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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 209

Strategisk plan och budget 2021-2023 –
regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/80
AU § 189

Regionstyrelsens beslut

Reviderat förslag till strategisk plan och budget 2021-2023 för regionstyrelseförvaltningen med föreslagen ändring godkänns för vidare hantering vid budgetberedningen 2020.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med övriga
representanter i världsarvsstudion och externa samarbetspartners utreda Region
Gotlands samordnande roll och ansvar samt organisatorisk hemvist och återkomma till regionstyrelsen senare i höst.
•

Regionstyrelseförvaltningens underlag till strategisk plan och budget behandlades av
regionstyrelsen 2020-03-24 §68. Under våren har alla verksamhet påverkats av
Corona-pandemin varför regionens budgetberedning flyttades från maj till oktober.
Påverkan på förvaltningens verksamhet har varit stor och nämnderna har fått i
uppdrag att revidera underlaget till strategisk plan och budget. Samtliga nämnder har
i samband med detta fått i uppdraget att beskriva hur en kostnadssänkning
motsvarande 1% kan genomföras samt föreslå minskning av investeringsbudgeten.
Detta underlag ersätter tidigare underlag till strategisk plan och budget 2021-2023.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar på följande uppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med övriga representanter i
världsarvsstudion och externa samarbetspartners utreda Region Gotlands samordnande roll och ansvar samt organisatorisk hemvist och återkomma till regionstyrelsen
senare i höst.
Eva Ahlin (C) yrkar på följande ändring i Strategisk plan och budget
Ändring sidan 17 punkt 3.3, Besparingsförslag regional utveckling
”Förslaget är att integrera världsarvsstrategfunktionen med funktioner inom
samhällsbyggnadsförvaltningen och Gotlands museum.”
ändras till
”Förslaget är att integrera världsarvsstrategfunktionen med funktioner inom
Världsarvsstudion och Gotlands museum.”
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 209 forts
RS 2020/80
AU § 189

Ordföranden ställer proposition på Eva Ahlins båda yrkanden och finner att de
bifalls.
Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag med Eva Ahlins yrkanden.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 210

Strategisk plan och budget 2021-2023 räddningstjänsten

RS 2020/399
AU § 190

Regionstyrelsens beslut
•

Reviderad Strategisk plan och budget 2021-2023 för räddningstjänsten godkänns
för vidare hantering i budgetberedningen 2020.

Med anledning av pandemin Covid-19 har beslut tagits om att skjuta fram budgetberedningen till hösten. Därmed skjuts även dialogmötena mellan regionledningen
och nämndernas presidier och förvaltningsledningar fram.
För att budgetberedningen ska ha så aktuell information som möjligt som ingångsvärde i arbetet behöver nämnderna inkomma med justerade strategiska planer. Det
innebär att de planer som lämnades in i april kan utgöra underlag för nämnderna,
men att budgetberedningen som underlag kommer att använda de justerade planerna
som lämnas in i september.
Processen avslutas med att nämndens budget för innevarande år kvitteras av nämndordförande och förvaltningschef. Då fullmäktige beslutat om de ekonomiska ramarna
tar respektive nämnd fram verksamhetsplaner och beslutar om hur budgeten ska
fördelas inom sitt verksamhetsområde. Eventuellt justeras styrkorten i samband med
att nämnden beslutar om budgeten.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till
landsbygden. Detta är ett problem som delas med övriga riket. Trots förändrad
internutbildning och rekryteringsförfarande, ser förvaltningen ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap.
Nytt handlingsprogram och operativa och förebyggande riktlinjer kommer under
2021 att arbetas fram och gå till regionfullmäktige för beslut och därmed börja gälla
från och med 2022. Till detta kommer nya operativa riktlinjer att antas, riktlinjerna
beskriver mer i detalj det operativa arbete som räddningstjänsten bedriver för att leva
upp till handlingsprogrammet. Därefter vet räddningstjänsten utifrån de politiska
besluten, vilka krav, mål och förväntningar som skall råda och kan därefter anpassa
verksamhet och resurser utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från
politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 210 forts
RS 2020/399
AU § 190

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

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 211

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och
regionfullmäktige 2021

RS 2020/1134
AU § 191

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Sammanträdesplan 2021 för regionstyrelsen och regionfullmäktige fastställs.

Följande förändringar föreslås, i jämförelse med plan för föregående år. Kultur- och
fritidsberedningen (KFB) läggs in i sammanträdesplanen med förslag till följande
sammanträdestider: 4 februari, 17 maj, 15 september, 4 november 2021.
Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och beredningar. Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens ordförande.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-12
Skickas till
Nämnderna
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 212

Utmaning inköpsfunktion

RS 2020/845
AU § 192

Regionstyrelsens beslut
•

Utmaningen avslås.

Regionstyrelsen har fått en utmaning från Zango AB som är ett upphandlings- och
affärsutvecklingsföretag. Zango sköter sedan ett år tillbaka inköpsfunktionen i två
kommuner.
Zango AB vill utmana regionens totala inköpsfunktion. Argumenten som framförs
är:
-

att regionen kan fokusera på att bedriva välfärdsverksamhet,
att en extern aktör är mer professionell och bättre på att förhandla och följa upp
avtal,
att säkra tillgången på professionella upphandlare för samtliga verksamheter.

När en utmaning inkommer till regionen ska den aktuella nämnden skyndsamt pröva
frågan om upphandling i enhetlighet med intentionerna i utmaningen. Som grund till
prövningen ligger de lagar, mål och annat som styr och reglerar den verksamhet som
utmanas. Utmaningen måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga
verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att utmaningen avslås. Det finns flera argument
till detta.
Upphandling och inköp är en strategisk fråga för regionen. Oavsett utförare är det
nödvändigt att Region Gotland har en strategisk funktion som tillika är beställare av
tjänsten. Vidare behöver säkerställas att de omfattande samarbeten som sker med
andra regioner, SKL Kommentus med flera fortfarande kan fortgå.
Det utvecklingsarbete som pågår behöver få fortgå för att få en stabil grund för
upphandlings- och inköpsarbete i regionen. Behovet av utvecklingsarbete kommer
att kvarstå även om en extern aktör skulle få uppdraget.
Även om en extern aktör skulle få uppdraget att bistå verksamheterna med inköp
kommer det inte att finnas mer medel för upphandlingsstöd än om arbetet sker
internt. Dvs det argument som framförs att säkra tillgången på professionella upphandlare för hela organisationen utgår från att det finns mer ekonomiska resurser.
Redan idag är behovet av tillgången på professionellt stöd avseende upphandlingskompetens säkerställt med det konsultavtal som regionen har.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 212 forts
RS 2020/845
AU § 192

Om utmaningen ska antas måste en utredning göras för att definiera vad som i så fall
utmanas. En sådan utredning skulle idag ta tid och resurser från det viktiga arbete
som pågår.
Om utmaningen ska antas måste en utredning göras för att definiera hur den ska
utföras. Den och en upphandling av inköpsorganisationen bör inte hanteras av
regionens egen upphandlingsstödsenhet. Antas utmaningen behöver således frågan
kring vilken part som har kompetens, som är oberoende och kan genomföra
utredningen lösas. Upphandlingen kan inte heller genomföras av en presumtiv
anbudsgivare, vilket innebär att det nu upphandlade konsultföretaget, eller något
annat upphandlingsbolag som kan komma att vilja lämna anbud inte kan genomföra
arbetet. Således finns risk för att en upphandling av leverantör som ska genomföra
upphandlingen av den totala inköpsorganisationen behöver göras. Detta då med
villkoret att den upphandlingsleverantör som genomför upphandlingen inte får lämna
anbud i upphandlingen av den totala inköpsorganisationen. Detta går att lösa, men
tar resurser i form av tid och pengar.
En extern aktör inom inköp och upphandling kommer inte att ge positiva
ekonomiska effekter. I bästa fall kommer kostnaderna för en extern part inte att
överstiga kostnaden att göra detta internt. Region Gotland kommer dock fortsatt att
ha behov av en beställarfunktion, dvs en samordnande organisation internt vilket,
med all sannolikhet, kommer att öka kostnaderna.
Ärendets behandling under mötet

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

Utmaning. Zango AB, 2020-05-15
Skickas till
Zango AB
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 213

Förlängning av handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor

RS 2020/222
AU § 193

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till förlängning av handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO) godkänns och skickas till Länsstyrelsen för yttrande. Yttrandet ska ha
inkommit till Region Gotland senast den 30 september 2020.

