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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 161

Regionstyrelseförvaltningen 2.0

RS 2020/800

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Det samlade ansvaret för verksamheten inom regionstyrelsens avdelning
försörjning flyttas från 2021-01-01 till tekniska nämnden.

Information till regionstyrelsen och tekniska nämnden
• Regionstyrelseförvaltningen respektive teknikförvaltningen avser senast i oktober
2020, under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om att flytta ansvaret för
försörjning och lokalförsörjning, att återkomma till styrelsen respektive nämnden
med en förtydligad genomförandeplan för förändringen och förslag till reglementsändringar.

Regionstyrelseförvaltningen har i verksamhetsplan 2020 en aktivitet som säger att en
översyn skall göras av dagens roller och organisationsstruktur för att dessa ska
motsvara de processer förvaltningen ansvarar för.
Ett utvecklingsarbete benämnt RSF 2.0 har genomförts och efter fördjupade dialoger
har beslut fattats om genomförande och också att föreslå regionfullmäktige att flytta
ansvaret för försörjningsverksamheten till tekniska nämnden/teknikförvaltningen.
Försörjningsverksamheten har ca 200 medarbetare och omsluter ca 180 mnkr per år.
Ekonomimodellen utgörs av köp/sälj där övriga nämnder är kunder.
Verksamheten omfattar:
- Hjälpmedelsförsörjning med inköp, förrådshållning, distribution, teknik och
service av hjälpmedel (tex nyckelgömmor och kameraövervakning i hemmen)
samt hjälpmedelspolicyn.
- Varuförsörjning med hantering av lagervaror (inköp, förrådshållning, distribution) och beställningsvaror (inköp och distribution).
- Vaktmästeri med hantering av återvinning/källsortering, tvättförråd och bårhusverksamhet. konferensservice, passerkortshantering, möbelhantering/service
m.m.
- Regiontransporter
- Post/pakethantering inklusive distribution
- Städverksamhet med hantering av egenregi (allmän städning, allergistädning,
flyttstäd, konferensservice, caféservice mm) och underentreprenörer (fönsterputs,
storstädning, mm)
- Fordonsverksamhet med samordning (upphandling, brukande och avveckling) av
leasingsfordon och bilpool. Bilpolicy och policy för drivmedel.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 161 forts
RS 2020/800

Dialog har förts mellan regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen och båda
förvaltningarna är överens om att förflyttningen ger goda förutsättningar att skapa
värde. Dels genom att ge regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen förbättrade
förutsättningar att hantera sitt komplexa uppdrag och också för tekniska nämnden/
teknikförvaltningen att bedriva utveckling och effektivisering i relation till det
uppdrag man har idag.
Förslaget har samverkats med de centrala fackliga organisationerna inom såväl
regionstyrelseförvaltningen som teknikförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen gör bedömningen att föreslagna
organisatoriska förändringar bidrar till den förflyttning som regionstyrelseförvaltningen sett behov av efter tidigare utvärderingar. Den föreslagna förändringen skapar
på sikt även möjligheter för samordningsvinster med verksamheter inom teknikförvaltningen och på så sätt en effektivisering inom regionen som helhet. Ett fortsatt
stort behov av att föra dialog och att kommunicera föreligger och det är avgörande
att berörda medarbetare och chefer involveras fortlöpande.
Tidplanen bedöms snäv men samtidigt är det en fördel att genomföra en förändring
av detta slag vid ett årsskifte. Därför förordar förvaltningarna att tidplanen hålls.
Förvaltningarna bör återkomma till respektive ansvarig nämnd med information
kring det fortsatta arbetet och dess konsekvenser. Båda förvaltningarna bedöms
behöva se över sin egen ledningsstruktur för att säkerställa bästa möjliga effekter av
förändringen.
Dessutom behöver reglementen och delegationsordningar ses över och eventuella
revideringar med anledning av det förändrade uppdraget genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-18
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 162

Översyn kultur och fritidsberedning

RS 2020/860

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Kultur- och fristidsberedningen behålls som beredning för kultur- och fritidsärenden enligt instruktionen från och med nu.
• Regionstyrelseförvaltningen får uppdrag att arbeta in ärendehantering och göra en
översyn av instruktionen.
•

Regionstyrelseförvaltningen fick vid regionstyrelsens arbetsutskott i april 2020 i
uppdrag att göra en översyn av instruktion och arbetsformer för kultur- och
fritidsberedningen.
Kultur- och fritidsberedningen är en del i den samlade beredningen till regionstyrelsen varför översynen är genomförd i ett helhetsperspektiv där samtliga
beredningsformer kopplade till regionstyrelsen är inkluderade.
En god ärendeberedning ställer krav på utredning, saklighet och opartiskhet. De
bärande principerna ska alltid vara öppenhet, transparens, spårbarhet, demokrati,
effektivitet och uppföljningsbarhet. Dagens kultur- och fritidsberedning bedöms inte
leva upp till dessa krav. Dagens hantering bedöms inte heller vara tids- och kostnadseffektiv och en förändring skulle innebära ökade kostnader för förvaltningen.
Förvaltningen förordar därför att en förändring av dagens beredningsformer
genomförs för att öka såväl kvalitet som effektivitet. Bedömningen är att en mer
omfattande förändring kan vara av värde men i ett första steg föreslås en avveckling
av dagens kultur- och fritidsberedning och att ärenden inom detta område istället
bereds till regionstyrelsen via RSAU eller REGU.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dagens hantering av beredning till
regionstyrelsen har kvalitetsbrister och att åtgärder behövs för att justera dem.
Förvaltningen gör bedömningen att det finns fyra olika tillvägagångssätt framåt men
att konsekvenserna för de olika alternativen talar för att endast ett eller två alternativ
är att föredra.
Kultur- och fritidsberedning kvar parallellt med RSAU och REGU
Innebär behov av att revidera instruktionen för beredningen så att det tydligt framgår
vilka ärenden som skall beredas av KFB och att beslut alltid fattas av RSAU.
Beredningen är då ett forum för avstämning och dialog mer likt en referensgrupp.
forts
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Justerande
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Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 162 forts
RS 2020/860

Denna hantering ger fortsatt stora brister i ärendeberedningens förankringsprocess,
transparens och spårbarhet och också möjligheten till effektiv tidsplanering. Risken
är tydlig för dubbelarbete, otydligheter kring ärendegången och utdragna
beslutsprocesser.
Kultur- och fritidsutskott parallellt med RSAU och REGU
Innebär behov av att revidera instruktionen i likhet med instruktionen för REGU.
Utskottet kan hantera ärenden och föreslå beslut till regionstyrelsen. Hanteringen
kräver nämndkanslistöd och egen hantering i diariesystemet w3d3. Utskottet bör
också inkluderas i årshjulet för RS planering. Ledamöter i utskottet behöver I-pads
för att få tillgång till handlingar. Detta ger sammantaget en bedömd kostnadsökning
på ca 500 tkr per år. En kostnadsökning som inte ryms inom förvaltningens
nuvarande budgetram utan kraftiga omprioriteringar från andra verksamhetsområden. Hanteringen ger ökad transparens och spårbarhet men risken finns för
fortsatt svårighet till optimal tidsplanering för ärenden och troligen kommer därför
ärenden att behöva hanteras också i REGU eller bara RSAU även framåt. Fortsatt
finns också utmaningen med informationsspridning och förankring då ledamöter i
KFB inte också ingår i RS/RSAU.
Endast REGU och RSAU
Innebär att de frågor som idag bereds via KFB läggs till REGU eller RSAU.
Instruktion för REGU behöver revideras att omfatta också dessa ärenden. Redan
befintligt kanslistöd kan nyttjas liksom hanteringen i diariesystemet. En ekonomisk
effektivisering kan göras då dagens kultur- och fritidsberedning kan avvecklas.
Hanteringen ger fortsatt svårighet till optimal tidsplanering för ärenden och troligen
kommer ärenden att behöva hanteras i andra beredningsforum än avsett även framåt.
Endast RSAU
Innebär att alla beredning till regionstyrelsen sker genom arbetsutskottet. En
bedömning är att med en uppdelning av agendan kan de ärenden som avser regional
utveckling eller kultur och fritidsärenden fortfarande tydliggöras. Samtliga idag
planerade möten för RSAU och REGU bedöms fortsatt behövas men att alla
hanteras som RSAU ger en ökad flexibilitet i tidsplanering och därmed ärendeberedning.
De ledamöter som idag finns i REGU är de samma som i RSAU vilket ger en
möjlighet att hantera ärenden med flexibilitet mellan dessa två beredningsorgan.
Endast en ledamot i KFB finns i RSAU vilket ställer höga krav på beredning och
dialog för att kunskap och information skall följa med i beredningsprocessen.

