarknaden med anledning av coronakrisen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 152 forts
RS 2020/5
AU § 139

Filip Reinhag (S) och Lisbeth Bokelund (MP) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkande avseende punkt 4.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande avseende punkt 2 och 3 och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Ordförande ställer proposition på Thomas Gustafsons tilläggsyrkande avseende
punkt 4 och finner att det avslås. Votering begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för avslag till Thomas Gustafsons tilläggsyrkande och
nej-röst för bifall till yrkandet. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Karl-Johan Boberg (C), Andreas
Unger (M), Adam Lagerstedt (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva
Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Ylva Bendelin (S), Filip Reinhag (S), Thomas
Gustafson (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Linus Gränsmark
(S) och Tommy Gardell (S).
Thomas Gustafsons yrkande avseende punkt fyra avslås.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (FI) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkanden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-06
Skickas till
Samtliga nämnder

50 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 153

Månadsrapport april 2020
regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/82

Regionstyrelsens beslut
•

Månadsrapport april 2020 för regionstyrelseförvaltningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
krav på kostnadssänkningar som föreligger. Verksamhetsmässigt har arbetet i
förvaltningen präglats av utbrottet av Covid-19 som har utmanat på många olika sätt.
Trots detta så fortsätter aktiviteter och verksamheten i stort enligt plan med fokus på
kvalitet- och verksamhetsutveckling men i många fall med tidsmässiga förskjutningar.
Pandemin har inneburit att ett ökat antal medarbetare arbetar på distans och att
möten hålls mer digitalt. Situationen har även gett ett ökat tryck på frågor som
kompetensförsörjning, bemanningsplanering och riskbedömningar.
Periodens resultat uppgår till +0,5 mnkr. Förvaltningen prognostiserar på helår ett
nollresultat efter ianspråktagande av eget kapital med 1,5 mnkr för satsning på ökad
befolkning i arbetsför ålder. De tidsmässiga förskjutningarna av flera arbetsinsatser
gör att förvaltningen har möjlighet att klara av extraordinära kostnader under året
men detta är en kortsiktig möjlighet och inte en möjlig långsiktig kostnadssänkning.
Förvaltningens sjuktal under perioden jan-mars var 6,7, vilket innebär ett något lägre
sjuktal jämfört med samma period föregående år då sjuktalet var 6,8. Däremot ses en
markant ökning av sjuktalet under mars månad, då det ökade med 2,3 procentenheter
jämfört med mars 2019.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-15

51 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 154

Månadsrapport april 2020 räddningstjänsten

RS 2020/849

Regionstyrelsens beslut
•

Månadsrapport april 2020 för räddningstjänsten godkänns.

Månadsrapporten ska fokusera på analys av periodens justerade ekonomiska resultat
jämfört med periodiserad budget, personaluppföljning samt ekonomiskt
helårsresultat.
Periodens utfall är negativt med 1 097 tkr jämfört med budget.
Det har under perioden från delårsrapport 1 ( jan –mars ) till månadsrapport april
inte skett stora förändringar avseende, verksamheterna, tillsvidareanställda, visstidsanställda samt antalet årsarbetare, som gör att förvaltningen ändrar sin årsprognos.
Effekter avseende corona epidemin, räddningstjänsten har under perioden behövt ta
in extra personal för att täcka de vakanser som uppstått, då bemanningen behöver
upprätthållas och medarbetare av naturliga skäl inte kan arbeta hemifrån. Detta har
medfört ökade kostnader under perioden med 265 tkr. Förvaltningen behöver även
framöver stämma av detta för att nämnden skall kunna agera och rapportera ev.
ytterligare avvikelser som kan påverka den ekonomiska prognosen.
Ärendets behandling under mötet

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

52 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 155

Månadsrapport april 2020 Region Gotland

RS 2020/235

Regionstyrelsens beslut

Månadsrapporten godkänns.
• Åtgärder vidtas enligt beslut för delårsrapport 1:
- Nämnderna uppmanas att vidta nödvändiga beslut och åtgärder för att ordinarie
verksamhet ska rymmas inom beslutad budget. Extraordinära kostnader samt
uteblivna intäkter för att hantera pågående pandemi hanteras i särskild ordning
och ska redovisas separat.
- Nämndernas nettokostnadsutveckling ska analyseras och specificeras samt leda
till åtgärder som gör att budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker.
- Samtliga nämnder ska återrapportera uppdragen i delårsrapport 2.
•

Efter april prognostiseras ett resultat på 11 mnkr (50 mnkr delår 1). Prognosen för
nämndernas budgetavvikelse har förbättrats något och uppgår till -173 mnkr
(194 mnkr delår 1). Sedan delår 1 har två tilläggsanslag beviljats på sammanlagt
26 mnkr (hälso- och sjukvårdsnämnden 21 mnkr och regionstyrelseförvaltningen
5 mnkr) och förklarar den lägre budgetavvikelsen. Utan de beviljade tilläggsanslagen
på 26 mnkr innebär nämndernas senaste prognos istället en försämring med 5 mnkr.
Enligt den senaste skatteprognosen från Sveriges Kommuner och Regioner (29 april)
beräknas skatteintäkterna bli 110 mnkr lägre jämfört med prognosen i delårsrapport 1
som en följd av Coronakrisens massiva påverkan på konjunkturen. Skatteintäkterna
beräknas minska med 2,5 procent innevarande år, ett dramatiskt fall. SKR:s prognos
bygger på ett antagande om att BNP faller med ca 4 procent i år och att samhällsekonomin återhämtar sig andra halvåret vilket är mycket osäkert. Blir det ett mer
utdraget förlopp av pandemin kommer skatteintäkterna att falla ytterligare.
Staten har ökat de generella statsbidragen för innevarande år mycket. En del av
statsbidragen var tänkta att stärka välfärden men kommer nu istället att gå åt för att
täcka de kraftigt minskade skatteintäkterna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör och Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19