Förlängningen av handlingsprogrammet genomförs för att den omarbetade LSO
skall hinna träda i kraft innan nytt handlingsprogram ska tas fram. Handlingsprogram
med bilagor översänds till Länsstyrelsen för yttrande senast den 30 september 2020.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-30
Skickas till
Länsstyrelsen Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 214

Slutredovisning. Kryssningskajen i Visby

RS 2020/859
AU § 194

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Slutredovisningen för Kryssningskajen i Visby godkänns.
• Anslagsunderskottet på 54 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
•

Tekniska nämnden beslutade 2014-08-13, § 161 om avtal för kryssningskaj i Visby
hamn. Regionfullmäktige beslutade 2014-08-25, § 131 om avtal för kryssningskaj i
Visby hamn.
Projekt kryssningskaj påbörjades hösten 2014 och med följande projektmål, en färdig
kryssningskaj med landanläggningar uppförd att tas i bruk inför kryssningssäsongen
2018 (april).
Tilldelad budget för projektet uppgick till 250 000 000 kr, exklusive ränta, till 2014
års penningvärde.
Projektet med färdigställande av kryssningskaj var slutbesiktat och klart i mars 2018
samt överlämnat till hamnavdelningen för fortsatt driftsansvar.
Det slutliga ekonomiska utfallet och total produktionskostnad för iordningställandet
av kryssningskaj landande på 304 422 057 kr. I detta ligger bland annat en
avtalsmässig indexjustering av budget från 2014 års nivå på totalt 14 400 000 kr, samt
riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under
byggperioden på totalt 4 265 098 kr.
Tkr

Total budget

Utfall

Avvikelse

Riktkostnad entreprenör
208 000
Arvode entreprenör
15 392
Riktpris
223 392
Systemhandlingar
8 000
Etablering – anslutningskostnader 11 400
Byggherrekostnad
7 200
Total produktionskostnad
250 000
Index KPI
14 400
Summa
264 400

269 390*
15 678
285 058
6 414
7 143
5 808
304 423

-61 390
-286
-61 666
1 586
4 257
1 392
-54 423

304 423

-40 023

* I detta belopp är det inkluderat 4 265 098 som är godkända riktkostnadsändringar/tilläggsbeställningar från CMP och Region Gotland under byggperioden.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 214 forts
RS 2020/859
AU § 194

Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 54 423 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Projektet är ett mycket stort och komplext projekt som genomförts i samarbete med
CMP. Den ursprungliga budgeten beslutades tidigt i processen. Under projektets
gång har oförutsedda händelser inträffat som har fördyrat arbetet. Dock har tidplanen hållits och kryssningstrafiken kunde starta när det var planerat. I slutredovisningen från projektet finns lärdomar att dra avseende riskanalyser och rekommendationer om förbättring vid liknande projekt framåt.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 127
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-01
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 215

Överlåtelse av nyttjanderättsavtal från CMP
till helägt dotterbolag

RS 2018/949
AU § 195

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tilläggsavtalet godkänns och träder i kraft 1 oktober 2020.

Med anledning av att slutlig investeringsavgift för kryssningskajen översteg de
beräknade 250 miljoner kr enligt Nyttjanderättsavtalet, upprättas ett tilläggsavtal
mellan Region Gotland och Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB.
Förändringarna är följande:
-

-

Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.1 angivna avskrivningstiden ändras till 50 år.
Anledningen till förändringen är att komponentavskrivning har börjat tillämpas
efter det första avtalets ingång. Det innebär att den genomsnittliga
avskrivningstiden förlängs.
Den i Nyttjanderättsavtalet punkt 5.2 angivna förräntningen som är bunden till
och med den 31 december 2022 fastställs till 1,53 procent.
Bashyran enligt punkten 5.9 i Nyttjanderättsavtalet ska beräknas med utgångspunkt i total slutlig investeringsutgift. Slutlig investeringsutgift fastställs till
304 miljoner kr.

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsavtalet ska godkännas. Avtalet har
tagits fram i samarbete mellan företrädare för Region Gotland och CMP.
Ärendets behandling under mötet

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

Tilläggsavtal till Nyttjanderättsavtal 2020-05-29
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-29
Skickas till
Copenhagen Malmö Port Cruise Visby AB
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 216

Storregional systemanalys 2020 och
storregional godsstrategi

RS 2020/1155
AU § 196

Regionstyrelsens beslut
•

Storregional systemanalys 2020 Stockholm-Mälarregionen och Storregional
godsstrategi för Stockholm-Mälarregionen godkänns.

Samarbetsgruppen En Bättre Sits har tagit fram Storregional systemanalys 2020 och
Storregional godsstrategi. I beslutsprocessen för dessa är det nu aktuellt med
formaliserade beslut i regionerna. En Bättre Sits är det samarbete i infrastruktur- och
transportfrågor som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala,
Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland.
Systemanalysen tar sin utgångspunkt i och är inriktad på storregionala förhållanden
och är en vidareutveckling av systemanalysen från 2016. Systemanalys 2020 innehåller delarna nuläge och utmaningar, prioriterade funktioner, strategier, behov och
åtgärder.
De prioriterade funktioner som ingår är: tillgängligheten i de storregionala stråken in
mot Stockholm, centrala Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, de
regionala tvärförbindelserna, ökad tillgänglighet i spårtrafiken, effektiv godshantering
och varuförsörjning, internationell tillgänglighet och konkurrenskraft samt stabila och
långsiktiga förutsättningar för Gotlands transporter. Strategierna och åtgärderna
omfattar att styra mot beteendeförändring och överflyttning, stärka kollektivtrafiken,
ställa om fordonsparken, återställa och utveckla funktionaliteten, förbättra
prestandan, öka kapaciteten och omvärldsbevakning.
De åtgärder, med ingångna avtal och beslutande åtgärder, som ingår i nationella
planen 2018-2029, förutsätts genomföras. Bland dessa finns Ostlänken, Ostkustbanan, Mälarbanan, Stockholm C, Hallsberg, E4, E18, E22, tvärförbindelse
Södertörn och farleden Södertälje-Landsort. I systemanalysen lyfts därutöver också
behov kopplade till tillgängligheten i de storregionala stråken in mot Stockholm och
Stockholms regionala stadskärnor, internationell tillgänglighet samt en effektiv
godshantering och varuförsörjning.
Godsstrategin har tagits fram som ett led i att nå En Bättre Sits mål. Strategin har
som syfte att lägga fast strategier och åtgärder för den inriktning och samverkan som
kräver ett storregionalt perspektiv – samverkan över länsgränserna. Mot bakgrund av
forts
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de utmaningar som definierats har övergripande prioriteringar tagits fram. Dessa är
att kunna upprätthålla funktionerna i de viktigaste stråken, större andel godsmängder
på sjö och järnväg, kapacitet och standard på de större vägarna, utvecklade styrmedel,
teknikutveckling och Gotlands särskilda situation avseende godstransporter som
lyfts. Inom fyra strategiska områden finns åtgärder formulerade. De strategiska
områdena är samverkan för en ledande internationell logistikregion, effektiv och
hållbar struktur med noder och länkar, minskad miljö- och klimatpåverkan och
transporter i både stad och land.
Systemanalysens och godsstrategins prioriterade funktioner, strategier och åtgärder
och prioriterade behov svarar väl mot En Bättre Sits mål och de samhällsutmaningar
som tas upp.
Den statligt styrda infrastrukturplaneringen sker på nationell nivå och inom varje
region genom länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Eftersom transporter
och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen finns behov av samarbete för
mer samordnade transportlösningar över ett större område. Här spelar det storregionala samarbetet inom En Bättre Sits en viktig roll.
Systemanalysens och Godsstrategins prioriterade funktioner, strategier och åtgärder
och prioriterade behov svarar väl mot En Bättre Sits mål och de samhällsutmaningar
som tas upp.
Gotlands transportförutsättningar ingår som en prioriterad funktion i systemanalysen
och i godsstrategin. Här föreslås inga medel direkt till regionen, samarbetet inom En
Bättre Sits bygger på storregionala satsningar. Nyttan för Gotland ligger i att kunna
vara med och påverka satsningar som underlättar även för gotländska resor och
transporter inom ett större områdes transportsystem. Sambandet mellan ett av målen
i det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 - att stärka Gotlands
koppling till nationella och internationella trafiksystem - är tydligt. Ytterligare en
fördel för Gotland är att kunskapen om Gotlands förutsättningar sprids genom att
kontaktnäten vidgas. På så sätt kan större förståelse för Gotlands situation uppnås
samtidigt som Gotland kan bidra till det gemensamma arbetet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-30
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Revisionsrapport. Granskning av hur statliga
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Regionstyrelsens beslut
•

Svaret på revisionsrapporten godkänns.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC, genomfört
en granskning av hur statliga tillväxtmedel används i det regionala tillväxtarbetet.
Efter genomförd granskning gör revisorerna den sammanfattande bedömningen att
”regionstyrelsens arbete med att besluta om användningen av statliga medel för
regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt och att arbetet inte helt genomförs
med en tillräcklig intern kontroll.”
Förvaltningen anser att utlåtande ”regionstyrelsens arbete med att besluta om
användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt” är alltför skarpt i förhållande till vad som framkommer av revisionsrapporten.
Det finns förstås utvecklingsmöjligheter och ett kontinuerligt förbättringsarbete
pågår.
När det gäller frågan om regionstyrelsens internkontrollplan så finns en internkontrollpunkt för 1:1-medel avseende företagsstöd men inte när det gäller projektmedel. Förvaltningen föreslår därför att från och med 2021 så ska ett kontrollmoment avseende användningen av 1:1 medel för projektstöd inkluderas i regionstyrelsens internkontrollplan.
Generellt kan nämnas att från och med juni 2020 har ett stort arbete startat (inom
projektet ”Vägar till hållbar utveckling”) som syftar till att utveckla Region Gotlands
arbete med de statliga tillväxtmedlen. Det handlar till stor del om att säkerställa
hållbarhetskriterierna i projekthanteringen men även att se över interna rutiner,
information, checklistor och kriterier för att bevilja projektmedel.
Förvaltningen har deltagit i granskningen och bistått med underlagsmaterial och
faktakontroll.
Förvaltningen anser att utlåtande ”regionstyrelsens arbete med att besluta om
användningen av statliga medel för regionalt tillväxtarbete inte är helt ändamålsenligt” är alltför skarpt i förhållande till vad som framkommer av revisionsrapporten.
Det finns förstås utvecklingsmöjligheter och ett kontinuerligt förbättringsarbete
pågår. Nedan beskrivs de olika punkterna var för sig.
forts
19 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 217 forts
RS 2020/649
AU § 197