forts
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Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 162 forts
RS 2020/860

Att beredningsforumen tidplaneras så att RSAU har 11 möten på ett år, REGU 5 och
KFB ett mindre antal försvårar planeringen av ärendeberedningen och gör att
ärenden många gånger behöver läggas in på fel beredningsforums agenda för att
kunna hanteras i god tid inför regionstyrelse eller regionfullmäktige. En ärendeberedning med kvalitet skall vara transparent och spårbar. Detta kräver bland annat
god planering, diarieföring och protokollskrivning. En bedömning är att ett utskott
bättre uppfyller dessa krav än en beredning. Ett utskott är en beredningsform med
beslutsmandat och detta kräver viss grundadministration. Idag bedöms inte en
utökning av kanslistöd kunna inrymmas i regionstyrelseförvaltningens uppdrag utan
att ekonomiska medel tillförs.
För att kunna leva upp till kraven på en kvalitativ ärendeberedning och ekonomisk
effektivitet och sammantaget sänkta kostnader bedömer förvaltningen att ärendeberedningen bär ske inom ramen för RSAU och REGU. Det kan finnas ytterligare
möjligheter till effektivisering genom ökad samordning också mellan dessa
beredningsorgan men den frågan kan behöva belysas ytterligare. Ett beslut om
förändring i beredningsformerna bör fattas i god tid då planeringen av nästa års
sammanträden görs tidigt under hösten året innan. Efter beslut kring beredningsorgan framåt föreslås att en revidering av instruktion och arbetssätt framåt för dessa
organ genomförs. Om flera beredningsorgan skall finnas föreslås att en gemensam
instruktion skrivs som beskriver samtliga beredningsforum.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) att ärendet
återremitteras för att komplettera underlaget med en analys av för- och nackdelar
med att återinföra en kultur- och fritidsnämnd med bibehållen förvaltningstillhörighet.
Eva Nypelius (C) yrkar att kultur- och fritidsberedningen ska behållas och fortsätta
sitt arbete enligt instruktionen från och med nu. Regionstyrelseförvaltningen får
uppdrag att arbeta in ärendehantering och göra en översyn av instruktionen.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Filip Reinhags yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-20
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 163

Återrapportering efter Delårsrapport 1 för
räddningstjänsten

RS 2020/728

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I samband med rapportering av delårsrapport 1 2020 för räddningstjänsten, gav
regionstyrelsen i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni ska
samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med förslag till beslut angående hur det
fortsatta arbetet avseende RIB-beredskapen ska gå till och vilka ekonomiska effekter
detta kan ge.
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick också 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.
Regionstyrelsen beslutade den 27 maj 2020 (§ 151) att till regionstyrelsens sammanträde den 17 juni skall samhällsbyggnadsförvaltningen återkomma med en konsekvensanalys innan eventuell återbesättning av de 4 vakanta tjänsterna får ske.
Punkt 1
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag att se över möjligheterna till
kombinationstjänster för räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB ) för att säkerställa bemanningen. Under 2019 genomfördes en kartläggning i Region Gotlands för
att identifiera vilka verksamheter och yrken som skulle kunna vara aktuella.
Kartläggningen visade att regionstyrelseförvaltningen (RSF) och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen (UAF) är de verksamheter som kan vara möjliga. Vid RSF har
följande verksamheter identifierats: måltid, städ, bibliotek och lön och för UAF är
det: skola och förskola.
Innan juni kommer räddningstjänsten boka in möten med berörda arbetsplatser inom
RSF och UAF för att tillsammans planera informationsmöten för medarbetarna om
uppdraget som RIB. Informationsmötena kommer att ske i början av september. Det
kommer att i första hand ske i närområdet till Slite då det är där räddningstjänsten ser
att det finns ett behov. I Hemse har man lyckats med att rekrytera till RIB under
2019 och behovet är inte lika aktuellt som i Slite.
Kontakt är tagen med Cementa, för att sondera eventuellt framtida samarbetsmöjligheter. Cementa ser det som positivt att Region Gotland informerar och
berättar vad det innebär att vara RIB för cementas anställda.
forts
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RS AU § 163 forts
RS 2020/728

Vid lyckad rekrytering av RIB personal till Slite , med minst 9 personer, kan heltidsbemanningen i Slite avvecklas. Efter avslutad övertalighetsprocess, innebär det att
8 heltidstjänster har avvecklats. Övertalighetsprocessen tar 6 till 12 månader innan
man kan se full ekonomisk effekt.
Personalkostnad för 8 heltidstjänster är på 4,1 mnkr per helår. Ökning av RIB
innebär en ökad kostnad med 900 000 kr per helår. Möjlig besparing 3,2 miljoner kr.
Det tillkommer engångskostnad för grundutbildning för nya RIB, en kostnad på ca
350 000 kr.
Punkt 2
Räddningstjänsten har tidigare i sin prognos för delårsrapport 1 räknat med att från
och med 1 september 2020 så kommer återrekrytering inte att ske gällande de två
vakanta tjänsterna som uppstår. Med i prognosen är även den vakanta tjänst som
enhet förebyggande brand har och kommer att välja att ha året ut. Vilket i princip
möter upp emot den besparing på 700 000 kr, som räddningstjänsten fick inför 2020.
Det verksamheten ser att man kan genomföra ytterligare för att försöka minska det
prognostiserade underskottet för år 2020, är att från 1 oktober 2020 så kommer en
halvtidstjänst vara vakant (tjänstledighet), vilket verksamheten inte kommer
ersättningsrekrytera. Det ger en ekonomisk effekt på ca 140 000 kr under år 2020.
Ta bort utbildningsinsatser under året, ger minskade kostnader på 300 000 kr. Detta
blir tredjeåret på rad man skär ner i utbildningsbudgeten under innevarande år, vilket
får konsekvensen att utbildningar skjuts på framtiden och ett missnöje uppstår bland
personalen.
Ovan åtgärder ger en besparing under år 2020 och kan förbättra årsprognosen med 440 000 kr.
Punkt 3
Enligt handlingsprogrammet för LSO för Region Gotland så skall det finnas 9 heltidsbrandmän i tjänst dygnet runt. För att klara av en dygnet runt bemanningen så
behövs en anställnings koefficient på mellan 1,4-1,8. Koefficient är en faktor som är
uträknad centralt, och som har beräknats ut för att räddningstjänsten ska klara
bemanningen med normala ledigheter och utbildningar.
Räddningstjänsten på Gotland har under senaste åren arbetat med en koefficient 1,2
och använt sig av timanställda. Trots att timanställda finns att tillgå så uppstår en hel
del övertid för att klara bemanningen. Räddningstjänstens timanställda kan ofta bara
jobba nätter och helger. På fyra grupper som skall bemanna verksamheten dygnet
runt med nio personer så krävs det en personalresurs på minst 43 personer
(koefficient 1,2) för att det inte skall bli för många schemaändringar och att undvika
för högt övertidsuttag eller ta in timanställd.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 163 forts
RS 2020/728

Räddningstjänsten har redan i dag en hel del schemaändringar med kort varsel
(schemaändringar med kort varsel innebär ökade kostnader) för kunna täcka upp i
schemat, med anledning av det så får vi en hel del kritik från personal och fackliga
organisationer.
Att inte rekrytera de vakanta tjänsterna som nu finns hos räddningstjänsten ökar
risken för ökade kostnader som kan innebära högre kostnader än att rekrytera de
vakanta tjänsterna. Risken för en kraftigt försämrat arbetsmiljöklimat med mycket
kritik från fackligt håll, eventuella 6:6 a anmälningar. Vid fortsatt nuläge som ovan
och att ingen tillsättning av vakanser sker, genererar detta en kostnad på 640 000 kr
för vikarier och timanställda from juni och året ut. Att avbryta rekrytering ger en
kostnadsminskning på cirka 440 000 kr from september och året ut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef och Martin Ekepil Ringelid,
ekonomichef, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att ärendet kompletteras med konsekvensanalys utifrån
vakanta tjänster. Arbetsutskottet överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan
eget yttrande. Kompletterande handlingar bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-18

12 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 164

Revisionsrapport. Granskning av hantering
av mervärdeskatt - moms

RS 2020/650

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsens lämnar denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna.