53 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 156

Förändring av finansiellt mål 2021

RS 2020/799
AU § 141

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Med anledning av pandemin Covid-19 ändras mål 16 och 17 i regionens styrkort
till:
16. Budgeterat resultat för år 2021 uppgår till minst 1 procent av nettokostnaden.
17. Region Gotland har år 2020 och 2021 ett resultat som uppgår till minst 1
procent av nettokostnaden.
• Nämnderna får i uppdrag att till budgetberedningen i höst inkomma med en
justerad strategisk plan och budget som innehåller en beskrivning av hur en
procents besparing i driftbudgeten hanteras i nämnden. Den ska också innehålla en
justerad investeringsbudget och –plan med målet att halvera nivån de kommande
åren för att undvika stora upplåningsbehov. Särskilda anvisningar kommer att
sändas ut.
•

Med anledning av pandemin Covid-19 har de ekonomiska förutsättningarna för
Region Gotland ändrats drastiskt. Den senaste skatteprognosen från Sveriges
kommuner och regioner (SKR) visar på en förväntad minskning av BNP och
arbetade timmar vilket i sin tur påverkar skatteunderlaget kraftigt.
Trots beslut om stora bidrag från staten till den offentliga sektorn så täcker de inte
det fall som sker av skatteintäkterna. För 2020 blir nettoeffekten av minskade
skatteintäkter och ökade bidrag endast 6 mnkr och för de kommande åren är den
negativ med -22 och -39 mnkr för 2021 respektive 2022.
Detta i kombination med hårt tryck på verksamheterna gör att det är svårt att hålla
fast vid de finansiella målen om minst 2 procent av nettokostnaden för år 2021. Att
sänka de finansiella målen har effekt på investeringsvolym och lånebehov framåt
vilket måste hanteras i höstens budgetberedning.
Från 2022 behöver målen återställas till 2 procent. Det rådande läget har påvisat
behovet av att ha ett budgetresultat som ger marginaler för att parera oförutsedda
kostnadsökningar och intäktsminskningar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att det finansiella målet om budgeterat resultat
på minst 2 procent av nettokostnaden tillfälligt ändras för 2021 till 1 procent. Det
innebär ett budgetresultat på cirka 56 mnkr. Orsaken är framförallt för att effektiviseringskravet på verksamheten inte ska bli för betungande när man samtidigt
kommer att behöva arbeta med att återställa och komma ikapp efter pandemin.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 156 forts
RS 2020/799
AU § 141

Genom att sänka budgetkravet kan 2021 vara ett återhämtningsår och ge förutsättningar för att 2022 och framåt återigen arbeta med ett finansiellt mål på 2
procent. För att kunna investera i den takt som hittills utan att behöva låna upp samt
avsätta medel för att trygga pensionsutbetalningar framåt behöver resultatet vara i
den nivån. Regionen behöver också ha tillräckliga marginaler för att parera
oförutsedda kostnadsökningar och intäktsminskningar vilket visat sig med all
tydlighet i det rådande läget.
Även det finansiella målet om ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden ändras tillfälligt för 2021 till 1 procent.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med ett nytt förslag till beslut.
Ärendet överlämnades till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör och Mikael Wollbo,
redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Lisbeth
Bokelund (MP) avslag på att även år 2020 ska omfattas i beslutspunkt 2.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Filip
Reinhags yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-14
Skickas till
Samtliga nämnder
Regionens valda revisorer

55 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 157

Finansiering av beslutade stödåtgärder med
anledning av Covid-19

RS 2020/803
AU § 142

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•
•
•

Tilläggsanslag ges till regionstyrelsen för lunchkuponger till ungdomar med 3,5
miljoner kr.
Tilläggsanslag ges till tekniska nämnden för uteblivna intäkter för parkering samt
markupplåtelse med 12 miljoner kr.
Tilläggsanslag ges till miljö- och byggnämnden för uteblivna intäkter för tillsyner
med 0,5 miljoner kr.
Tilläggsanslag ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för utökat antal
ferietjänster med 1,1 miljoner kr.
Tilläggsanslagen finansieras genom att regionens budgeterade resultat minskas med
17,1 miljoner kr.