När det gäller punkt 1 om regionstyrelsens insyn och kunskap om arbetet så har
förvaltningen från 2020 en ny rutin som innebär att regionstyrelsens regionala
utvecklingsutskott får en samlad redovisning över projektstocken när det gäller 1:1
medlen med avseende på anslagets utnyttjande samt när det gäller graden av
bemyndigandeutnyttjandet. Regionstyrelsen får även årligen en samlad information
om projekten mot slutet av året från och med 2019. Vidare får regionstyrelsen
information årligen på våren om den samlade rapporteringen av villkorsbrevet som
Region Gotland skickar in till Näringsdepartementet.
Inom förvaltningen pågår även för närvarande ett utvecklingsarbete med hur resultat
ska kunna förankras och tas tillvara på ett bättre och mer strukturerat sätt samt hur
detta lärande ska bidra till vilka projekt som beviljas medel i framtiden.
När det gäller punkt 2 om tillgänglig och tydlig information så pågår ett kontinuerligt
förbättringsarbete. Information om de tillgängliga medlen och ansökningskriterier
finns redovisat på Region Gotlands hemsida, men kan förstås utvecklas.
När det gäller punkt 3 om regionstyrelsens internkontrollplan så finns en internkontrollpunkt för 1:1-medel avseende företagsstöd men inte när det gäller projektmedel. Förvaltningen föreslår därför att från och med 2021 så ska ett kontrollmoment avseende användningen av 1:1 medel för projektstöd inkluderas i regionstyrelsens internkontrollplan.
Generellt kan nämnas att från och med juni 2020 har ett stort arbete startat (inom
projektet ”Vägar till hållbar utveckling”) som syftar till att utveckla Region Gotlands
arbete med de statliga tillväxtmedlen. Det handlar till stor del om att säkerställa
hållbarhetskriterierna i projekthanteringen men även att se över interna rutiner,
checklistor och kriterier för att bevilja projektmedel.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionens revisorer 2020-03-24
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-06
Skickas till
Revisorerna
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Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen godkänner att subvention om 635 000 kr utbetalas till Adjutanten
2 AB avseende trygghetsboendet på Greta Arvidssons gata 6-8 i Visby, i enlighet
med tidigare fastställt regelverk för ändamålet.
• Regionstyrelsen godkänner att medel anvisas ur regionstyrelseförvaltningens
budgetram för 2020.
• Regionstyrelsen beslutar att uppföljning av att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande regelverk ska ske.
•

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS § 252) att stödja uppförandet av ett trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2. Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att utarbeta ett regelverk
för trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27, § 35 att sälja fastigheten Visby Adjutanten 2
till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på fastigheten
uppföra ett trygghetsboende.
Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 91 att godkänna och fastställa det av
regionstyrelseförvaltningen framarbetade förslaget för stöd till trygghetsboende och
gav samtidigt regionstyrelsen i uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden
om ansökan om stöd enligt detta regelverk.
Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23, § 288 att godkänna motsvarande subvention
avseende 2019. I samma beslut fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda
framtida former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med
regelverket och återkomma med förslag till budgetberedningen inför 2021. Ett
förslag finns framtaget och kommer att behandlas i ärende nr 2020/7.
Regionstyrelseförvaltningen har prövat denna ansökan om subvention mot det
antagna regelverket och funnit att de kriterier och krav som däri anges för att beviljas
subvention är uppfyllda. Fastighetsägaren Adjutanten 2 AB har därmed rätt att
erhålla ett belopp om totalt 635 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
medel för detta lyfts ur regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2020.
forts
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Ärendets behandling under mötet

Adam Lagerstedt (L) yrkar att uppföljning av att verksamheten bedrivs i enlighet med
gällande regelverk ska ske.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut med Adam
Lagerstedts tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-07-08
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-03
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas att under Corona-pandemin ändra i kollektivtrafiktaxan så att enhetstaxa gäller för respektive trafikslag, tätortstrafik och
landsbygdstrafik enligt nedanstående förslag.
• Återrapport ska ske i enlighet med gällande regelverk.
•

För att begränsa smittspridning genom interaktion med busschauffören föreslår
tekniska nämnden att biljett för resa med kollektivtrafiken ska köpas innan resan.
För att reskassa skall kunna användas, på ett för resenären smidigt sätt, behöver
förändring i taxesystemet göras så att en enhetstaxa inom respektive trafikslag
tätortstrafik och landsbygdstrafik införs istället för kilometerbaserad taxa som
förutsätter interaktion med chauffören. Detta skulle medföra enklare hantering av
betalningar och minska risken för smittspridning.
Förslag på priser och giltigheter
Enkelbiljett stadstrafik:
Pris hel biljett = 20 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 16 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 60 minuter efter köp
Giltig för övergång på stadslinjerna
Enkelbiljett länstrafik:
Pris hel biljett = 40 kr (löses av vuxen)
Pris halv biljett = 30 kr (löses av pensionär, ungdom, student och barn)
Hel och halv biljett är giltig i 120 minuter efter köp
Giltig för övergång på hela Gotland
forts
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Dessa beslut föreslås vara tillfälliga under Corona-pandemin tills annat framkommer
som gör att återgång till tidigare förfarande kan bli aktuellt.
Införande av enhetstaxa bedöms ha effekten att de längre resorna blir förhållandevis
billiga jämför med korta resor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens förslag godkänns.
Åtgärden minskar risken för smittspridning, vilket i dagsläget måste anses vara det
mest väsentliga.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-05-12, § 120
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-15
Skickas till
Tekniska nämnden
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag bifalls.

Tekniska nämndens totala investeringsutrymme för 2020 innehåller bl a budget för
vägbeläggningar med 12 miljoner kr och förbättringar av enskilda vägar med 1 miljon
kr. Den budget för kapitalkostnader som finns är inte kopplad mot det beslut som
togs i november om dessa investeringar. Investeringarna kommer att medföra ökade
kapitalkostnader med 1,1 miljoner kr gentemot den beslutade kapitalkostnadsbudgeten.
Kapitalkostnader för investeringar faller ut i och med att investeringen aktiveras.
Ökningen med 1,1 miljoner kr för 2020 förutsätter att hela investeringssumman
används och aktiveras under året. Utfallet till och med mars är 0 kr, däremot
prognostiseras att i stort sett hela utrymmet kommer att användas.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att
tekniska nämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med
anledning av den totalprognos 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.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att tekniska nämndens
begäran om tilläggsanslag beviljas.
Ordförande ställer proposition på Eva Ahlins yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-02-19, § 29
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-16
Skickas till
Tekniska nämnden
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag med 1 055 000 kr för
patientövervakningssystem. Tilläggsanslaget finansieras ur regionens Eget kapital.

Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelades 2018 10 miljoner kr i investeringsmedel för
ett nytt patientövervakningssystem. Regionstyrelsen beslutade 2019-03-28, § 74 om
ett tilläggsanslag på 2,5 miljoner kr. Begäran om tilläggsanslaget motiverades med att
det framkommit att det är en stor fördel med ett system som täcker hela sjukhuset,
alltså även operation som i nuläget har ett eget system och barnavdelningen som
saknar system för övervakning. Bedömningen var att kostnaden för ett heltäckande
system skulle uppgå till 12,5 miljoner kr.
Efter en omfattande och komplicerad upphandling blev upphandlingen klar vid
årsskiftet 2019/2020. Den totala investeringskostnaden uppgår till 13 555 391 kronor
varför hälso- och sjukvårdsnämnden begär tilläggsanslag med 1 055 391 kronor.
Hälso- och sjukvården är i stort behov av investeringsmedel för flera upphandlingar
till ett relativt högt värde, varför nämnden inte ser någon möjlighet att ta den
överskjutande investeringsutgiften ur nämndens tilldelade pott för investeringar.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens äskande.
Nämnden har prövat omfördelning av andra medel, men konstaterat att det inte är
möjligt.
Nivån på tilläggsanslaget ligger inom den ram som regionstyrelsen, enligt beslut i
regionfullmäktige 2019-11-18, § 282, har mandat att besluta om.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-02-06, § 18
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-12
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar stöd till Vuxkomp med 3 miljoner kr för att motverka
långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett
tilläggsanslag 2020 på 10 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året
fått extra tillskott i form av det generella statsbidrag som benämns välfärdsmiljarderna, varav totalt 20,2 miljoner kronor tilldelats Region Gotland. Anledningen
till att nämnden begär tilläggsanslag är att det effektiviseringskrav på sammanlagt
5 miljoner kronor som regionfullmäktige beslutat om i budgeten för 2020 inte ser ut
att kunna genomföras under året.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden inte beviljas med anledning av regionens ekonomiska läge.
Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan framställan
göras. Nämndens svårigheter att genomföra ordinarie verksamhet inom beslutad
budget är inte ett sådant undantagsfall.
För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare tilläggsanslag för 2020.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden redovisar i sin senaste årsprognos från
april 2020 ett underskott på sammanlagt 8 miljoner kronor. Regionfullmäktige
beslutade i samband med delårsrapport 1 att nämnderna ska vidta nödvändiga beslut
och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.

forts
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Ärendets behandling under mötet

Andreas Unger (M) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S)
- stöd till Vuxkomp med 3 miljoner för att motverka långvarigt utanförskap på
arbetsmarknaden
Thomas Gustafson (V) yrkar
- stöd till Vuxkomp med 3 miljoner för att motverka långvarigt utanförskap på
arbetsmarknaden
- att Gotlands Folkhögskola och Vuxenutbildningen förstärks med 5 miljoner
kronor
- att arbetet för jobb till unga med funktionsnedsättning förstärks genom OSAjobb med 2 miljoner kronor
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar
- stöd till Vuxkomp med 3 miljoner för att motverka långvarigt utanförskap på
arbetsmarknaden
- att arbetet för jobb till unga med funktionsnedsättning förstärks genom OSAjobb med 2 miljoner kronor
Ordförande ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att Andreas Ungers
yrkande med instämmande av Meit Fohlin bifalls.
Regionstyrelsen beslutar stöd till Vuxkomp med 3 miljoner för att motverka långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons (V)
yrkande.
Beslutsunderlag

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-03-18, § 19
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-23
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Regionstyrelsens beslut
•

Barn- och utbildningsnämndens begäran om ett ramtillskott på 3,1 miljoner
kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna bifalls.