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i hantering av mervärdeskatt är
tillräcklig.
Revisorerna anser att regionstyrelsens och nämndernas interna kontroll avseende
momshanteringen är delvis tillräcklig. Tre av fem kontrollmål bedöms vara uppfyllda
och två kontrollmål bedöms vara delvis uppfyllda.
Revisorernas bedömning grundar sig i huvudsak på att det finns rutiner för löpande
avstämning och redovisning av moms och dessa bedöms vara tillfredsställande och
tillräckliga. Vidare visar stickprovskontroll att det över lag finns fungerande rutiner
och processer för momsredovisning, men att vissa felaktigheter avseende utebliven
momsdebitering konstaterats i stickprovsgranskningen. Det finns rutiner som säkerställer att återsökning av särskild momskompensation görs.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat tre rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar
att:
Säkerställa att korrekt momsdebitering görs på utgående kundfakturor.
I sin stickprovsgranskning har revisorerna hittat fjorton fakturor där man ansett att
regionen förbisett att debitera utgående moms. Merparten av dessa avser tekniska
nämndens verksamheter. Regionstyrelseförvaltningen har återkopplat granskningsresultatet i ekonomichefsnätverket. Teknikförvaltningen har också gått igenom varför
utgående moms inte debiterats på dessa fakturor och ändrar sina rutiner i de fall där
utgående moms ska debiteras.
En fullständig utredning görs med avseende på om regionens olika tjänster är att betrakta som
skattepliktiga respektive skattefria.
Region Gotland ställer årligen ut cirka 250.000 kundfakturor. Cirka 50 procent av
fakturavolymen avser avgifter inom ej momspliktig verksamhet såsom barnomsorg,
hälso- och sjukvård samt äldreomsorg. Cirka 40 procent av fakturavolymen avser
momspliktig verksamhet inom vatten- och avloppsverksamhet samt avfallsverksamhet. Resterande 10 procent av kundfaktureringen avser bland annat lokalhyror,
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hamnavgifter och tillsynsavgifter samt övrig fakturering. Kategorin övrig fakturering
är ofta kopplad till tekniska nämndens verksamheter. Det är i den övriga faktureringen som revisorernas stickprovsgranskning pekat på att utgående moms i några
fall inte debiterats. Regionstyrelseförvaltningen anser att en utredning av vilka tjänster
inom övrig fakturering som är momspliktiga är tillräckligt att göra.
Se över rutinerna för återsökning av moms på inhyrd sjukvårdspersonal i syfte att säkerställa att
momskompensation inte yrkats felaktigt.
Under 2019 förändrades reglerna för moms i samband med uthyrning av sjukvårdspersonal. Sådan uthyrning var tidigare skattefri sjukvård och kommuner och regioner
kunde yrka kompensation för s.k. dold moms med 6 procent. Efter den 1 juli 2019
uthyrning av sjukvårdspersonal momspliktig verksamhet. Hälso- och sjukvårdsnämnden har svarat att det är sällsynt att bemanningsföretag fakturerar utan att ange
moms. I det fall det händer är rutinen ändrad så att fakturan skickas tillbaka till
leverantör med meddelande om att momsbeloppet ska framgå av fakturan. Inget
yrkande om 6 procents momskompensation sker.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2020-03-24
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Revisionsrapport. Granskning av inköpsprocessen

RS 2020/653

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen lämnar nedanstående svar till revisorerna.

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att bedöma om den interna kontrollen i inköpsprocessen är tillräcklig.
Den sammanfattande bedömningen från revisorerna är att regionstyrelsen inte i alla
delar har en tillräcklig kontroll. Bedömningen grundar sig i huvudsak på att det finns
riktlinjer och rutiner upprättade, men att dessa inte i tillräcklig utsträckning berör hur
uppföljning av upphandlings- och inköpsprocessen bör göras. Det genomförs inte
heller systematisk uppföljning av regionens gemensamma avtal eller köptrohet till
avtal i övrigt.
Regionstyrelseförvaltningen har varit delaktig i revisionen och är positiv till att
granskningen har gjorts. Revisionens sammanfattande bedömning att regionstyrelsen
inte i alla delar har en tillräcklig kontroll avseende inköpsprocessen delas av
förvaltningen. Förvaltningen tar till sig revisorernas rekommendationer.
Sedan en tid tillbaka pågår ett omfattande utvecklingsarbete inom inköpsprocessen
på Region Gotland. Arbetet omfattar såväl översyn av uppdrag, ledning, arbetssätt
och organisation som samverkan med alla intressenter, såväl externa som interna. En
mycket viktig del av det pågående arbetet är vidareutveckling av den interna
styrningen och kontrollen i inköpsprocessen. I detta ingår också en långsiktig
planering och uppföljning av Region Gotland inköpsarbete.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat sex rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar.
1. Säkerställa att styrande dokument även omfattar skrivelser om hur och när avtal skall följas
upp samt hur denna uppföljning ska dokumenteras.
Modell och rutiner för avtalsuppföljning utarbetas och provas sedan en tid tillbaka.
Syftet är att dels få en modell som kan användas konsekvent över hela Region
Gotland dels att effektivisera och säkerställa uppföljning av samtliga avtal.
Uppföljning görs för ett antal avtal idag, dock sker detta inte konsekvent och det
finns varierande rutiner för detta inom Region Gotland. Vidare utvecklas intern
styrning och kontroll för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som genomförda
inköp.
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2. Tillse att regions avtal finns samlade och är lättöverskådliga.
Inom ramen för pågående projekt, Sänkning av inköpskostnader, samt utvecklingsarbetet inom upphandlingsstödsenheten identifieras och utarbetas nyckeltal för att
kunna etablera kontinuerlig mätning av leverantörstrohet och avtalstrohet. Vidare ses
systemstöd över samt rutiner för att kunna ha överblick över avtal i Region Gotland.
Detta är en förutsättning för att kunna etablera en fullgod uppföljning. Vidare
utvecklas intern styrning och kontroll för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som
genomförda inköp.
3. Tydligare koppla kontroll av inköp till den interna kontrollplanen.
Intern styrning och kontroll utvecklas för att kontrollera såväl avtalsuppföljning som
genomförda inköp. Se också kommentarer under punkt 1 och 2 ovan.
4. Försäkra sig om att regionens upphandlingar följer lagstiftning och regionens regler, exempelvis
med avseende på dokumentation vid direktupphandlingar.
Arbetet pågår med vidareutveckling av den interna styrningen och kontrollen i
inköpsprocessen enligt ovan. I regionens chefskola ingår upphandling och inköp som
en del. Arbete pågår också med särskilda utbildningar av behöriga beställare med
direktupphandlingsregler som en del.
5. Tillse systematisk uppföljning av genomförda upphandlingar.
En mycket viktig del av det pågående arbetet inom upphandling och inköp i regionen
är vidareutveckling av den interna styrningen och kontrollen i inköpsprocessen. I
detta ingår också en långsiktig planering och uppföljning av Region Gotland inköpsarbete.
6. Säkerställa att regionen har ändamålsenligt systemstöd för att genomföra inköpsanalyser och att
rutiner upprättas för detta syfte.
I dagsläget finns inget utvecklat systemstöd. Inför budgetberedningen i höst ingår en
beskrivning av behovet i regionstyrelseförvaltningens strategiska plan.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2020-03-24
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-20
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Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr,
Korpens café och restaurang