I samband med pandemin Covid-19 har ett antal åtgärder beslutats som i dagsläget
inte har någon finansiering. För att dessa inte ska tränga ut ordinarie verksamhet
föreslås att de finansieras via regionens budgetresultat 2020.
Åtgärderna är:
Lunchkuponger till gymnasieungdomar, beräknad kostnad 3,5 miljoner kr.
Två timmars gratis parkering även sommartid, beräknat intäktstapp 8,5 miljoner kr.
Minskade intäkter för parkeringsbevakning, beräknat intäktstapp 1,5 miljoner kr.
Avgiftsfri markupplåtelse för uteserveringar, beräknat intäktstapp 2 miljoner kr.
Färre tillsyner, beräknat intäktstapp 0,5 miljoner kr.
Utökat antal ferietjänster, beräknad kostnad 1,1 miljoner kr.
Totalsumma är 17,1 miljoner kr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ovanstående åtgärder finansieras via tilläggsanslag. Orsaken är att kostnaderna/uteblivna intäkter annars ska finansieras via
effektivisering och neddragning i den ordinarie verksamheten. Eftersom detta inte
uttryckligen har beslutats i samband med införandet av åtgärderna föreslår
förvaltningen att regionfullmäktige tilldelar berörda nämnder medel för att täcka
åtgärderna.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 157 forts
RS 2020/803
AU § 142
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

57 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 158

Rambudget för vissa investeringsområden

RS 2020/689
AU § 140

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen får i uppdrag att utöka nuvarande uppdrag till att se över hela
strukturen för investeringsbudget i regionen. Uppdraget ska redovisas vid
budgetberedningen i oktober 2020.

I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, § 276 ges regionstyrelsen i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten att ta fram
rambudget för vissa investeringsområden.
Idag finns i investeringsbudgetens beslut tre olika sorters investeringar. Varje nämnd
har en investeringspott som är beloppsmässigt beslutad. Inom beloppet beslutar
nämnden om mindre löpande investeringar under året. Om potten inte utnyttjas helt
under året går resterande belopp tillbaka vid årets slut, det går inte att kompletteringsbudgetera återstående medel i potten. Räddningstjänsten liksom fastighetsförvaltningsavdelningen inom tekniska nämnden har investeringsram som sedan
fördelas utifrån en investeringsplan. Medel kan överföras i kompletteringsbudget, det
kan t ex finnas behov av att samla ihop medel från flera år för att kunna investera i
fordon inom räddningstjänsten. Den tredje sortens investeringsmedel är direkt
knutna till respektive projekt. Om projektet inte slutförs under budgetåret så flyttas
medel över till kommande år i kompletteringsbudgeten. Eftersom regionfullmäktige
tar budgetbeslut per projekt måste förändringar beslutas på samma nivå, berörd
nämnd kan inte flytta medel mellan olika projekt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nuvarande uppdrag utökas till att omfatta en
översyn över hur strukturen på investeringsbudgeten ska se ut totalt sett. Om
detaljeringsgraden i regionfullmäktiges beslut blir lägre kan detta kompletteras med
mer textmässig beskrivning av innehållet i investeringsbudgeten. Om detaljeringsgraden ska vara kvar på samma nivå som idag kan man se över möjligheten att
komplettera beslutet med ytterligare beslut om hur eventuella behov av omdisponeringar ska ske och på vilken nivå dessa ska beslutas.
Ett nytt underlag bör tas fram till budgetberedningen i oktober 2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-20
Skickas till
Samtliga nämnder
58 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 159

Information. Uppdrag - Effektivitetsprogram
2021-2022

RS 2019/955
AU § 143

Regionstyrelsens beslut
•

Delrapporten för Region Gotlands effektiviseringsprogram godkänns.

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Med detta som utgångspunkt beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett
effektiviseringsprogram (2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna,
följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Programmet omfattar från start sju projekt som drivs utifrån egna direktiv och
planer. Projekten är:
- Effektivisera och minska regionens lokalkostnader
- Strategisk hållbar bemanningsplan
- Sänkning av inköpskostnader
- Sänkning av IT-kostnader
- Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet
- Utredning framtidens skolorganisation
- Förändrad samhällsbyggnadsprocess
I Region Gotland bedrivs projekt utifrån en gemensam projektmodell. Modellen ger
stöd i hur projekt leds, vilka faser som bör hanteras, hur beslut fattas, vilka roller och
ansvarsområden som skall hanteras samt hur dokumentation och avslut går till. En
viktig del i projektets kvalitet och resultat är balansen mellan tid, kostnader, och
omfattning. Projektägarens roll tillsammans med styrgruppen är att löpande balansera
mellan dessa tre perspektiv och anpassa dem i förhållande till varandra.
Förvaltningen gör bedömningen att effektiviseringsprogrammet och dess ingående
projekt har potential att förflytta Region Gotland i en riktning i linje med
programmets mål och ambitioner. Dock är arbetet komplext och kräver att de
lärdomar och möjliga åtgärder som presenteras tas om hand i ordinarie verksamhetsplanering och budgetarbete. Ett fortsatt arbete kommer att behöva göras för att
tydligare kunna belysa vilka ekonomiska effekter som kan nås för såväl helhet som
forts
59 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 159 forts
RS 2019/955
AU § 143

del och ytterligare rapporter kommer att behöva ges till såväl koncernledning som
ansvariga politiker. Programmets omfattning bör avgränsas till projekt av ekonomiskt
effektiviserande karaktär. Detta för att stödja mål och syfte med programmet. Därför
görs bedömningen att två av projekten (framtidens skola och förändrad
samhällsbyggnadsprocess) bör lyftas ur programmet och istället drivas som separata
projekt framåt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Region Gotlands koncernledning