Barn- och utbildningsnämnden har hemställt hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag
2020 på 3,1 miljoner kronor. Nämnden påtalar att regionen under året fått extra
tillskott i form av generella statsbidrag som benämns välfärdsmiljarderna.
En av anledningarna till att nämnden begär tilläggsanslag är att kostnaden för elevassistenter i särskolan ökar med anledning av försäkringskassans förändrade tolkning
av regelverket runt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Den
andra anledningen är att ett tidigare riktat statsbidrag avseende lärarassistenter togs
bort i samband med att välfärdsmiljarderna beslutades. Barn- och utbildningsnämndens kostnad för lärarassistenter beräknas bli 4,2 miljoner kronor 2020 varav
50 procent skulle kunna sökts som ett riktat statsbidrag.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att tilläggsanslaget avslås med anledning av det
mycket svåra ekonomiska läge som uppstått i samband med pandemin.
För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Eftersom pandemin Covid-19 inneburit ökade kostnader till följd av
en rad extra åtgärder som finansierats via tilläggsanslag samt mycket lägre skatteintäkter enligt skatteprognosen från den 29 april bedömer regionstyrelseförvaltningen
att det inte finns utrymme att medge ytterligare tilläggsanslag för 2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att barnoch utbildningsnämnden återkommer till budgetberedningen med sina behov.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) yrkar att barn- och utbildningsnämndens begäran om ett
ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya
välfärdsmiljarderna bifalls.
Thomas Gustafson (V) yrkar att barn- och utbildningsnämndens begäran om ett
ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya
välfärdsmiljarderna bifalls samt ytterligare 5 miljoner för att ta höjd för besparingar
inom förskolan.
forts

29 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 223 forts
RS 2020/624
AU § 203

Ordförande ställer proposition på Stefan Nypelius yrkande och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att Stefan Nypelius yrkande bifalls.
Regionstyrelsen beslutar att barn- och utbildningsnämndens begäran om ett ramtillskott på 3,1 miljoner kronor med hänsyn till regeringens beslut om de nya välfärdsmiljarderna bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons (V)
yrkande.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17, § 34
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-23
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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RS § 224

Begäran om tilläggsanslag för LSS,
Socialnämnden

RS 2020/774
AU § 204

Regionstyrelsens beslut
•

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Socialnämnden konstaterar vid delårsrapport 1 att nämndens ekonomi inte är i balans
och begär ett tilläggsanslag för LSS-verksamheten på 22 miljoner kr. Verksamheten
är underfinansierad. Nämnden konstaterar att det inte går att finansiera verksamheten inom tilldelad budgetram. Det är också svårt att hitta områden där stora
besparingar kan göras utan att sänka kvaliteten och frångå lagstadgad kvalitet. I
jämförelse inom respektive verksamhetsområde så är det bara barn- och ungdomsvården som kostar mer vid jämförelser med liknande kommuner och nationellt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås och att
socialnämnden får återkomma till budgetberedningen med sina behov. Med
anledning av den totalprognos 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.
Ärendets behandling under mötet

Fredrik Gradelius (C) tillstyrker förvaltningens förslag till beslut att avslå begäran om
tilläggsanslag.
Thomas Gustafson (V) yrkar med instämmande av Lisbeth Bokelund att begäran om
tilläggsanslag för LSS-verksamheten på 22 miljoner kr bifalls.
Ordförande ställer proposition på Fredrik Gradelius yrkande och Thomas
Gustafsons yrkande och finner att Fredrik Gradelius yrkande bifalls.
Regionstyrelsen beslutar att avslå begäran om tilläggsanslag.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons (V)
yrkande.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2020-04-16, § 60
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-16
Skickas till
Socialnämnden
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Regionstyrelsen
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RS § 225

Tilläggsanslag för utökad mätning PM10

RS 2020/732
AU § 205

Regionstyrelsens beslut
•

Miljö- och byggnämndens äskande om 527 000 kr i tilläggsanslag bifalls.

Enligt EU-lagstiftning är Sverige skyldig att hålla sig till luftvårdsdirektivet. Detta är
implementerat i svensk lag via miljöbalken och luftkvalitetsförordningen. I det fall
Sverige fortsatt kommer att överskrida miljökvalitetsnormen för luft kommer landet
att dras inför Europadomstolen och höga viten kan bli aktuella.
Efter mätningar har det visat sig att luftkvaliteten i Visby inte uppnår miljökvalitetsnormen för luft och då för partiklar (pm10). Ett åtgärdsprogram är framtaget och
beslutat i regionfullmäktige. Av beslutet framgår även att miljö- och byggnämnden är
ansvarig nämnd och därmed hanterar rapportering, sammanställningar och
samordning av arbetet.
I enlighet med åtgärdsprogrammet genomför miljö- och byggnämnden just nu
utökade mätningar av pm10 i Visby. Mätningarna omfattar ytterligare fyra
mätstationer och ger momentandata över dygnets alla timmar. Mätningarna är en
engångsaktivitet och genomförs under våren 2020.
Syftet med mätningarna är att skapa en mer komplett bild över luftsituationen i Visby
och på Gotland. Med ett bättre kunskapsläge kommer Region Gotland m fl kunna
fatta bättre och mer kostnadseffektiva beslut i samband med kommande åtgärder.
En direktupphandling är genomförd och ett konsultföretag är engagerat i att utföra
mätningar. Kostnaden för de utökade mätningarna är 527 000 kr. Priset är ett fast
pris och omfattar alla ingående delar i uppdraget, så som hyra av mätutrustning,
montering och skötsel av utrustningen, rapportskrivning mm.
Regionstyrelseförvaltningen håller i princip med miljö- och byggnämnden om att det
är rimligt att extra aktiviteter som beslutas av regionfullmäktige också medföljs av
finansiering. Om regionfullmäktige inte tar ett sådant beslut gäller dock underförstått
att aktiviteten ska finansieras inom beslutad ram.
Enligt regler för styrning och uppföljning i Region Gotland ska i princip tilläggsanslag för befintlig verksamhet inte förekomma. I undantagsfall kan framställan
göras. Regionstyrelseförvaltningen håller med om att detta kan ses som ett sådant
undantagsfall.
forts
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RS § 225 forts
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För att kunna bifalla tilläggsanslag på driftbudgeten måste det finnas utrymme i
budgetresultatet. Efter två månader med pandemin Covid-19 och allt det inneburit i
extra åtgärder samt en mycket försämrad skatteprognos den 29 april bedömer
regionstyrelseförvaltningen att det inte finns utrymme att medge ytterligare
tilläggsanslag för 2020.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) och Lisbeth Bokelund
(MP) att miljö- och byggnämndens äskande om 527 000 kr i tilläggsanslag bifalls.
Ordförande ställer proposition på Eva Ahlins yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden, 2020-04-16, § 72
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-12
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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RS § 226

VA-taxa 2020

RS 2020/1082
AU § 206

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

VA-taxans anläggningsavgifter höjs med 10 procent från och med 2020-10-01.
• VA-taxans brukningsavgifter höjs med 7 procent från och med 2020-10-01.
•

Tekniska nämnden har föreslagit regionfullmäktige att besluta om en höjning av VAtaxan. Anläggningsavgiften för 2020 och 2021 föreslås höjas med 10 procent och
brukningsavgiften med 7 procent.
Kapitalkostnaderna ökar i år med 14 270 000 kronor beroende på de ökade
investeringarna. Anläggningsavgifterna behöver höjas eftersom investeringarna till
största del är för VA-verksamhetens utbyggnad.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med
1 376 000 kronor. Beräkningen baseras på de genomsnittliga inkomsterna från
nyanslutningar under de senaste fem åren vilket uppgår till 30 580 000 kronor.
En höjning av anläggningsavgiften täcker inte kostnaderna varför även brukningsavgiften behöver höjas med 7 %.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Med de stora
investeringar som görs inom VA-verksamheten så är det oundvikligt att
abonnenterna får höjd taxa. Det är viktigt att VA-verksamheten är fullt finansierad så
att skattemedel inte används för detta.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-06-18, 147
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-26
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RS § 227

Torskprojektet etablering - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/1192
AU § 207

Regionstyrelsen beslut

Region Gotland medfinansierar Sportfiskarna på Gotland för projektet
”Torskprojektet - etablering” med 43,29 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 900 000 kronor ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. 450 000
kronor ur 2020 års anslag och 450 000 kr ur 2021 års anslag.
• Beslutet avser perioden 2020-07-01 till 2021-06-30.
•