RS 2020/773

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Vid uppdaterade beräkningar i Kostutredning 2019 (RS 2019/562) förslogs att en
utredning av Korpens Café och restaurangs framtid skulle genomföras av regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso-sjukvårdsförvaltningen. Regionfullmäktige godkände rapporten och en utredning av Korpens café och restaurangs
framtid har nu genomförts av berörda förvaltningar.
Korpens café och restaurang, som omsluter ca 2 miljoner kronor, har drivits i många
år. Dagens ca 100 portioner serveras i dag till besökare och personal. Kökslokalen
vid Korpens café och restaurang visar i dag stora brister i bland annat underhåll och
utrustning och investeringsbehov har beräknats till upp mot 2 miljoner kronor vilket
skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 200tkr per år. Regionstyrelseförvaltningen måltidsverksamhet har under perioden 2017-2020 hanterat ett
besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar har genomförts genom
förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt sätt leverera måltider
till regionens verksamhet och kraven på nya kostnadssänkningar är tydliga. Hälsooch sjukvårdsförvaltningen bedömer att en nedläggning av verksamheten skulle
innebära en försämrad service till besökare och anställda men ställer sig under
rådande omständigheter bakom förslaget till avveckling av verksamheten. Det finns
behov av lokaler på Korpenområdet och en gemensam bedömning är att den yta
som frigörs kan användas till andra regionala verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen gör den samlade bedömningen att Korpens café och
restaurang bör avvecklas. Bedömningen görs utifrån följande aspekter:
Region Gotland och också regionstyrelseförvaltningens måltidsavdelning har i
uppdrag att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och bör fokusera på sitt
huvuduppdrag
Kökslokalerna vid Korpens café och restaurang kräver stora investeringar som över
tid skulle innebära ökade hyreskostnader.
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Övriga förvaltningar som i dag driver verksamhet på området uttrycker ett behov av
att nyttja den lokalyta som frigörs. Om lokalbehovet förändras kan en möjlighet
finnas för annan aktör att bedriva caféverksamheten vidare. I så fall måste en
upphandling ske.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Josefine Jessen, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär komplettering i ärendet och det överlämnas därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Måltidsverksamhet i Gråbo seniorboende
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Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Serveringsverksamheten vid Gråbo Seniorboende, som omsluter ca 1 miljon kronor,
har drivits i många år och har tidigare varit viktig bland annat för boende i huset som
innehaft äldre biståndsbeslut för särskilt boende. I dag finns endast två brukare med
biståndsbeslut boende i huset varför dagens restaurang, med ca 60 portioner, i
huvudsak vänder sig till privatpersoner.
Kökslokalen vid Gråbo seniorboende visar i dag stora brister i bland annat köksytor
och utrustning och investeringsbehov har beräknats till cirka 1 miljon kronor vilket
skulle innebära en ökad hyreskostnad om upp till 100tkr per år. Lokalerna ägs inte av
Region Gotland vilket försvårar investeringar. En avstämning med hyresvärden,
Gotlandshem, visar att de inte planerar att göra några förändringar eller satsningar på
trygghetsboende i området. Hyreskontraktet löper för Region Gotland ut per den
3 mars 2022.
Enligt beslut i regionstyrelsen 2014 (RS 2014/697) fick serveringsverksamheten vid
Gråbo seniorboende fortsätta att bedrivas under förutsättning att den är en marginalverksamhet. Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet har under perioden
2017-2020 hanterat ett besparingskrav om 4 miljoner kronor. Kostnadssänkningar
har genomförts genom förändrade arbetssätt, förbättrade processer och ökat samarbete med andra förvaltningar. Avdelningen har ett uppdrag att på ett kostnadseffektivt sätt leverera måltider till regionens verksamhet och kraven på nya kostnadssänkningar är tydliga. En nedläggning av serveringen skulle kunna leda till en ökning
av biståndsbeslut bland de äldre boende på Gråbo seniorboende. I en riskbedömning
genomförd vid socialförvaltningen 2018 uppskattades behoven öka i den omfattning
att kostnaderna inom hemtjänsten skulle bli större än den kostnad som det skulle
innebära att ha kvar serveringen. Dialog kring riskerna vid nedläggning och kring
ekonomiska lösningar har därför löpande över tid förts mellan regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen. I dag ser inte socialförvaltningens möjlighet att
betala den merkostnad om cirka 300tkr per år som uppstår för att ha verksamheten
kvar. Om verksamheten läggs ner kommer regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet fortsättningsvis att via tjänsten matdistribution till ordinärt boende
erbjuda måltider till de brukare som är berättigade till det, det vill säga brukare med
behov av specialkost.
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Möjligheter för andra verksamheter, internt Region Gotland alternativt extern aktör,
att driva någon typ av café eller måltidsverksamhet kan vara möjligt. I så fall måste en
upphandling ske.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att måltidsverksamheten på Gråbo
seniorboende inte längre kan hanteras på marginalen. Serveringen bedöms inte heller
att vara en del av Region Gotlands huvuduppdrag. Den samlade bedömningen är att
serveringsverksamheten vid Gråbo seniorboende bör avvecklas. Bedömningen görs
utifrån följande aspekter:
Region Gotland och också regionstyrelseförvaltningens måltidsavdelning har i
uppdrag att bedriva en kostnadseffektiv verksamhet och bör fokusera på sitt huvuduppdrag.
Kökslokalerna på Gråbo kräver stora investeringar som över tid skulle innebära
ökade hyreskostnader.
De brukare som är berättigade måltider från Region Gotland kommer även
fortsättningsvis att erbjudas detta.
Socialförvaltningen ser inte möjlighet att betala aktuell merkostnad som uppstår för
verksamheten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Josefine Jessen, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär komplettering i ärendet och det överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Uppdrag - Ekonomiskt hållbar lösning nytt
badhus i Visby

RS 2019/959

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
• Ärendet hanteras vidare på budgetberedningen i oktober 2020.
•