60 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 160

Uppdrag - Effektivisera och minska
regionens lokalkostnader

RS 2019/972
AU § 144

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

För att möjliggöra för regionstyrelsen att enligt gällande styrdokument ta fram en
regionövergripande lokalförsörjningsplan och fastighetsstrategi, ges samtliga
nämnder uppdrag att som komplettering till respektive underlag till strategisk plan
och budget ta fram en lokalförsörjningsplan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att
hålla ihop ett ramverk för planens utformning, men del av innehållet skall vara att
visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler i syfte att minska
regionens totala lokalyta. Planen ska också visa vilka möjligheter som finns att
lokalisera verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att sänka
Regionens kostnader. Den regionövergripande lokalförsörjningsplanen skall
redovisas i samband med budgetberedningen 2021.

Regionstyrelsens beslut

Slutrapporten för projekt effektivisera och minska regionens lokalkostnader
godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta del av rapportens innehåll och
slutsatser i det fortsatta arbetet med lokalförsörjning och lokalplanering.
•

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019-10-23 (RS § 327) i uppdrag att ge förslag på
åtgärder för att effektivisera och minska regionens lokalkostnader. Uppdraget innebar
analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild samt att visa på var möjligheter
finns till sammanslagningar, strukturrationaliseringar, ändrade verksamhetsrutiner
samt möjligheter till samutnyttjande av lokaler. Allt för att komma fram till förslag på
åtgärder som ger lägre totalkostnader för regionen utan att underskrida
serviceutredningens ambitionsnivå och utan att äventyra lagstadgade krav på
regionens verksamhet. Uppdraget är en del av Effektiviseringsprogram 2020–2022
och har utförts i nära samarbete med teknikförvaltningen och
lokalförsörjningsgruppen. Projektet avslutas med rapporten och förändringar för att
uppnå målet är därför beroende av uppdragen som ges utifrån givna förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 160 forts
RS 2019/972
AU § 144
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

62 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 161

Uppdrag - Strategisk hållbar bemanningsplan

RS 2019/1114
AU § 145

Regionstyrelsens beslut

Delrapporten för projektet strategisk hållbar bemanning godkänns.
• Projekttiden för projekt strategisk hållbar bemanning förlängs till 2020-12-31.
•

Projektet kring strategisk hållbar bemanningsplanering genomförs med ett antal
piloter i ett antal verksamheter. Målet är att hitta nyttoeffekter gällande tid och
resurser samt se hur vi kan få till en hållbar bemanningsplanering och resursanvändning framåt inom hela regionen.
Projektet ska leda till och presentera:
Förslag till en modell för fortsatt arbete (plan för genomförande av förbättringsåtgärder, eventuella nya arbetssätt, verktyg/systemstöd, modeller och
utbildningsinsatser för samlad kompetens).
Nyttoeffektsberäkningar/nyckeltal - Ta fram beräkningsmodeller kring bemanningsbehov, resurser och tid mot kostnader utifrån verksamhetens behov. Ta fram förslag
till nyckeltal att använda för framtida uppföljning av kvalitet i bemanningsarbetet.
Styrande dokument - punkter som ska vara gemensamma.
Under rådande omständigheter med Covid-19 har en ny bedömning gjorts att
projektet behöver förlängas till årsskiftet för att kunna uppfylla projektbeskrivningens angivna mål.
Under rådande omständigheter, på grund av Covid-19 är fyra av de åtta piloterna
inaktiva, har en ny bedömning gjorts att projektet inte kan hålla den tidplan som var
uppsatt från början utan det behöver förlängas till årsskiftet för att hinna klart.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att regionstyrelsen godkänner delrapporten för
projektet strategisk hållbar bemanning och förlänger projekttiden för projekt
strategisk hållbar bemanning till 2020-12-31.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
RSF/HR-direktör
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 162

Uppdrag - Sänkning av inköpskostnader

RS 2019/963
AU § 146

Regionstyrelsens beslut
•

Delrapporten för projekt Sänkning av inköpskostnader godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23, § 324 att regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att återkomma med förslag avseende åtgärder för att öka avtalstroheten och
en mer enhetlig hantering av inköp i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Beslutet är en del av ett större effektivitetsprogram som håller ihop ett
antal projekt.
Projektet har sedan projektstart 20 januari 2020 arbetat med att utreda nuläge, nyläge
och att komma med förslag för att minska Region Gotlands inköpskostnader, öka
avtalstroheten samt utveckla e-handel. En projektgrupp är tillsatt under ledning av
upphandlingschefen tillika projektledare. En styrgrupp som består av förvaltningschefer för teknikförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
avdelningschefer för försörjning samt kvalitet och digitalisering, upphandlingschef
samt ekonomidirektör tillika projektägare finns.
Rapporten beskriver arbetet som har genomförts samt ett antal styrkor och
utvecklingsmöjligheter som har identifierats i projektet.
I rapporten finns förslag till övergripande åtgärder för det fortsatta arbetet inom
projektet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att projektet är både relevant och viktigt.
Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 mdkr per år. Då Region
Gotlands inköp finansieras av skattemedel är det av yttersta vikt att dessa medel
spenderas väl avvägt och klokt så att effekten av Region Gotlands inköpsarbete blir
till maximal nytta i förhållande till skattepengarna.
Projektet har pågått sedan 20 januari vilket innebär att det ännu inte går att se
effekter av åtgärder. Det är också ett projekt som pågår parallellt med utvecklingsarbete inom enheten Upphandlingsstöd. Detta säkrar att arbetet i projektet landar i
linjen och att åtgärder och effekter kommer att bestå framåt. Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar regionstyrelsen att godkänna rapporten och att ge projektet
mandat att gå vidare i arbetet utifrån de förslag som finns. Avseende resurser
avvaktar projektet beslut i samband med budgetarbetet i höst.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 162 forts
RS 2019/963
AU § 146
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 163