Sportfiskarna på Gotland arbetar långsiktigt för att förbättra miljösituationen och
säkra en hållbar utveckling av fiskebestånden i Östersjön. Detta projekt är en brygga
mellan den förstudie (”Utsättning av småtorsk i Östersjön”) som gjordes av stiftelsen
BalticSea2020 förra året och ett forskningsprojekt som är tänkt att genomföras under
5-6 år vid forskningsstationen i Ar på norra Gotland. En ny östersjöstiftelse som
kommer att vara huvudman för forskningsprojektet är under bildande (RS
2020/823). För etablering av forskningsprojektet innebär det att det krävs vissa
ombyggnationer i forskningsstationen. Detta betyder att ritningar ska tas fram,
bygglov ska sökas, projektering för infrastrukturlösningar ska genomföras och
byggentreprenad ska upphandlas. Vidare ska identifierade tillstånd sökas. Dessutom
ska kontakter tas och upphandling genomföras för insamling av avelsfisk. Personal
ska rekryteras till de olika funktioner som krävs. Organisation och olika aktörers
rollfördelning i det kommande forskningsprojektet ska klargöras. Projektet ger
förutsättningar för nödvändigt förberedelsearbete för att under sommaren 2021
kunna påbörja produktionen av torsklarver vid forskningsstationen i Ar. Projektet
kommer att bidra till ett aktivt miljöarbete för Östersjön och att stärka Gotlands
attraktionskraft.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Torskprojektet - etablering ligger i
linje med Tillväxtprogrammets insatsområde ”Attraktionskraft.” Forskningsprojektet
som följer etableringsprojektet kommer att sätta Gotland på kartan när det gäller
forskning inom den blå sektorn, såväl nationellt som internationellt. Sysselsättning
för fem personer under 5-6 år kommer att skapas. Projektet är betydelsefullt för
verksamheten vid forskningsstationen Ar och därmed även för Uppsala universitet,
Blått Centrum Gotland och Region Gotland. Projektet har potential för att öka
engagemanget för Östersjöns miljö.
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Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020 och i den kommande regionala utvecklingsstrategin där det står ”ökad
innovation och forskning bidrar till att stärka Gotlands attraktionskraft”. Projektet
bidrar till att utveckla Gotland till ett mer hållbart samhälle.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande stället proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2020-05-26
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-06
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RS § 228

Remiss. God och nära vård — En reform för
ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem
(SOU 2020:19)

RS 2020/747
AU § 208

Regionstyrelsens beslut

•

Remissyttrande gällande Betänkandet, God och nära vård. En reform för ett
hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19 överlämnas till
Socialdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Hälso- och sjukvårdssystemet behöver omstruktureras och det finns flera skäl till det.
I takt med att livslängden ökar, ökar också andelen äldre i befolkningen. En
konsekvens av detta är att fler personer drabbas av åkommor som är vanliga bland
äldre, det är också fler som lever med kroniska sjukdomar. Även åkommor som kan
relateras till ohälsosamma levnadsvanor blir vanligare. Därtill ökar förekomsten av
psykisk ohälsa. Sammantaget bidrar detta till större efterfrågan på vård och omsorg,
en efterfrågan som dagens system har svårt att tillgodose. Samtidigt har hälso- och
sjukvården och övrig välfärd svårt att rekrytera och prognoser tyder på att det framåt
kommer att vara brist på arbetskraft.
Betänkandet, God och nära vård. En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19), är det fjärde inom ramen för utredningen Samordnad
utveckling för en god och nära vård. Utredningen har haft i uppdrag att lägga fram
förslag som möjliggör omställning till en modern, jämlik, tillgänglig och effektiv
hälso- och sjukvård som förmår att möta framtidens utmaningar. Utredningen har
haft ett särskilt fokus på primärvårdens uppdrag och funktion.
I det aktuella betänkandet presenteras förslag som syftar till att förbättra samverkan
på flera nivåer, stärka individens möjlighet att vara delaktig och samskapande i sin
egen vård och tydliggöra vikten av och ansvaret för forskning, utveckling och
utbildning. I betänkandet redovisas också bedömningar och förslag gällande
nationella taxevårdgivare och indelningen i öppen vård och sluten vård. Under den
återstående omställningsperioden, 2021−2027, föreslås att flera av de ekonomiska
satsningar som regleras i överenskommelser mellan staten och Sveriges kommuner
och regioner (SKR) samlas i en övergripande överenskommelse för omställningen till
en god och nära vård.
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Utredningen understryker att omställningen till en god och nära vård är en långsiktig,
stegvis process som kommer att kräva samordning och stor uthållighet från alla
inblandade. För att lyckas behövs en bred politisk förankring och beslut på alla
politiska nivåer som gör att beslut och inriktning står sig över flera mandatperioder.
Detta gäller på såväl kommunal som regional och nationell nivå. Utredningen belyser
också behovet av ett tydligare offentligt samtal om vad som kan och ska göras inom
den ändliga resurs som den allmänna hälso- och sjukvården har till sitt förfogande.
Det behöver bli mer begripligt för invånarna på vilka grunder prioritering av
begränsade resurser görs.
Betänkandet är nu ute på remiss och Region Gotland ges möjlighet att respondera på
utredningens förslag. Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har bearbetat
remissen och lämnat synpunkter till regionstyrelseförvaltningen som fått i uppdrag
att sammanställa och till utredningen leverera regionens samlade bedömning i form
av ett remissvar. Bifogat denna skrivelse finns förslag till remissvar.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att förslagen i aktuellt
betänkande stödjer omställningen till en god och nära vård. I huvudsak står
regionstyrelseförvaltningen bakom framlagda förslag, men några förslag önskar
förvaltningen kommentera varför förslag till remissvar har formulerats.
I efterföljande text ges en summarisk beskrivning av regionstyrelseförvaltningens
synpunkter, mer uttömmande beskrivning av förvaltningens bedömning finns i
föreslaget remissvar (se bilaga).
En utgångspunkt är att lösningar måste kunna utformas utifrån den lokala kontexten,
eftersom förutsättningarna ser olika ut i landet. Samtidigt ser förvaltningen att det
kan krävas mer konkretisering och tydlighet från nationella nivån för att åstadkomma
den omfattande kulturförändring som utredningen syftar till.
På längre sikt kan utredningens förslag bidra till ett effektivare resursutnyttjande, men
för att genomföra större förändringar av hälso- och sjukvården ses möjligheten till
finansieringsstöd som väsentlig. Utredningen föreslår att finansieringsstöd sker
genom att flera av de ekonomiska satsningar som regleras i överenskommelser
mellan regeringen och SKR samlas i en övergripande överenskommelse för omställningen till en god och nära vård. Vidare föreslås att en del av överenskommelsen bör
vara fast över en längre tid. Detta välkomnar regionstyrelseförvaltningen.
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Förvaltningen ifrågasätter dock utredarens förslag att medel bör fördelas utifrån
befolkningsmängd, detta med motiveringen att kostnaden för en systemomställning
inte per automatik kan kopplas till befolkningens storlek. Hänsyn bör också tas till
exempelvis andelen äldre i befolkningen. Införskaffande av ändamålsenliga systemstöd är ett annat exempel där kostnaden kan bli relativt sett högre för en mindre
region. Regionstyrelseförvaltningen vill i sammanhanget även framhålla risken för att
pågående pandemi och den kostnadsökning som covid-19 medför kan föranleda
kortsiktiga besparingar eller undvikande av ytterligare kostnader, något som skulle
kunna påverka det fortsatta omställningsarbetet negativt.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att utredningen lyfter vikten av funktionell
informationsdelning, det vill säga att information ska följa individen genom en vårdprocess. För att ge förutsättningar för samverkan vill regionstyrelseförvaltningen
särskilt lyfta behovet av skyndsam förändring i gällande lagstiftning i syfte att möjliggöra informationsdelning mellan vård och omsorg. När individer får parallella eller
seriella insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten är informationsutbytet
väsentligt, men informationsutbyte är också en förutsättning för effektiv samverkan
och välfungerande integrerade verksamheter (verksamheter som drivs gemensamt av
hälso- och sjukvård och socialtjänst, till exempel MiniMaria, socialpsykiatriskt team och
första linjen för barn och unga). I kontrast till utredningen anser regionstyrelseförvaltningen att befintliga IT-system inte är fullt ut anpassade till att kunna upprätta
individuella planer. Att kunna visa ett patientkontrakt, med upprättade individuella
planer, i ett framtida digitalt verktyg, bedöms medföra stora utvecklingskostnader.
Även införande av ny nationell lösning kommer att innebära merarbete och kostnader.
Förslagen om individuell plan välkomnar regionstyrelseförvaltningen, men för att
förslagen ska få full effekt efterfrågar förvaltningen fortsatt stöd i tolkningen och
vägledande exempel på hur mer komplexa situationer kan hanteras på utförarnivå.
Förslagen innebär en ambitionshöjning då fler individer kan komma att omfattas.
För att åstadkomma den omstrukturering som utredningen förespråkar kommer det
att krävas en regional kraftsamling. Kulturförändring förutsätter att strukturer,
värderingar och beteenden förändras. Även ersättningsmodeller kan behöva
modifieras för att understödja förflyttningen. Andra områden som betänkandet lyfter
som centrala är hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete, samverkan på
olika nivåer och ökad involvering av såväl patienter som närstående och medarbetare.
Det här är områden som kan behöva utvecklas inom regionen. Betänkandet betonar
forskningens och kompetensutvecklingens roll i omställningen. Som ett gott exempel
lyfts den arbetstidsmodell som testas på vårdcentralerna Wisby söder och Visby norr,
vilken kan bidra till en attraktiv arbetsmiljö som stimulerar kompetensutveckling och
utvecklingsarbete.
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Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-16, § 70
Socialnämnden 2020-06-11, § 89
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-06
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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RS § 229