I september 2018 presenterades resultatet av förstudien för ett nytt badhus i Visby.
Rapporten var framtagen av konsulter på PreDevo och grundade sig i en behovsanalys framtagen efter intervjuer och avstämningar med de parter som har behov och
del i verksamheten i badhusen i dagsläget och framöver.
Då den investeringsnivå som den förstudien landade i ansågs vara för hög utgick ett
nytt direktiv med att ta fram en ekonomisk hållbar lösning på nytt badhus i Visby
utifrån tre givna nivåer av investering, 75 miljoner kr, 125 miljoner kr och 175
miljoner kr. Denna gång gick uppdraget till WeGroup, som har tagit fram funktionsprogram till de olika investeringsnivåerna.
Sett till den behovsuppfyllelse som ligger till grund för bedömningen anser regionstyrelseförvaltningen att det alternativet som ska tas vidare är det för 175 miljoner kr.
Med en osäkerhet på 20 procent plus interna kostnader samt en indexreglering anser
regionstyrelseförvaltningen att följande nivåer måste nås för att realisera projektet:
210 miljoner kr för investering samt 12 miljoner kr i ökad ram.
Behovsuppfyllelsen för det alternativet ger oss möjligheten att både uppfylla de
behoven vi har idag med djupdel och hoppmöjligheter samt en chans att utveckla
verksamheten och på sätt öka tillgängligheten för både föreningsliv och allmänhet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en tidsram är att fortsätta projekteringen
under 2021 och ha byggstart under 2022.
Fokus i den förstudie som är kopplad till detta ärende är att se över vilka delar av
behovsanalysen som de olika alternativen för investering av nytt badhus i Visby,
75 mnkr, 125 mnkr och 175 mnkr, uppfyller. Behovsanalysen var framtagen i den
stora förstudien om nytt badhus i Visby som presenterades i september 2018. Den
togs fram utifrån dialog och intervjuer med intressenter vad gäller ett nytt badhus,
både externa och interna.
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Sett till den behovsanalysen som tagits fram och till dagens behovsuppfyllelse med
befintliga simhallar, gör Regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det alternativet
som både genererar möjlighet att bibehålla den behovsuppfyllelse vi har i dag, uppfyller de viktigaste behoven i analysen samt ger möjlighet att utveckla verksamheten
på längre sikt är förslaget på 175 mnkr. Detta med en osäkerhetsfaktor på 20 procent.
De funktioner som det alternativet uppfyller beskrivs tydligt i konsultrapporten,
tillsammans med övriga alternativ, men det bör tydliggöras att det är det enda
alternativet som inkluderar en djupdel med tillhörande simhoppsdel. En funktion
som återfinns i dagens Solbergabad. Det alternativet optimerar möjlighet att ha både
föreningsverksamhet och allmänbad samtidigt i och med att funktionsprogrammet
inkluderar 10 banor. Driftsnetto är förvisso högre än de andra alternativen, men
betydligt större intäktsmöjligheter gör att man kan minska det glappet avsevärt.
För att verkställa det nya badhuset bedömer regionstyrelseförvaltningen att
inriktningen är att följande nivåer måste nås för att realisera projektet:
Investering badhus – 210 miljoner kr
I kostnadsberäkningen finns täckning för delar av byggnads- och projekteringskostnader, men inte osäkerhetsfaktorn i investeringskostnaden eller de interna
kostnaderna som uppstår i och med fortsatt arbete med projektet. Denna ökade
investeringskostnad ska möta delar av just den osäkerhetsfaktorn på 20 procent samt
även de interna kostnader som tillkommer, enligt de schabloner som
teknikförvaltningen använder för projektledning.
Ramförstärkning regionstyrelseförvaltningen – 12 miljoner kr
Ramförstärkningen tillkommer Fritidsenhetens budget. Denna uträkning tar utgångspunkt i att verksamheten i Solbergabadet avvecklas och flyttas över till den nya
anläggningen samt att fritidsenheten inte har några kostnader kvar för fastigheten.
Driftsnettot på bara det nya badhuset, med en ökad kapitalkostnad på grund av
20 procents osäkerhetsfaktor, är 14,8 miljoner kr. Kostnaden för Hemsebadet och
Solbergabadet är dag 4 miljoner kr i nettodrift. Om Solberga räknas av är nettodriften
2,2 miljoner kr. Totalt blir nettodriften 16 miljoner kr, varav 14 miljoner kr måste
tillföras driftsbudgeten.
Tidsramen för detta projekt är givetvis beroende på möjlighet till ovanstående inriktning. Bedömningen av Regionstyrelseförvaltningen är att fortsätta projekteringen
under 2021 och att ha byggstart under 2022. Med önskad driftstart 2024 eller 2025.
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Viktigt i en bedömning är också att ta med i beräkningen att om valet blir att inte gå
vidare med projektering av nytt badhus blir det en kostnadsökning på befintliga
badhus. En genomgång återfinns i ”Statusbedömning Region Gotlands sim- och
ishallar”, teknikförvaltningen 2017-09-08 samt i den senaste badhusförstudien från
2018, ”Gotlands nya badhus”. Region Gotland har idag en relativt låg driftskostnad
detta beroende på att ålderstigna faciliteter, Solbergabadet är 59 år och Hemsebadet
är 43 år. Men kostnaderna kommer att öka succesivt de närmaste åren på grund av
det stora underhållsbehov som finns. Hemsebadet är planerat att renoveras under
kommande år vilket genererar ökad kapitalkostnad.
Utgångspunkten i arbetet med nytt badhus är att verksamheten i Solbergabadet
avvecklas i befintlig anläggning och flyttar till det nya badhuset. Utöver ökade
kostnader på grund av hög ålder på befintliga anläggningar omöjliggörs utveckling av
föreningsverksamhet och intern verksamhet simultant vad gäller Solbergabadet.
Anläggningen beskaffenhet sätter stopp för det. Det gör att föreningslivet har köer
med deltagare till sin verksamhet som man är tvungen att säga nej till samtidigt som
allmänheten önskar fler tillgängliga timmar. Dagens läge gör det omöjligt att
tillgodose bägge de behoven samtidigt.
Konsekvensanalys ekonomi: Ett nytt badhus kommer att innebär klart ökade
kostnader för Region Gotland. Detta beroende på låga kostnader i dagsläget. Men
nytt badhus i Visby ger även möjlighet till ökade intäkter vilket avsevärt kan sänka
driftsnetto på längre sikt. Intäkter är initialt räknade på en relativt låg nivå, för att inte
skapa orealistiska mål från början. Men med god verksamhetsutveckling finns möjligheter att minska nettodriften. Även val av driftsform påverkar driftskostnaden, där
kan politiken påverka genom att ge förvaltningen i uppdrag att se över hur extern
drift påverkar kostnaden.
Landsbygd: Planerna just nu är som tidigare beskrivet att förflytta verksamheten i
Solberga till ett nytt badhus. Badverksamheten i Hemse påverkas inte.
Barn: Ett nytt badhus enligt det alternativet som regionstyrelseförvaltningen förespråkar kommer avsevärt att öka barn och ungdomars möjlighet till både simträning
inom föreningslivets verksamhet men även till bad inom allmänhetens tider. Det
finns i dag ingen barnanpassad anläggning i Visby. Ett nytt bad föreslås ha en familjedel. De tio banorna som föreslås innebär att goda förutsättningar att ha med tillgänglighet både för föreningsverksamhet samt bad för allmänheten.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 168 forts
RS 2019/959

Jämställdhet: Även om anpassningar för att tillgodose så många behov som möjligt
inte minst vad gäller omklädningsmöjligheter görs kontinuerligt på befintliga badhus
så har äldre anläggningar begränsade justeringar att göra. Med en nybyggnation
öppnas dock nya möjligheter att få så många som möjligt att känna sig inkluderade
och ha möjlighet att nyttja badhuset.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg och Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 169

Ny lagstiftning rörande översiktlig planering

RS 2020/836

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Den påbörjade revideringen av översiktsplanen för Region Gotland ska följa den
nya lagstiftningen inom Plan- och bygglagen (2010:900) Lag (2020:76).

Sedan den 1 april 2020 gäller en ny lagstiftning rörande översiktsplanen i plan- och
bygglagen (PBL) (Lag 2020:76). Äldre bestämmelser i PBL (2010:900) ska fortfarande
gälla för regionplaner, översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som
har påbörjats före den 1 januari 2020. Ikraftträdandet gäller dock inte för bestämmelsen om när en översiktsplan är att anse som aktuell eller bestämmelserna om att
översiktsplanen måste vara aktuell för att bestämmelserna om landsbygdsutveckling i
strandnära lägen och standardförfarande vid detaljplaneläggning ska få tillämpas. De
bestämmelserna ska i stället träda ikraft den 1 januari 2021, då kommunen ska ha
antagit sin första planeringsstrategi. Uppdraget att revidera översiktsplanen gavs av
regionstyrelsen 2018 (RS § 69 RS 2018/170). Möjlighet finns för Region Gotland att
fatta ett formellt beslut att välja att revideringen av översiktsplanen ska följa den nya
lagstiftningen genom ett beslut av regionstyrelsen.
Den 5 december 2019 överlämnades Proposition 2019/20:52 En utvecklad översiktsplanering till riksdagen, och den nya lagändringen trädde alltså i kraft den 1 april
2020. Lagändringarna berör 3 kap Översiktsplan i PBL. De huvudsakliga ändringarna
i lagen handlar om att:
-

Säkerställa en bättre kontinuitet i översiktsplaneringen
Regelverket ska ge stöd för en god tillämpning
Tydligare besked från både kommunen och staten
Översiktsplanen ska i högre utsträckning än idag underlätta för efterföljande
planering och prövning
Mark och vattenanvändningskartan och ställningstaganden förtydligas
Kommunen har möjlighet att begära ett nytt granskningsyttrande från
länsstyrelsen innan antagande

Till stora delar innebär den nya lagen ett antal nya rubriker och omstuvningar och
förtydliganden av lagtexten. Men den ställer också tydligare krav på ställningstaganden om allmänna intressen och att hela kommunens yta ska planeras. Den
största nyheten är planeringstrategin som ersätter den tidigare aktualitetsprövningen.
Det innebär att efter det ordinarie valet den 11 september 2022 ska kravet på
kommunen att anta en planeringstrategi börja tillämpas.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 169 forts
RS 2020/836

Regionfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 11 september 2024.
Enligt de nya bestämmelserna i PBL kommer översiktsplanen och fördjupade
översiktsplaner antagna före 2004-01-01 att upphöra att gälla 2025-12-31. Detta
gäller oavsett om regionen följer de nya eller de äldre bestämmelserna. De nya
bestämmelserna innebär framåt att en översiktsplan upphör att vara aktuell om
Regionfullmäktige (RF) inte antar en planeringsstrategi inom 24 månader efter
ordinarie val (3 kap 25 § PBL).
Konsekvensen av en inaktuell översiktsplan blir att:
-

Det utökade planförfarandet för detaljplan måste tillämpas vid framtagande av
detaljplaner (5kap 7 § andra stycket)
Det samordnade planförfarandet (miljöbalken, väg och järnvägsplan DP) är inte
tillämpligt (5kap 7 § andra stycket )
Det enkla planförfarandet för att upphäva en DP efter att genomförandetiden
har gått ut är inte tillämpligt (5 kap 38b §)
Översiktsplanen kan inte ge vägledning om bedömning i LIS
(7 kap 18e § MB). Utpekade LIS-områden utgör inte längre ett särskilt skäl för
dispens vid prövning av strandskyddsdispens.