Uppdrag - Sänkning av IT-kostnader

RS 2019/962
AU § 147

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen får uppdrag att ta fram en regionövergripande digitaliseringsplan.
• För att möjliggöra för regionstyrelsen att ta fram en regionövergripande
digitaliseringsplan, ges samtliga nämnder uppdrag att som komplettering till
respektive underlag till strategisk plan och budget 2020, ta fram en
digitaliseringsplan. Regionstyrelsen ges i uppdrag att hålla ihop ett ramverk för
planens utformning. Arbetet ska utgå ifrån gällande digitaliseringsstrategi. Den
regionövergripande digitaliseringsplanen skall redovisas i samband med
budgetberedningen 2021.
•

Regionstyrelsens beslut

Slutrapporten för projekt Sänkta IT-kostnader godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta del av rapportens innehåll och
slutsatser i det fortsatta arbetet med digitalisering.
•

Projektets syfte enligt projektdirektivet är att ”Skapa en gemensam helhetssyn på den
totala IT verksamheten och kostnaderna inom Region Gotland, samt föreslå åtgärder
som kan leda till lägre kostnader för regionen som helhet”. Utifrån detta har
verksamheternas verksamhetsutveckling, stödd av digitalisering, analyserats. Analysen
pekar på att digitaliseringen är en avgörande framgångsfaktor.
Projektet föreslår att den centrala IT-organisationen och verksamheterna närmar sig
varandra och gemensamt arbetar för att digitaliseringsprojekten får största möjliga
utväxling. Ett antal centrala IT-effektiviseringsprojekt föreslås därtill genomföras.
Slutligen föreslås att nämnderna får i uppdrag att ta fram årliga digitaliseringsplaner.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
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RS § 164

Uppdrag - Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet

RS 2019/958
AU § 148

Regionstyrelsens beslut
•

Delrapporten för projekt Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i
Region Gotland godkänns.

Rapporten sammanfattar projektets etapp ett som omfattar en nulägesbeskrivning,
måltidskostnadernas utveckling, jämförelse med andra kommuner och landsting,
beskrivning av pågående effektiviseringsarbeten, nyckeltal, översyn av mat- och
måltidspolicyn samt förslag till organisation. Slutrapport lämnas i september 2020.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att projektet löper på enligt plan och
att arbetet bör fortsätta fram till slutrapport i september 2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
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RS § 165

Uppdrag - Utredning framtidens
skolorganisation

RS 2019/953
AU § 149

Regionstyrelsens beslut
•

Delrapport projekt Framtidens skolorganisation godkänns.

Omvärlden förändras och med detta ställs krav på att Region Gotland utvecklas i takt
med den. Förutsättningarna att möta kraven är bättre om regionens verksamheter
arbetar tillsammans över gränser och med fokus på helhet mer än delar. På så sätt
skapas en grund för en långsiktigt hållbar ekonomi. Med detta som utgångspunkt
beslutade regionstyrelsen under hösten 2019 om ett effektiviseringsprogram
(2019/955) med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika suboptimeringar och hitta
samordningsvinster. Programmet omfattar från start åtta projekt som drivs utifrån
egna direktiv och planer. Denna rapport avser projektet Framtidens skolorganisation.
Projektet drivs inom utbildning- och arbetslivsförvaltningen och har också beretts
där och i barn och utbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att projektet Framtidens skola inte
huvudsakligen har fokus ekonomisk effektivisering och också är en tydlig del av
utbildning- och arbetslivsförvaltningens kärnuppdrag. Bedömningen är därför att
projektet bör lyftas ur effektiviseringsprogrammet och istället drivas vidare som ett
separat projekt enligt gällande direktiv.
Ärendets behandling under mötet

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

Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-14, § 43
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07

68 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-05-27

RS § 166

Uppdrag - Framtidens samhällsbyggnadsprocess

RS 2019/951
AU § 150

Regionstyrelsens beslut
•

Delrapport för projekt Samhällsbyggnadsprocess för framtiden godkänns.