Remiss. Handlingsplan för Grön infrastruktur
på Gotland

RS 2020/852
AU § 209

Regionstyrelsens beslut

•

Remissyttrande gällande Handlingsplan för Grön infrastruktur på Gotland
överlämnas till Länsstyrelsen enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Regeringen gav 2015 alla länsstyrelser i uppdrag att lägga grunden för ett sektorsövergripande arbete för en grön infrastruktur genom att ta fram regionala handlingsplaner. Handlingsplanerna kan användas som underlag när det gäller planering,
prövning och prioritering för landskapsplanering och hållbar förvaltning av mark
samt för fysisk planering och prövning. För Gotland har länsstyrelsen i detta skede
valt att koncentrera arbetet med grön infrastruktur till fyra olika fokusområden;
våtmark, alvarmark, barrskog och friluftsliv. För det fortsatta arbetet presenterar
planen insatsområden med förslag till åtgärder för fortsatt arbete med att bevara och
stärka grön infrastruktur i länet. Huvuddelen av det 30-tal åtgärder som presenteras i
handlingsplanen är av utredande och kunskapshöjande karaktär. Region Gotland står
för två åtgärder; framtagande av friluftslivskarta och grönplan, samt samverkar med
länsstyrelsen kring ytterligare en åtgärd om busshållplatser och tillgänglighet till
naturreservat.
Region Gotland anser att förslaget utgör ett viktigt första steg för att utveckla grön
infrastruktur och en helhetssyn på landskapet. Sverige har, liksom många andra
länder, ambitiösa mål för att hejda utarmningen av den biologiska mångfalden. En
medvetenhet och kunskap kring utformningen av en grön infrastruktur för samhället,
kan förbättra livsmiljön för boende på Gotland och samtidigt bidra till skyddet mot
förväntade effekter av de globala klimatförändringarna. Huvuddelen av den mark
som behandlas i handlingsplanen ägs av privata markägare och det fortsatta arbetet
med konkreta åtgärder måste därför genomföras i dialog med markägare och andra
intressenter. Region Gotlands inställning är att arbetet med att bygga upp kunskap
om och skapa en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen måste bedrivas långsiktigt. Här kan den regionala handlingsplanen vara ett viktigt hjälpmedel och första
steg i detta arbete.
Region Gotland anser att förslaget utgör ett viktigt första steg för att utveckla grön
infrastruktur och en helhetssyn på landskapet. Handlingsplanen syftar bland annat till
att ta fram kunskapsunderlag om naturens kvalitéer och att beskriva funktioner och
behov för mångfalden av arter i samspel med sin miljö. Den ökade förståelsen är
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systemtjänster. En medvetenhet och kunskap kring utformningen av en grön
infrastruktur för samhället, kan förbättra livsmiljön för boende på Gotland och
samtidigt bidra till skyddet mot förväntade effekter av de globala klimatförändringarna.
Underlaget till handlingsplanen (del A-C) ger en bra sammanställning av det
nuvarande tillståndet i Gotlands natur utifrån rådande kunskapsläge. I 2019 års
regionala uppföljning av miljökvalitetsmålen i Gotlands län bedöms att två av målen
är nära att nås till år 2020, medan övriga mål inte kommer att nås med befintliga
styrmedel och åtgärder. För tre mål går utvecklingen i miljön i positiv riktning,
medan tre mål utvecklas negativt. De tre mål som utvecklas negativt är: Myllrande
våtmarker, Ett rikt odlingslandskap och Ett rikt djur- och växtliv.
På Gotland finns 1367 rödlistade arter (enligt 2015 års rödlista). Av dessa uppges
1066 påverkas starkt av störningar som skapar fragmentering av arternas livsmiljöer,
såsom bl.a. avverkning, intensifierat jordbruk, mänsklig störning, igenväxning och
dikning. För 646 av dessa arter uppges kraftig fragmentering som en riskfaktor för
ytterligare utdöende (Artdatabanken 2015). En ny version av Artdatabankens
officiella rödlista finns publicerad. En aktuell sökning i Artportalens databas visar att
antalet hotade arter på Gotland har ökat sedan förra utgåvan, vilket tyvärr visar att
utvecklingen går åt fel håll.
Sverige har, liksom många andra länder, ambitiösa mål för att hejda utarmningen av
den biologiska mångfalden. Sverige undertecknade och ratificerade den internationella konventionen om biologisk mångfald samma år den trädde i kraft, 1993, och
har sedan 2010 införlivat konventionens mål i Sveriges miljömålsarbete, främst
genom mål 16, Ett rikt växt- och djurliv. På liknande sätt som i de globala
utvecklingsmålen Agenda 2030, präglas dock de flesta nationella miljökvalitetsmål av
det faktum att de endast är nåbara om man samtidigt klarar målen kring den
biologiska mångfalden. Att ha ett landskapsperspektiv inom naturvård och ökad
samverkan mellan olika aktörer i landskapet kan bidra till att miljökvalitetsmålen
uppnås. Detta i sin tur bidrar till uppfyllandet av de globala miljömålen inom
konventionen för biologisk mångfald och Agenda 2030 (mål 13-15).
Handlingsplanen berör fokusområdet friluftsliv, vilket är ett viktigt område ur ett för
Region Gotland socioekonomiskt perspektiv där ansvaret för folkhälsofrågan är stor.
Ett rikt och varierande friluftsliv ger besökarna bättre hälsa ur både ett fysiskt och
psykiskt perspektiv. I inventeringar av Region Gotlands skogar konstateras att de
flesta skogar är tätortsnära. Skogsförvaltning av Region Gotlands skogar ska ske på
ett sådant sätt så att det gynnar ett rikt friluftsliv för att öka folkhälsan i samhället och
det kopplas naturligt ihop med handlingsplanen.
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Huvuddelen av den mark som behandlas i handlingsplanen ägs av privata markägare.
Även om de åtgärder som handlingsplanen föreslår är frivilliga och bygger på dialog
och samverkan mellan olika aktörer, är det viktigt att lyfta frågor kring markägares
rättigheter och skyldigheter för genomförandet. Det fortsatta arbetet med konkreta
åtgärder måste därför genomföras i dialog med markägare och andra intressenter.
Region Gotlands inställning är att arbetet med att bygga upp kunskap om och skapa
en bra förvaltning av den gröna infrastrukturen måste bedrivas långsiktigt. Här kan
den regionala handlingsplanen vara ett viktigt hjälpmedel och första steg i detta
arbete. Region Gotland har en odelat positiv inställning till kunskapsinhämtningar
och utredningar som leder till en ökad förståelse och kunskap kring de gröna
värdena, men det är viktigt att det alltid finns en koppling till konsekvenser som det
kan ha för den enskilde eller för företag.
Ärendets behandling under mötet

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

Handlingsplan för grön infrastruktur i Gotlands län. Del D – insatsområden och
åtgärder. Länsstyrelsen i Gotlands län 2020
Skickas till
Teknikförvaltningen, avd Park
Samhällsbyggnadsförvaltningen, avd Plan
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Remiss. Vägledningen Den Robusta sjukhusbyggnaden - 2020
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Regionstyrelsens beslut

•

Remissyttrande gällande Vägledningen Den Robusta sjukhusbyggnaden –
2020, överlämnas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Paragrafen justeras omedelbart.

Region Gotland har beretts tillfälle att lämna kompletterande synpunkter på en
övergripande differentieringstabell till remissutgåvan av vägledningen Den robusta
sjukhusbyggnaden – 2020. MSB har tagit fram en sådan tabell med tre nivåer för
robusthet: brons (en grundläggande funktionssäkerhet), silver (förstärkt funktionssäkerhet) och guld (hög funktionssäkerhet).
Regionen har i mars lämnat synpunkter av teknisk karaktär på förslaget till
utformningen av denna vägledning för funktionssäkra sjukhusfastigheter
(RS 2019/1432). Det fanns då inga möjligheter att ha en bredare intern beredningsprocess kring innebörden av vad förväntningarna på en robust sjukvårdsinfrastruktur
innebär.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att lämna synpunkter på den övergripande
differentieringstabellen enligt bilaga. Förvaltningen föreslår också att avge ett
yttrande enligt förslag som förtydligar Region Gotlands förutsättningar att klara av
nödvändiga investeringar och planeringsinsatser för att åstadkomma en robust
sjukvårdsinfrastruktur.
Ärendet har beretts med medverkan från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, teknikförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2020-06-22
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-19
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden (inkl remissvar)
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Regionstyrelsens beslut
•

Synpunkter överlämnas till Trafikverket.