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att Region Gotland genom övergångsbestämmelserna har möjlighet att fortsätta att följa de äldre bestämmelserna i planoch bygglagen avseende framtagandet av den reviderade översiktsplanen, men det
skulle innebära att Regionen även kommer att behöva påbörja en omedelbar
revidering efter antagandet av den nya översiktsplanen, i det fall planen inte omfattar
de delar som den nya lagstiftningen inkluderar.
Då regionen är i ett mycket tidigt skede i revideringen av översiktsplanen gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det är att föredra att välja att utgå från den nya
lagstiftningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 170

Tilläggsanslag rivning Marinstugan

RS 2020/739

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag på driftbudgeten med 850 000 kr för rivning
av Marinstugan.
Baracken ägs inte av Region Gotland men på grund av otydlighet i arrendeavtalet
rörande avflyttning och återställande vid uppsägning, har ansvaret för borttagande av
baracken fallit på Region Gotland. Det framgår av genomförandebeskrivningen att
regionen bland annat ska se till att Marinstugan flyttas eller rivs och att regionens
kostnader ska täckas av intäkterna från försäljningen av Kransborren 1. För att
rivning, återställande och deponering ska kunna genomföras behöver tekniska
nämnden ansöka om erforderliga tilläggsanslag för projektet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås. Med
anledning av den prognos som lämnats i delår 1 samt det ansträngda läge som
pandemin Covid-19 innebär finns ingen möjlighet att ge ytterligare driftanslag som
sänker regionens budgeterade resultat.
Finansieringen via intäkter från försäljningen av Kransborren 1 har inte skett då
försäljningen skedde 2017 och det då inte fanns en kalkyl över vad rivningen skulle
kosta vilket innebar att det inte gick att avsätta några medel från försäljningen för
kommande rivning av Marinstugan.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-04-15, § 87
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-07
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 171

Förlängning av markanvisningsavtal
avseende del av fastigheten Visby Hällarna
1:7

RS 2020/810

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat markanvisningsavtal förlängs med 12 månader och gäller till och med
2021-08-30.

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28 §95 att direktanvisa del av fastigheten Visby
Hällarna 1:7 (blivande del av kv. Järnvägen) till Centralen Fastighetsförvaltning AB.
Regionstyrelsen godkände 2018-08-30 det upprättade markanvisningsavtalet, vilket
gäller t o m 2020-08-30.
Under den tid som markanvisningen varit gällande har arbetet med detaljplanen
påbörjats och exploatören har utvecklat sina idéer kring exploateringen. Exploatören,
som ägare av Visby Järnvägen 8, har under den aktuella tiden förvärvat Visby
Järnvägen 5 vilket har varit avgörande för att få rådighet och möjlighet att utforma
hela den del av kvarteret Järnvägen som är aktuell för bebyggelse enligt gällande
planprogram. Området redovisas på kartbild nedan.
Under arbetets gång har det framkommit faktorer som inte varit kända från början
och därmed måste hanteras vidare. Bland annat önskar exploatören en högre
exploateringsgrad än vad som kan tillåtas enligt gällande planprogram, markundersökningar måste utföras samt förutsättningarna för att flytta va-, el- och fjärrvärmeledningar måste utredas innan det är möjligt att ta fram ett samrådsförslag.
Genomförandet av detta är delvis beroende av hur exploateringen utformas. Region
Gotland har även låtit utföra en utredning och inventering av allé- och parkträd inom
och i anslutning till kvarteret Järnvägen i vilken det har framkommit att det finns träd
inom det markanvisade området som är att anse som alléträd och därmed är
skyddade enligt miljöbalken.
Det innebär att alléträden inte får avverkas utan dispens av Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kring detta blir avgörande för exploateringens utformning samt
genomförande. För att inhämta ett formellt besked från Länsstyrelsen behöver
planen gå ut på samråd. Det blir inte möjligt att genomföra ett samråd under den tid
som kvarstår av markanvisningen, varför det är lämpligt att förlänga densamma.
Mot bakgrund av ovanstående har projektgruppen med representanter från teknikförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen framfört önskemål om att förlänga
markanvisningen med 12 månader.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 171 forts
RS 2020/810

För att ytterligare utreda möjligheterna till exploatering på aktuell fastighet och
formellt inhämta synpunkter från bland annat Länsstyrelsen är det lämpligt att
förlänga markanvisningen.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att tillmötesgå projektgruppen och godkänna
en förlängning av markanvisningen med 12 månader.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-08
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 172

Motion. Färdplan för ett klimatneutralt
Gotland

RS 2019/299

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet utgår.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 173

Motion. Handlingsplan för att nå klimatmålen

RS 2019/302

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet utgår.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 174

Motion. Klimatnödläge

RS 2019/1111

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet utgår.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 175

Motion. Plantera fler träd i Visby

RS 2019/1327

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige.
•

I enlighet med tekniska nämndens beslut föreslås att motionen avslås.

Motionens yrkande är att Region Gotland ansluter Visby till FN-kampanjen Trees in
Cities, vilket innebär ett åtagande om att under år 2020 plantera ett bestämt antal träd
i staden. Vidare beskrivs i motionen de ekonomiska, sociala och miljömässiga
fördelar nyttor som träd i staden ger. Där nämns koldioxidlagring, bättre lokalklimat,
luftrening, ökat välmående, större biologisk mångfald, starkare samhällen, ökade
fastighetsvärden. Men träd i staden utsätts också för stark konkurrens av infrastruktur ovan och under mark. Det finns goda motiv till att arbeta vidare med och
prioritera motionens intentioner om fler träd i stadsmiljö, men plantering av
stadsträd bör ske enligt en noggrann planering, så att träden kommer att kunna
leverera de ekosystemtjänster som efterfrågas. Eftersom en trädvårdsplan för Visby
ännu inte finns framme, en trädinventering bara är påbörjad och då avsatt budget för
att genomföra motionens förslag under 2020, föreslås att motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömningar och motivering
av förslaget till beslut, närmare beskrivna i teknikförvaltningens skrivelse. Motionens
förslag gäller år 2020. När motionen skrevs var budget för 2020 redan fastställd. Det
saknas budget och underliggande planering innevarande år för att genomföra
förslaget. Därför föreslås avslag. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och miljömässiga fördelar med träd och grönska i städer och andra tätbebyggda miljöer, även
med tydlig koppling till flera av Region Gotlands övergripande mål 2020-2023, varför
att arbetet med planering för och investering i nyplantering av träd i bebyggda
miljöer, trädinventeringar och trädvårdsplaner är väl motiverat.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-11-18
Tekniska nämnden 2020-02-19, § 39
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 176

Motion. Strategier för ett hållbart och
klimatanpassat bostadsbyggande

RS 2019/1328

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Wolfgang Brunner, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Isabel Enström (MP) har i en
motion till regionfullmäktige föreslagit införandet av ett antal åtgärder inom
byggande och samhällsplanering. Motionen behandlar förslag om att Regionen tar
initiativ till framtagande av en strategi för det framtida byggandet, att Regionen tar
initiativ till en konferens/workshop i klimat-/energismart byggande samt att
Regionen för att finansiera de föreslagna åtgärderna exempelvis tillsätter en
finansieringstjänst.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att Gotland har stora klimat- och miljöutmaningar, men också möjlighet att gå före i energiomställningen. Bostadsbyggandet
och i synnerhet det befintliga bostadsbeståndet utgör betydelsefulla delar i energiomställningen. Bebyggelsen behöver möjliggöra för en energisnål och klimatsmart
livsstil. En utveckling behövs för koldioxidsnåla byggmaterial och byggprocesser
samt effektivisering och energiproduktion i byggnader, såväl för befintliga byggnader
som vid nyproduktion. Samtidigt är det av yttersta vikt att se bostäder och byggande
sammanhållet med andra funktioner såsom lokalisering av bostäder, service, arbetsplatser samt resor och transporter vilka påverkar energianvändningen. Men mot
bakgrund av att få sektorer i samhället är så reglerade som byggandet av bostäder, är
det en paradox att många bedömare anser att det föreligger ett behov av ytterligare
reglering för att minska byggsektorns miljö- och klimatpåverkan. Snarare bör man
hitta andra incitament som på frivilligbasis kan bidra till ett klimatsmart byggande,
t ex ekonomiska incitament.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning när det gäller att miljö- och klimatanpassa bostadsbyggandet på Gotland är att strategier, program, riktlinjer och
handlingsplaner är verktyg som prövats tidigare och då inte haft avsedd effekt.
Orsakerna är flera, men i huvudsak är bedömningen att verktygen inte skapar ett
tillräckligt starkt förändringstryck. Eftersom all miljöanpassning av bostadsbyggandet
som går utöver det lagstadgade är frivilligt, måste byggföretagen och/eller deras
uppdragsgivare själva vilja stå för positionsförflyttningen.
Förvaltningen ser positivt på motionens förslag till samverkan med byggföretagen
och föreslår att utveckla befintlig plattform inom EXiSAM (exploatering i
samverkan) för att via dialog med byggbranschens aktörer skapa aktiviteter som kan
leda till en ökad förståelse och vilja till omställning.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 176 forts
RS 2019/1328