Samhällsbyggnadsprocess för framtiden är ett projekt som drivs av regionstyrelsen,
miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden. Uppdraget är att utreda
alternativ till organisatoriska lösningar som ger en kostnads- och tidseffektiv och
kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess. Syftet är att ta ett helhetsgrepp om
processen som ska möta framtidens behov utifrån ett kundperspektiv.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att projektet har inletts med god
materialinsamling som nu ska användas för att ge en nulägesanalys till fortsatt arbete.
Projektarbetet stämmer väl överens med den kulturresa som Region Gotlands
organisation står inför i syfte att uppnå en tillitsbaserad styrning och ledning.
Då projektet i huvudsak har mer kvalitetsförbättrande karaktär än ekonomiskt
kostnadssänkande görs bedömningen att projektet bör lyftas ur
effektiviseringsprogrammet och istället drivas som separat projekt enligt gällande
direktiv.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
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RS § 167

Uppdrag - Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

RS 2019/968
AU § 151

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen mottager redovisningen av rapporten Kollektivtrafik på Gotland,
daterad 2020-04-09.
• Med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland, 2020-04-09, får
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samverkan med teknikförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ta fram förslag till samlad organisation för den allmänna
och särskilda kollektivtrafiken vad gäller ansvar, roller och ekonomi.
Redovisningen ska göras till budgetberedningen hösten 2020.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknikförvaltningen,
redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg för kollektivtrafiken
med utgångspunkt från det regionala utvecklingsansvaret och med placering på
regionstyrelseförvaltningen. Redovisningen ska göras till budgetberedningen
hösten 2020.
•

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23, § 317 att ge regionstyrelseförvaltningen i
uppdrag att till budgetberedningen 2020 ta fram en genomförandeplan för en överföring av det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken från tekniska nämnden till
regionstyrelsen. I genomförandeplanen skulle förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan regionstyrelsen och tekniska nämnden ingå.
För uppdraget bildades en arbetsgrupp med representanter från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen, och en
rapport har tagits fram av konsult, Kollektivtrafiken på Gotland, förslag på
organisation och ansvarsfördelning. Trivector, 2020-04-09.
Rapporten innehåller en beskrivning av dagens kollektivtrafikorganisation, regionens
mål och visioner, en utblick över faktorer som kan påverka kollektivtrafikens
utveckling, förutsättningar för en effektiv kollektivtrafikorganisation och förslag till
en ny organisation. Förslagen omfattar ansvarsfördelning mellan nämnder och
förvaltningar, behov och förslag på resurser samt en genomförandeplan.
forts
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De samlade resurserna bedöms i rapporten behöva stärkas jämfört med idag.
Bedömningen baseras på jämförelser med andra regioner, arbetssituationen på
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
idag och på de övergripande regionala målsättningar regionen har för kollektivtrafiken och för andra utvecklingsområden.
I rapporten föreslås att det på teknikförvaltningen inrättas en ny avdelning för
kollektivtrafik, där ansvaret för linjetrafik, anropsstyrd trafik, färdtjänst, sjukresor och
skolresor samlas. Det föreslås också att en ny strategisk tjänst inrättas på
regionstyrelseförvaltningen med ansvar för frågor kopplade till rollen som regional
kollektivtrafikmyndighet.
I nästa steg behöver organisationsförslaget i rapporten fördjupas avseende roller,
ansvar och ekonomi.
Enligt regionstyrelsens uppdrag har en rapport med genomförandeplan för
överföring av det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken från tekniska nämnden till
regionstyrelsen tagits fram. Förslag till resurssättning samt rollfördelning mellan
regionstyrelsen och tekniska nämnden ingår.
Kollektivtrafiken har nära samband med regionens övergripande regionala
utvecklingsmål. I remissversionen av förslag till regional utvecklingsstrategi ingår
området kommunikationer. En av de strategiska inriktningarna som föreslås
prioriteras är insatser som ”utvecklar kollektivtrafiken och underlättar ett ökat
hållbart resande”. Särskilt viktigt anges kopplingen till serviceområden, för att knyta
samman resor mellan orter och mellan boende, arbete, service, vara. Målen i det
regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att öka resandet med
kollektivtrafiken som ett hållbart alternativ till arbets- och fritidsresor.
Som framgår av rapporten är bedömningen att de samlade resurserna måste stärkas
jämfört med idag. Det baseras på jämförelser med andra regioner, de arbetsuppgifter
som kan och inte kan utföras på kollektivtrafikenheten idag och på de övergripande
regionala målsättningar regionen har för kollektivtrafiken och för andra
utvecklingsområden.
En ny strategisk tjänst på regionsstyrelseförvaltningen skulle innebära at en mer
direkt samverkan mellan olika regionala utvecklingsområden och kollektivtrafiken
skulle stärka det samlade regionala utvecklingsarbetet, som regionstyrelsens uppdrag
syftar till, och förbättra förutsättningarna att bidra till regionens övergripande målsättningar. Regionstyrelseförvaltningen bör tillsammans med teknikförvaltningen få i
uppdrag att till budgetberedningen hösten 2020 redovisa modell, roll och
forts
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uppdrag för en funktion som strateg för kollektivtrafiken med utgångspunkt från det
regionala utvecklingsansvaret och med placering på regionstyrelseförvaltningen.
Det idag splittrade ansvaret för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken försvårar
förutsättningarna för att driva ett effektivt arbete. Ett samlat ansvar för samhällsbetalda resor på teknikförvaltningen och en resursförstärkning där skulle innebära
förbättrade möjligheter till mer långsiktigt utvecklingsarbete och att stödfunktioner
skulle kunna stärka verksamheten. Samtidigt är det viktigt att se till att de möjligheter
till effektivisering som finns, kan tillvaratas. Med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland, 2020-04-09, bör regionstyrelseförvaltningen få i uppdrag att i
samverkan med teknikförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen,
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen, till budgetberedningen
hösten 2020, ta fram förslag till detaljerad organisation vad gäller ansvar, roller och
ekonomi.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-22
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RS § 168