Trafikverket har fått i uppdrag att samråda med länsplaneupprättarna (regionerna)
inför framtagande av inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för
perioden 2022-2033, respektive 2022-2037. I detta skede ges Region Gotland möjlighet att bidra med perspektiv till Trafikverket som kan användas som underlag i den
fortsatta planeringen. Inriktningsunderlaget kommer att remitteras till berörda
remissinstanser 30 oktober till 21 januari 2021. Det ska sedan ligga till grund för
framtagande av en ny infrastrukturproposition.
Syftet med uppdraget är att ge regeringen underlag för bedömning av ekonomiska
ramar för transportinfrastrukturen. Trafikverket ska ta fram inriktningsunderlag för
två alternativa planeringsperioder, 2022-2033 respektive 2022-2037. Analysen ska
genomföras för tre olika anslagsnivåer: nu gällande planeringsram om 622,5 mdr
(12 år), respektive ökade eller minskade anslag om 20 procent.
Utgångspunkten för uppdraget är att den statliga infrastrukturen i hela landet ska
utvecklas och förvaltas så att de transportpolitiska målen kan nås. Fyrstegsprincipen
ska tillämpas vid val av åtgärd: tänk om, optimera, bygg om, bygg nytt. Kostnadseffektiva lösningar (steg ett och två) ska i högre grad kunna prioriteras. Klimatomställningen är central och ska genomsyra analysen i sin helhet. Inriktningsunderlaget ska också beakta bl.a. omvärldsförändringar, internationella kommunikationsstråk och system, teknisk och digital utveckling, EU:s regelverk och andra internationella regelverk och samarbeten, att skilda förutsättningar för transporter råder
mellan olika delar av landet liksom regeringens ambition att flytta över transporter till
järnväg, sjöfart, gång, cykel- och kollektivtrafik. I bedömningen ska också inkluderas
effekter för tillväxt- och bostadsbyggande samt effekter för olika typer av regioner
och storstäder, andra städer, lands- och glesbygder.
Transportinfrastrukturplanering är långsiktig och förslaget till yttrande överensstämmer i mångt och mycket med vad regionen lyft också i tidigare sammanhang.
Förslaget tar särskilt upp färje- och flygtrafikens betydelse, det gotländska vägnätet,
omställningen till hållbart resande, reservhamn för färjetrafiken, behovet av högre
anslag till länsplanerna och samarbetet inom En bättre sits.
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Trafikverket har fått i uppdrag att samråda med länsplaneupprättarna inför
framtagande av inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för
perioden 2022-2033, respektive 2022-2037. I detta skede ges Region Gotland
möjlighet att bidra med perspektiv till Trafikverket som kan användas som underlag i
den fortsatta planeringen.
Transportinfrastrukturplanering är långsiktig och förslaget till yttrande överensstämmer i mångt och mycket med vad regionen lyft också i tidigare sammanhang.
Förslaget tar särskilt upp färje- och flygtrafikens betydelse, det gotländska vägnätet,
omställningen till hållbart resande, reservhamn för färjetrafiken, behovet av högre
anslag till länsplanerna och samarbetet inom En bättre sits.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Trafikverket 2020-07-02
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-26
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•
•
•
•

Anbudet avslås.
Del av Björke Annex 1:7 (Ekgatan) bjuds ut på öppen marknad.
Romakloster 1:214 (Klostergården) bjuds ut på öppen marknad.
Del av Roma Kloster 2:3 (Fd Badhuset) utvecklas utifrån skolans uttryckta lokalbehov för idrott- och hälsa.
Region Gotland tar fram detaljplaner för byggande av bostäder i Roma.
Region Gotland ska utreda förutsättningarna för byggande av fullstor inomhushall
i Roma.

Reservation
Följande reserverar sig mot regionstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande: Eva
Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Jesper
Skalberg Karlsson (M), Andreas Unger (M), och Adam Lagerstedt (L).

Regionstyrelsen beslutade 2020-02-26, § 54 att ge tekniska nämnden i uppdrag att
genom ett anbudsförfarande erbjuda marknaden att förvärva tre utvalda objekt i
Roma, antingen som ett ”paket” alternativt som enstaka objekt. Anbudsförfarandet
resulterade endast i ett anbud. Anbudet omfattar samtliga tre objekt och den totala
anbudssumman uppgår till 500 000 kronor.
Marknadsintresset att förvärva föreslagna fastigheter i Roma för ny- och ombyggnad
kan konstateras vara svagt. Endast ett anbud erhölls och förvärvssumman summeras
till 500 000 kr. Anledningen till det låga anbudet ligger i att befintliga byggnader
kräver omfattande investeringar. En försäljning i enlighet med erhållet anbud
genererar en reavinst men totalt sett en negativ resultatpåverkan. Framtida
driftkostnader kommer dock att minska beroende på försäljningen.
Alternativet att ej genomföra försäljningen torde innebära att regionen bör riva
befintliga byggnader och återställa marken. Kostnaden för detta bedöms betydligt
högre än beräknad negativ resultatpåverkan.
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Utöver ekonomiska effekter finns andra värden som bör vägas in. Roma är en
utpekad serviceort på den gotländska landsbygden med goda pendlingsmöjligheter till
Visby beaktat den relativa närheten. En utveckling av Roma ses som en viktig del av
utvecklingen av det gotländska samhället i stort och en utveckling av fastigheterna i
enlighet med anbudsgivarens intentioner bedöms gynna Roma samhälle och därmed
Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Åsa Linder, strateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande yrkar i enlighet med arbetsutskottets förslag att Daniel Hallgrens anbud
avseende förvärv av del av fastigheten Björke Annex 1:7, fastigheten Roma Kloster
1:214 samt del av fastigheten Roma Kloster 2:3 antas och tekniska nämnden ges i
uppdrag att bereda och verkställa markanvisning och försäljning i enlighet med
anbud.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V)
-

att anbudet avvisas
att del av Björke Annex 1:7 (Ekgatan) bjuds ut på öppen marknad
att Romakloster 1:214 (Klostergården) bjuds ut på öppen marknad
att del av Roma Kloster 2:3 (Fd Badhuset) utvecklas utifrån skolans uttryckta
lokalbehov för idrott- och hälsa
att Region Gotland tar fram detaljplaner för byggande av bostäder i Roma
att Region Gotland ska utreda förutsättningarna för byggande av fullstor
inomhushall i Roma

Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i yrkandet.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar
-

att ett utrett förslag till markanvisningsavtal ska tas fram innan regionfullmäktiges
sammanträde den 28 september 2020.
Förslaget ska innefatta ett vite om 20 miljoner kr som en försäkring att
Romabadet öppnas igen med fullstor bassäng samt som en garanti att det är
hyresrätter och inte bostadsrätter som byggs.

Ordförande ställer proposition på eget yrkande, Meit Fohlins yrkande och Lars
Engelbrektsson yrkande och finner att eget förslag bifalls.
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Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställs Meit Fohlins yrkande mot
Lars Engelbrektssons yrkade.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, Meit Fohlins yrkande och Lars
Engelbrektsson yrkande och finner att eget förslag bifalls.
Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställs Meit Fohlins yrkande mot
Lars Engelbrektssons yrkade.
I omröstning gäller ja-röst för Meit Fohlins yrkande och nej-röst för Lars
Engelbrektssons yrkande.
Omröstningen ger 7 ja-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Thomas
Gustafson (V) Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Helena Bogsjö (S)
och Tommy Gardell (S) och 1 nej-röst: Lars Engelbrektsson (SD).
Avstår: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik
Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L) och ordförande Eva
Nypelius (C).
Ordförande finner att Meit Fohlins yrkande ställs som motförslag till huvudförslag.
I huvudomröstningen ställer ordförande proposition på eget yrkande och Meit
Fohlins yrkande. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst
för Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 7 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Adam Lagerstedt (L) och
ordförande Eva Nypelius (C) samt 8 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S),
Thomas Gustafson (V) Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S), Helena
Bogsjö (S), Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med Meit Fohlins förslag.
Reservation
Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Jesper
Skalberg Karlsson (M), Andreas Unger (M), och Adam Lagerstedt (L).reserverar sig
mot Regionstyrelsens beslut till förmån för eget yrkande:
"Att anta Daniel Hallgrens anbud avseende förvärv av del av fastigheten Björke
Annex 1:7, fastigheten Roma Kloster 1:214 samt del av fastigheten Roma Kloster 2:3
och ge tekniska nämnden i uppdrag att bereda och verkställa markanvisning och
försäljning i enlighet med anbud.”
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Regionstyrelsen beslutade den 26 februari i år att påbörja en försäljning av tre
fastigheter i Roma: det f.d. äldreboendet Klostergården, en fastighet på Ekgatan och
Romabadet. Det förtydligades på sammanträdet att man skulle kunna lämna anbud
på de enskilda objekten eller på alla tre i ett paket. Därefter annonserades den
planerade försäljningen med möjlighet att lägga bud på enskilda objekt eller hela
paketet.
På Ekgatan och Klostergården finns detaljplaner för bostäder. Klostergården och
Romabadet har stått tomma under många år och kostar årligen region Gotland över
en halv miljon. En försäljning enligt inkommet anbud ger en reavinst på 258 000
kronor. Efter en ombyggnad av badet är regionen villig att köpa tillbaka badtid för en
kostnad som uppgår till maximalt 300 000 kr per år under en period om 10 år.
Regionen ställer inga krav på en tävlingsklassad bassäng men att där ska finnas
bassäng för simundervisning och rehab. Genom en försäljning av de tre fastigheterna
enligt inkommet anbud bidrar det till utveckling i Roma med badmöjligheter och
bostäder vilket är positivt för Roma och hela Gotland.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-01
Styrelsen i Björke hembygdsförening 2020-09-01
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och Stadsmiljö
Teknikförvaltningen - Fastighetsförvaltningen
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Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat exploateringsavtal mellan Region Gotland och Stefan Pettersson och
Christina Ragsten Pettersson godkänns.

Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en
kommun och en byggherre eller fastighetsägare avseende mark som inte ägs av
kommunen. Syftet med tecknade av detta exploateringsavtal är att uppnå ett effektivt
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för området.
Ett detaljplaneförslag finns upprättat för del av Fårö Butleks 1:3 m fl. Planförslaget
har varit på granskning och förslaget har justerats inför antagande som beräknas ske
av miljö- och byggnadsnämnden under september 2020. Planen syftar till att pröva
lämpligheten av att tillskapa fem fastigheter för bostadsändamål som komplettering
till befintlig bebyggelse. Planområdet är beläget på Fårö. Inom planområdet föreslås
byggrätter för fem nya bostadshus. Planområdet omfattar även sju befintliga fritidshus och den föreslagna bebyggelsen utgör ett komplement till dessa. Syftet med
tecknade av detta exploateringsavtal är att uppnå ett effektivt och ändamålsenligt
genomförande av detaljplanen för området och för fullföljandet av åtaganden har
parterna träffat detta avtal.
Exploateringsavtalet reglerar marköverlåtelser, lantmäteriförrättningar, villkor under
byggtiden, utförande och bekostande av allmänna anläggningar samt övriga
anläggningar.
Detaljplaneförslag för del av Fårö Butleks 1:3 m fl
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat exploateringsavtal styr den
fortsatta exploateringen av aktuellt område enlighet med intentionerna för området i
tidigare fattade beslut och föreslår därför att regionstyrelsen godkänner avtalet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-06
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och stadsmiljö
Teknikförvaltningen - Planenheten
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-09-02

RS § 234

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

RS 2019/305
AU § 213

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses vara besvarad.