Sammantaget bedömer förvaltningen att Region Gotland tjänar på att fokusera sitt
arbete med energiomställningen, som även omfattar bostadsbyggande och befintligt
bostadsbestånd, inom befintliga strukturer, i förvaltning och bolag, och genom
Projektkontoret och Energicentrum. Att etablera en ytterligare funktion eller
kunskapscentrum som vänder sig exklusivt till bostadsbyggande kan förvisso ha
kommunikativa fördelar i några avseenden. Men ett genomförande riskerar att
medföra ökad administration och behov av tillkommande personella och andra
resurser, vilket kan dra befintliga resurser från andra viktiga aktiviteter.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-11-18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 177

Motion. Hjärt- och lungräddning för
förskolepersonal

RS 2020/308

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

År 2017 togs beslut av förvaltningschef inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att samtliga medarbetare inom förskolan och grundskolan ska genomgå HLRutbildning. Utbildningen ska genomföras med cirka tre års intervall, som innebär att
år 1 utbildas förskolan, år 2 fritidshem och åk F-6 och år 3 åk 7-9. Varje år genomförs också utbildning för nyanställda i förskola, fritidshem och grundskola F-9.
Utifrån utbildning- och arbetsmarknadsförvaltningens underlag bedömde barn-och
utbildningsnämnden att ett intervall om cirka tre år är tillräckligt och att arbetet kring
HLR ska fortskrida enligt beslut, varför motionen bör avslås.
Regionsstyrelseförvaltningen ser inget skäl till att göra en annan bedömning än barnoch utbildningsnämnden. Dessutom finns det behov av att frigöra ekonomiska
resurser som idag inte finns om man skulle vilja höja ambitionsnivån i enlighet med
motionen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-02-11
Barn- och utbildningsnämnden 2020-04-12, § 47
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-29
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 178

Motion. Förbättrad vård för transpersoner

RS 2019/1192

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att
genom brukardialog inhämta kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och
sjukvården.

I motion Förbättrad vård för transpersoner 2.0 yrkar Torun Ström (Fi) och Gerd
Holmgren (Fi) på att:
-

Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av transpersoner
inom vården ser ut, bland annat genom inhämtning av information och kunskap
från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård för
könsdysfori fungerar, bland annat genom inhämtning av information och
kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
Förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.

Transpersoner är en grupp med ökad risk för ohälsa och som riskerar att utsättas för
diskriminering och brister i bemötande, i samhället och även inom hälso- och sjukvården. Regionstyrelseförvaltningens delar därför hälso- och sjukvårdsnämndens
bedömning att motionen bör bifallas på så sätt att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden att genom brukardialog inhämta kunskap om hur transpersoner upplever
hälso- och sjukvården.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-10-21
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-16, § 50
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-06-03

RS AU § 179

Motion. Gynekologisk vård för transpersoner

RS 2019/1193

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

I motion Gynekologisk vård för transpersoner yrkar Torun Ström (Fi) och Gerd
Holmgren (Fi) på att:
-

-

Region Gotland låter utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård
ser ut för andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av
inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom
brukardialog eller liknande metod.
Att förslag om förbättringar tas fram utifrån denna utredning.

Hälso- och sjukvårdsnämnden gör i sitt yttrande bedömningen att de har kunskap
om tillgängligheten till gynekologisk vård för transpersoner och att brukardialog
kring enbart dessa frågor är för avgränsat. I remissvar till motionen Förbättrad vård
för transpersoner 2.0, ärende RS 2019/1192, bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden
att motionen bör bifallas på så sätt att de får i uppdrag att genom brukardialog
inhämta kunskap om hur transpersoner upplever hälso- och sjukvården. Regionstyrelseförvaltningen gör utifrån ovanstående bedömningen att motionen bör anses
besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-10-21
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-16, § 51
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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RS AU § 180

Motion. Förrehabiliterande insatser

RS 2019/1329

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik
där förrehabiliterande insatser utgör en del. Utredningens resultat redovisas för
regionstyrelsen senast juni 2021.

Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) har lämnat in en motion där de yrkar att
Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över
och tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.
Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Regionen har tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att
samarbete inom ramen för FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens
yrkande bemötas med att FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta
om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen inte kräver några vidare
tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och
rehabiliteringsområdet både finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande
insatser utgör också endast en del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer
som behöver stöd för att hitta egen försörjning.
Motionen har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden samt socialnämnden för att hämta in yttranden från berörda
nämnder. Samtliga nämnder ger uttryck för att det föreligger ett behov att klargöra
ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer mellan regionens egna verksamheter i samspel med andra aktörer.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen
får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för att åstadkomma en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser utgör
en del av. Utredningen ska innehålla en nulägesanalys samt klargöra ansvarsfördelning, ambitionsnivå och resursbehov i förhållande till statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga samverkansstrukturer för samarbete med
externa aktörer.
forts
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Staten ansvarar för arbetsmarknadspolitiken, däribland yrkesinriktad rehabilitering.
Kommuner får, efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen, anordna aktiviteter
för deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Regioner och kommuner kan även
tillsammans med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan bilda ett samordningsförbund (FINSAM) för att tillsammans verka för att medborgare ska få stöd och
rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. Regionen har tillsammans
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan valt att samarbete inom ramen för
FINSAM Gotland. I och med detta kunde motionens yrkande bemötas med att
FINSAM med dess tydligt definierade uppgifter att besluta om mål och riktlinjer för
den finansiella samordningen inte kräver några vidare tydliggöranden. Samordningsförbundet är dock en mindre del av välfärds- och rehabiliteringsområdet både
finansiellt och verksamhetsmässigt. Förrehabiliterande insatser utgör också endast en
del av ett större arbetsområde för att hjälpa individer som behöver stöd för att hitta
egen försörjning. Det finns inga egna planer upprättade i regionen gällande
ambitionsnivå eller angreppssätt kring förrehabiliterande insatser för individer på väg
till egen försörjning. Ingen verksamhet anges ha ett uttalat ansvar utöver det som är
formulerat inom ramen för FINSAM. Det finns ingen annan sammanhållande
struktur för att planera och bedöma behovet av olika typer av arbetsmarknadspolitiska, bland annat förrehabiliterande, insatser på övergripande nivå. Ingen har
därmed uppdraget att analysera vad förändringarna som Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan genomgår innebär för regionen i sin helhet.
Regionstyrelseförvaltningen delar därmed hälso- och sjukvårdsnämndens, socialnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens inställning att det
föreligger ett behov att klargöra ambitioner, arbetsfördelning och samverkansformer
mellan regionens egna verksamheter i samspel med andra aktörer. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i
uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för att åstadkomma
en sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser utgör en del
av. Utredningen ska innehålla en nulägesanalys samt klargöra ansvarsfördelning,
ambitionsnivå och resursbehov i förhållande till statens ansvar för arbetsmarknadspolitiken samt föreslå lämpliga samverkansstrukturer för samarbete med externa
aktörer.
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Ekonomi
Socialnämnden har ansvaret för försörjningsstödet vilket är starkt kopplat till
arbetsmarknaden, arbetsmarknadsåtgärder samt ekonomiskt stöd till den enskilde
från Försäkringskassan. Människor som arbetar har i regel bättre hälsa än de som
saknar ett arbete eller sysselsättning vilket påverkar direkt hälso- och sjukvården och
indirekt uppväxtvillkor för barn. Regionen har således ett starkt ekonomiskt incitament att aktivt ta ställning till i vilken utsträckning och på vilket sätt som deltagande i
arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan bli aktuellt. En väl genomförd utredning
förväntas kunna leda till ett effektivare utnyttjande av resurserna. Finansiering för
själva utredningen saknas i grunden men behöver genom omprioriteringar rymmas
inom ram.
Barnkonsekvenser
En viktig friskfaktor för att barn ska växa upp under trygga förhållanden är att
föräldrar är ekonomiskt tryggade. Frågan om arbetsmarknadspolitiskt arbete har
således starka kopplingar till grundförutsättningarna att barn ska kunna växa upp
under trygga förhållanden. Föreslagen utredning bedöms kunna leda till ett
effektivare och mer ändamålsenligt agerande i arbetsmarknadsrelaterade frågor och i
längden vara gynnsamt för barnens uppväxtvillkor på Gotland.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-11-18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-04-16, § 41
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-04-16, § 48
Socialnämnden 2020-04-16, § 69
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Medborgarförslag. Utlysa klimatnödläge på
Gotland