Utvärdering av stöd och boendesamordning
till ensamkommande barn och unga på
Gotland

RS 2018/1195
AU § 152

Regionstyrelsens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån rapportens slutsatser, i dialog
med Röda Korset, fortsatt möjliggöra strukturer som främjar social hållbarhet.
•

Under flyktingsituationen 2015/16 anlände till Gotland ett antal ensamkommande
barn och unga. I syfte att främja etableringen betalades ett tillfälligt statsbidrag ut i
syfte att stärka kommunernas möjlighet att låta ensamkommande bo kvar i den
kommun där de vistas, även efter att de blir 18 år. Röda Korset Gotland befanns ha
bäst förutsättningar att upparbeta statsbidraget i enighet med konstaterade behov och
gavs därför uppdraget att bistå ensamkommande personer med stöd och boendesamordning. Från uppstart 2017 har detta uppdrag förlängts i omgångar och sträcker
sig nu fram till slutet av 2020.
Regionstyrelsen gav i december 2018 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
utvärdera arbetet under 2020 vilket här presenteras i bilagd rapport.
Inledningsvis rörde det sig stödet primärt om basala behov såsom mat och boende,
samt psykosocialt stöd. Under projektperioden har gruppen ensamkommandes
situation och behov dock utvecklats i takt med etableringsprocessens fortskridande.
Flera personer har även fått uppehållstillstånd genom Gymnasielagen. Numera rör
behoven i allt större grad stöd kring framgångsfaktorer för många av de utmaningar
som alla unga vuxna ställs inför. Det inkluderar nätverk och sammanhang, framgångsfaktorer som gruppen ensamkommande i stor utsträckning saknar. Röda
Korset Gotland har under projektets gång adresserat den utvecklingen och i detta
även samverkat med flera av Region Gotlands verksamheter samt med andra
myndigheter och civilsamhällesaktörer. Det kan konkret innebära stöd i kontakter
med myndigheter samt samhällslotsning, exempelvis kring anställningsförfaranden,
myndighetsfunktioner, bostadsrådgivning, relationer m.m.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de insatser som Röda Korset Gotland
genomfört med stöd av befintligt ekonomiskt bidrag avsevärt bidragit till den
gynnsamma utveckling som nu observeras. Insatserna har därtill väsentligt avlastat
flera verksamheter inom Region Gotland som har kontakt med gruppen ensamkommande. Fördelarna med en stabil, oberoende aktör med förtroende både i
gruppen ensamkommande och hos övriga berörda aktörer kan inte underskattas.
forts
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Gruppen ensamkommande har överlag kommit långt i sin etableringsprocess och
står i allt större utsträckning till arbetsmarknadens förfogande. Primära framgångsfaktorer för en fortsatt gynnsam utveckling bedöms även fortsättningsvis vara stöd i
bostadsfrågor, samhällslotsning och psykosocialt stöd. Region Gotlands verksamheter kommer att påverkas när de uppgifter Röda Korset Gotland hittills löst nu
tappar sin finansiering. I vilken utsträckning är svårbedömt men samtliga frågor
kommer fortsätta drivas i befintliga forum för samverkan. Vidare kommer Region
Gotlands befintliga verksamheter även i fortsättningen möta upp behoven av
samhällslotsning och psykosocialt stöd, och kan vid behov även samordna dessa
insatser sinsemellan.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån
rapportens slutsatser, i dialog med Röda Korset, fortsatt möjliggöra strukturer som
främjar social hållbarhet.
Ordförande ställer proposition på Filip Reinhags yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-29
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RS § 169

Dataskyddsombudets årsrapport till
regionstyrelsen 2019

RS 2020/683
AU § 153

Regionstyrelsens beslut

Rapporten godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder utifrån
rapportens slutsatser till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020.
•

Enligt EU:s dataskyddsförordning, eller GDPR som är förkortningen av namnet på
engelska, General Data Protection Regulation, är den övergripande och viktigaste
uppgiften för dataskyddsombudet att övervaka att personuppgiftsansvarig
(nämnderna) följer dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.
Enligt de interna riktlinjerna EU:s dataskyddsförordning - Roller och ansvar med
ärendenummer RS 2018/1333 daterad den 10 december 2018 ska dataskyddsombudet bland annat skriftligen rapportera om sina iakttagelser, bedömningar och
rekommendationer till högsta förvaltningsnivå, dvs. regionstyrelsen minst en gång
per kalenderår.
Den här rapporten är Dataskyddsombudets första årsrapport.
Rapporten syftar till att på ett översiktligt sätt lyfta fram information som personuppgiftsansvarig behöver känna till.
I rapporten lämnas endast dataskyddsombudets iakttagelser.
Dataskyddsombudet har även inlett uppföljningar av samtliga nämnders arbete utom
Krisledningsnämnden. De här uppföljningarna avslutas med en rapport för
respektive nämnd. I de rapporterna kommer dataskyddsombudet lämna
bedömningar och rekommendationer.
För mer information om hur dataskyddsarbetet bedrivs strategiskt och operativt
hänvisas till respektive nämnd.
Regionstyrelsen ska ta emot informationen i rapporten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Johanna Mörnefelt, dataskyddsombud, regionstyrelseförvaltningen.
forts
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Filip Reinhag (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag
på åtgärder utifrån rapportens slutsatser till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni
2020.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-05
Skickas till
Samtliga förvaltningschefer respektive cheferna för patientnämnden, valnämnden och
överförmyndarnämnden
Samtliga nämnders utsedda kontaktpersoner för frågor om personuppgiftsbehandling
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RS § 170