RS 2019/650

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet utgår.
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RS AU § 182

Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun
för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag

RS 2020/102

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag
och även ett utökat samarbete med Migrationsverket. Denna skrivelse avser det ena
av två likalydande förslag (det andra RS 2020/113 inkom 2020-01-14).
Det är i sak ett ambitiöst förslag med huvudsyfte att radikalt höja målbilden i de av
Region Gotlands verksamheter som berör personer som fått avslag på sin asylansökan. Förslaget framhåller även den stora betydelse civilsamhället har i
integrationsfrågan. Avseende konkreta åtgärder är förslaget emellertid diffust
formulerat och inbegriper mandat som ligger hos Migrationsverket, snarare än
Region Gotlands, ansvar (Utlänningslagen 2005:716).
I dagsläget driver Region Gotland kontinuerligt ett aktivt arbete för att utveckla sina
verksamheter kring mottagande, etablering och integration. Här ingår aktiv medverkan i bland annat i samverkansnätverken Integrationsrådet och Samverkanskonferensen. Här ingår Migrationsverket, Länsstyrelsen och aktörer ur civilsamhället,
bland annat Rädda Barnen, Röda Korset, kyrkorna, studieförbunden och idrottsrörelsen. Region Gotland stöder även Länsstyrelsen i arbetet med den länsgemensamma Integrationsstrategin vilken syftar till ökat fokus på gemensamma aktiviteter i
ovan nämnda nätverk. Utöver detta bidrar Regionen även till finansieringen av Röda
Korsets stödverksamhet till ensamkommande personer över 18 år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de delar av förslaget som finns inom Region
Gotlands mandat redan är föremål för ambitiösa insatser. Övriga föreslagna åtgärder
är diffust formulerade och ligger vidare inom Migrationsverkets mandat.
Förslaget bör därför anses vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2020-01-14
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-14
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Medborgarförslag. Gotland - pilotkommun
för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag

RS 2020/113

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
skall bli pilotkommun för kommunalt ansvarstagande för asylsökande med avslag
och även ett utökat samarbete med Migrationsverket. Denna skrivelse avser det ena
av två likalydande förslag (det andra RS 2020/102 inkom 2020-01-10).
Det är i sak ett ambitiöst förslag med huvudsyfte att radikalt höja målbilden i de av
Region Gotlands verksamheter som berör personer som fått avslag på sin asylansökan. Förslaget framhåller även den stora betydelse civilsamhället har i
integrationsfrågan. Avseende konkreta åtgärder är förslaget emellertid diffust
formulerat och inbegriper mandat som ligger hos Migrationsverket, snarare än
Region Gotlands, ansvar (Utlänningslagen 2005:716).
I dagsläget driver Region Gotland kontinuerligt ett aktivt arbete för att utveckla sina
verksamheter kring mottagande, etablering och integration. Här ingår aktiv
medverkan i bland annat i samverkansnätverken Integrationsrådet och Samverkanskonferensen. Här ingår Migrationsverket, Länsstyrelsen och aktörer ur civilsamhället,
bland annat Rädda Barnen, Röda Korset, kyrkorna, studieförbunden och idrottsrörelsen. Region Gotland stöder även Länsstyrelsen i arbetet med den länsgemensamma Integrationsstrategin vilken syftar till ökat fokus på gemensamma aktiviteter i
ovan nämnda nätverk. Utöver detta bidrar Regionen även till finansieringen av Röda
Korsets stödverksamhet till ensamkommande personer över 18 år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de delar av förslaget som finns inom Region
Gotlands mandat redan är föremål för ambitiösa insatser. Övriga föreslagna åtgärder
är diffust formulerade och ligger vidare inom Migrationsverkets mandat.
Förslaget bör därför anses vara besvarat.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2020-01-14
Regionstyrelseförvaltningen 2020-04-14
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RS AU § 184

Rapport. Operativt samverkansforum

RS 2020/797

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Under 2019 undertecknade Region Gotland och polisområde Gotland en samverkansöverenskommelse. Denna baserades på en gemensamt framtagen lokal
problembild och innehöll områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. En
gemensam problembild möjliggör ett effektivt samarbete och en tydlig fördelning
gällande roller och ansvar. Ett strategiskt målmedvetet arbete påbörjades. Bland
annat bildades ett operativt samverkansforum, OSF, i syfte att möjliggöra gemensamma och snabba insatser för att motverka negativa sociala effekter av problemområdena. I OSF deltar hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen, GotlandsHem
samt polisen. Ytterligare verksamheter kallas in när det bedöms vara relevant. OSF
sammanställer kontinuerligt lägesbilder/data för uppföljning och analys. OSF ska
arbeta operativt med gemensamma utmaningar för tidiga insatser då problem uppstår
eller är på väg att inträffa. Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
inkluderar ANDT-frågorna (Alkohol, Narkotika, Dopning & Tobak).
Forumet avrapporterar sitt arbete i strukturen för RSS (Regional stödstruktur).
I denna rapport beskrivs utvecklingen av samverkansarbetet i det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet på Gotland, aktuellt läge utifrån lokal problembild,
samt fortsatta insatser.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-19
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Information - Remiss. Delbetänkandet
Hälso- och sjukvård i det civila försvaret —
underlag till försvarspolitisk inriktning
(SOU 2020:23)

RS 2020/788

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Handlingar i ärendet kompletteras kallelse till regionstyrelsen.
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Verksamhetsinformation regionstyrelseförvaltningen

Arbetsutskottets beslut
•

-

Informationen godkänns.

Aktiviteter pågår för att klara bemanning över sommaren
Utvärdering och utveckling av RSS-strukturen påbörjad
Rekrytering ekonomidirektör påbörjad
Rekrytering lokalförsörjningsstrateg startad i samarbete med teknikförvaltningen
Utbildning i barnrätt genomförd
Budgetplanering 2021 och framåt pågår
RSF 2.0 går vidare
Aprilrapporten visar något förbättrat läge
Sjukfrånvaron stabil runt 8-10%
Digital HR nya steg kring kompetensutveckling och anställningsprocess
Måltidsprojektet arbetar med delrapport två

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef,
regionstyrelseförvaltningen.
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RS AU § 187

Övrig information

Arbetsutskottet informeras om följande:
-

Lisbeth Bokelund, ordförande för den politiska arrangörsgruppen, informerar om
framtida planering för Almedalsveckan och de förslag som framkommit vid
gruppens senaste möte.
Brev kommer sändas till infrastrukturminister Thomas Eneroth angående färjeupphandlingen.
Thomas Gustafson (V) föreslår att regionstyrelsen informeras om färjeupphandlingen på regionstyrelsens sammanträde den 17 juni 2020.
Folkhälsomyndigheten har ännu inte aviserat när information om reserestriktioner kommer att ges.
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Anmälan av nytt ärende

Arbetsutskottets beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förbereda utvärdering av Region
Gotlands hantering av Corona-pandemin i syfte att stärka vår beredskap och
kapacitet för att begränsa smittspridning, säkra vårdens och omsorgens förmåga
och hantera potentiellt kommande pandemier och eventuellt andra kriser.
Regionstyrelseförvaltningen ska återkomma med förslag på organisation, resursuppskattning och plan för genomförande av utvärderingen i september.

Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förbereda
utvärdering av Region Gotlands hantering av Corona-pandemin i syfte att stärka vår
beredskap och kapacitet för att begränsa smittspridning, säkra vårdens och
omsorgens förmåga och hantera potentiellt kommande pandemier och eventuellt
andra kriser. Regionstyrelseförvaltningen ska återkomma med förslag på
organisation, resursuppskattning och plan för genomförande av utvärderingen i
september.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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