Ungdomsledarpris 2020

RS 2020/420
AU § 154

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionfullmäktige har att utdela ungdomsledarpriset till Ann-Charlotte Dahl,
Visborgs OK.

Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotlands ungdomsledarpris 2020 går till Ann-Charlotte Dahl, Visborgs
OK.

Årets pristagare av Region Gotlands ungdomsledapris är Ann-Charlotte Dahl,
Visborgs OK. Lotta har varit aktiv i föreningen i många år och ansvarar för
ungdomskommittén samt leder utbildningar i orientering. Lottas ledord är ”alla får
vara med, alla har samma värde, alla kan delta efter sina förutsättningar”.
”Som ledare så ser hon alla, och låter alla ta ansvar och inspirerar ungdomarna till att
utvecklas mer. Dessa egenskaper gör att många av våra unga fortsätter vara kvar i
föreningen” säger Ulrika Lind Sporre, ordförande i föreningen Visborgs OK som har
nominerat Lotta.
Ungdomsledarpriset i nuvarande form antogs av kommunfullmäktige år 2004. Priset
utdelas till en ideellt arbetande ledare inom föreningsdriven ungdomsverksamhet.
Priset kan erhållas en gång. Berättigad att söka är privatperson, förening eller
distriktsorganisation, som då söker priset för medlems räkning. Kultur- och
fritidsberedningen har berett ärendet och var eniga i sin bedömning.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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RS § 171

Anmälan av delegationsbeslut

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

Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen. 2020-05-04 RS
2019/1174
Biträdande förvaltningschefs beslut
- Anställningsärenden RSF 2020-01-18-2020-05-04
Utvecklingsdirektörens beslut
- Delegationsbeslut 2020-04-22, anslag 1:1
Kultur- och fritidsavdelningens beslut
- Delegationsbeslut kultur- och fritidsavdelningen 2020-04-23-2020-05-06
Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2020-04-21-2020-05-18
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RS § 172

Information, vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades information om vissa inkomna handlingar:
-

Arbetsförmedlingens generaldirektör informerar om myndighetens prioriteringar
i krisen. 2020-05-20
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RS § 173

Information om corona Covid-19

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Regiondirektör Peter Lindvall informerar utifrån utsänt PM.
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RS § 174

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
-

Partnerskapet med Uppsala universitet - Campus Gotland, avtalet gäller 20172020. En ny överenskommelse håller på att tas fram. Tidplanen är att ett nytt
avtal ska beslutas i regionstyrelsen i september och ska gälla från januari 2021.
Centrala samverkans kommitténs möte, där informerades om upphandling i
företagshälsovård, bemanningsfrågor samt rekrytering av ny ekonomidirektör.
Samarbetet med besöksnäringen. Presskonferens om reserestriktioner ska hållas
den 29 maj 2020.
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RS § 175

En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen

RS 2020/889

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
x

För det fall riksdagen beslutar att anta ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen och den lagen inte närmare anger vilken nämnd som ska svara för
fullgörandet av lagen, beslutar regionfullmäktige följande:
1. Miljö- och byggnämnden ska svara för fullgörandet av lagen och
2. om lagen skulle ange avgiftsfinansiering, att avgiftsuttag ska ske enligt
grunderna för taxan för Region Gotlands offentliga kontroll av livsmedel.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har uppmärksammat regionstyrelseförvaltningen på
att ett brådskande lagförslag bereds i regeringskansliet. Det gäller en ny lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som föreslås träda ikraft redan den 1
juli 2020. SKR har med vissa synpunkter i allt väsentlig tillstyrkt förslaget. En synpunkt är att det inte av lagförslaget framgår vilken nämnd som skulle sköta det nya
tillsynsuppdraget. SKR har därför i sitt remissvar framfört att lagen bör utpeka den
nämnd som ansvarar för kommunens tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet, i
annat fall krävs ett lokalt beslut om ansvarig nämnd i fullmäktige. En annan synpunkt
är att det nya åliggandet, som föreslås finansieras med statsbidrag, är underfinansierat.
Det är för närvarande oklart om vad som slutligen kommer att föreslås. Emellertid är
det sista fullmäktigesammanträdet före den 1 juli den 15 juni. Regionstyrelsen föreslås därför att med ett villkorat beslut ta höjd för att den nya lagen beslutas. Allt för
att under sommaren slippa oklarhet i ansvarsfrågor rörande smittskyddsåtgärder.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen informeras om ärendet ”En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen”.
Ordförande ställer proposition regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-27
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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