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att:
Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. De
båda nämnderna har enats om ett gemensamt svar där de bland annat framförde att
pågående forskning håller på att utvärdera effekterna av att dela ut gratis halkskydd
då det idag saknas forskningsevidens om effekterna av en sådan åtgärd. De uttryckte
att åtgärder behöver göras på kort och lång sikt och baseras på den forskning som
finns inom området och att beslut om halkskydd därför bör avvakta tills resultat från
den pågående studien publicerats. De skrev vidare att de har för avsikt att fortsätta
det förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska
antalet fallolyckor bland gotlänningar.
Regionstyrelseförvaltningens bedömde att motionen kan anses besvarad med hälsooch sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden. Regionstyrelsen har, i
enlighet med regionstyrelseförvaltningens tillstyrkt att motionen kan anses besvarad
med hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Regionfullmäktige återremitterade ärendet till regionstyrelsen. Återremissen
motiverades med hänvisning till evidens i forskningsrapport från en studie i
Göteborg där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd, vilket bör
beröras i beredningen. Återremissen ska också titta på om det finns andra
samhällsaktörer som vill samverka kring finansiering.
Aktuell forskning
Göteborgs kommun implementerade år 2013 en intervention i form av gratis
utdelning av broddar till kommunens äldre befolkning (65+), i ett försök att reducera
antalet fall- och halkolyckor på is och snö. Effekten utav denna insats, som pågick
forts
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2013-2016, har undersökts i ett examensarbete på masternivå vid Karlstads
universitet. Studien fann att antalet fallolyckor utomhus på vinterunderlag, för den
aktuella målgruppen, minskade med 36 procent efter kommunens åtgärd. Efter det
har vidare forskning bedrivits i ett samarbete mellan Göteborgs och Karlstads
universitet och publicerats i en vetenskaplig artikel. Där presenteras resultatet att det
finns en viss evidens för kortvarig effekt av utdelandet av broddar i Göteborgs
kommun. Forskarna fann att insatsen minskade antalet halkolyckor, med behov av
akutsjukvård, men att effekten endast syntes under det första året av insatsen. Dock
konstaterades att även om effekterna var kortvariga så var de kostnadseffektiva under
det första året.
Även flera andra kommuner har delat ut gratis broddar till äldre i befolkningen och
det pågår ett arbete med att analysera data från andra kommuner, vilket bedöms
kunna ge mer omfattande information. Den sammanställningen är inte färdig men
enligt ansvarig forskare pekar resultaten preliminärt i riktningen att genomsnittseffekten av programmen är relativt liten. De finner inga statistiskt signifikanta
genomsnittseffekter på halkolyckor. I dessa enkätdata har forskarna sett att det redan
innan olika broddutdelningsprogram är relativt många äldre som rapporterar att de
använder broddar när det är halt ute. En arbetshypotes är därför att många redan
använder broddar och att de som tar del av programmen kanske redan äger ett par
broddar. Forskaren uttrycker att det råder sannolikt ingen större tvekan om att ökad
användning av broddar har potential att minska halkolyckor, men frågan är hur
populationen reagerar på denna typ av program i förhållande till hur de annars hade
agerat.
Sammanfattningsvis visar studierna att det finns en viss korttidseffekt men att fler
studier behövs för att tydligare kunna bedöma evidensen av insatsen.
Den aktuella forskningsrapporten visar att det finns en viss korttidseffekt av den
storskaliga insatsen som gjordes i Göteborgs kommun men att fler studier behövs för
att tydligare kunna bedöma evidensen av ett sådant program. Det finns flera
osäkerhetsfaktorer kring nyttan av ett generellt program i jämförelse med hur
befolkningen annars agerar och i vilken omfattning äldre personer redan innan
eventuell åtgärd använder sig utav halkskydd vid vinterväglag.
Utifrån återremissen har det inte framkommit annan information som ändrar regionstyrelseförvaltningens bedömning att motionen kan anses besvarad med hälso- och
sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden. De ämnar fortsätta det förebyggande arbetet och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt minska antalet
fallolyckor bland gotlänningar.
Frågan om extern finansiering bedöms inte relevant utifrån ovanstående.
forts
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Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2019-02-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 86
Socialnämnden 2019-09-19, § 113
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-24
Skickas till
Lennart Petersson (S)
Bo Björkman (S)
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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RS § 235

Motion. Översyn av stadgar gällande
förtroendevalda på Gotland

RS 2020/309

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Lars Engelbrektsson (SD) har i motion sammanfattningsvis yrkat att en förtroendevald som utan skäl uteblir från regionens möten eller byter parti ska entledigas.
Regionstyrelseförvaltningen får inledningsvis erinra om att enligt 31 § fullmäktiges
arbetsordning får en motion inte ta upp ämnen av olika slag. Som motionen har
utformats, kan den uppfattas ha både ämnet översyn av regelverk om entledigande av
förtroendevalda och ämnet entledigande från konkreta uppdrag. I det följande tolkas
det som att motionen endast avser att se över regelverk om återkallande av uppdrag
(entledigande).
Ledamöter och ersättare i regionfullmäktige utses av länsstyrelsen enligt vallagens
bestämmelser. I 4 kap. kommunallagen anges under vilka omständigheter fullmäktige
kan återkalla uppdragen som förtroendevald. Förutom fallen av en förtroendevalds
egen begäran, upphörande av valbarhet och omval, finns möjlighet att återkalla
uppdrag vid vägrad ansvarsfrihet och lagföring för vissa brott samt i nämnd även om
den politiska majoriteten i nämnden inte längre är densamma som i fullmäktige och
vid förändringar i nämndorganisationen. Fullmäktiges återkallelsebeslut kan
överklagas.
Kommunallagens regler om entledigande av en förtroendevald är uttömmande.
Något utrymme för regionfullmäktige att besluta om egna regler för entledigande
finns därmed inte. Motionen kan därför inte lagligen bifallas.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2020-02-17
Regionstyrelseförvaltningen 2020-08-10
Skickas till
Lars Engelbrektsson (SD)
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RS § 236

Medborgarförslag. Ägardirektiv för AB
Gotlandshem

RS 2018/192
AU § 215

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit angående ägardirektiv till GotlandsHem AB.
Förslaget innebär att direktivet ska skrivas så att bolaget kan leva upp till direktivet.
Enligt förslagsställaren så går det inte på grund av de ekonomiska förutsättningarna.
Hen frågar sig också om man bygger nytt på bekostnad av befintliga fastigheter och
för vem GotlandsHem bygger. Med för många miljökrav på nybyggnation blir
kostnaden hög vilket leder till högre hyror.
Regionstyrelseförvaltningen menar att det nya ägardirektivet svarar mot de farhågor
som förslagsställaren har. Därmed anses medborgarförslaget vara besvarat.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018-02-06
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-20
Skickas till
Förslagsställaren
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RS § 237

Medborgarförslag. Gör ”SpeakApp”
tillgänglig för gotländska ungdomar

RS 2018/176
AU § 216

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Inom Region Gotland pågår ett utvecklingsarbete för att bland annat stärka verksamheten utifrån att barnkonventionen blivit lag från 2020. Arbetet med att öka
engagemang och delaktighet för barn och unga är ett område som identifierats som
viktigt för regionens arbete framåt. Efter detta förslag inkommit har regionstyrelseförvaltningen hämtat information om den föreslagna funktionen SpeakApp och ser
att den på flera sätt kan stödja i arbetet framåt. Dock räcker inte ett antagande av
verktyget för att nå de effekter som önskas utan ett mer gediget arbete kommer att
behövas för att implementera, utbilda och förändra arbetssätt.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att verktyget SpeakApp är en metod som kan
skapa stort värde för regionen och föreslår att frågan hanteras inom regionstyrelseförvaltningens avdelning för kvalitet och kansli i relation till uppdraget att vara
sammanhållande för demokratifrågor.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018-02-08
Regionstyrelseförvaltningen 2020-06-12
Skickas till
Stefaan de Maecker, enhetschef social hållbarhet, regionstyrelseförvaltningen
Torsten Flemming, förvaltningschef Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
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RS § 238

Val. Nominering till CPMR Political Bureau

RS 2020/9

Regionstyrelsens beslut
•

Nomineringen av Jesper Skalberg Karlsson (M) som kandidat till CPMRs Political
Bureau godkänns.

Paragrafen justeras omedelbart

CPMR kommer att ha sitt årsmöte 28-30 oktober 2020. Vid årsmötet ska ett nytt
CPMR Political Bureau (styrelse) väljas för en 2 års mandatperiod. Nomineringar till
ledamot eller ersättare ska valberedningen vara tillhanda senast 2 september 2020.
Regionstyrelsen nominerar Jesper Skalberg Karlsson (M) som kandidat.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
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RS § 239

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
-

Status för digitala möten. Regionfullmäktiges sammanträde 28 september
kommer att genomföras digitalt med presidiet på plats i Ljusgården och övriga
ledamöter digitalt via Zoom.
Almedalsveckan. En återrapport av konsekvensanalysuppdraget som regionstyrelseförvaltningen fick i juni presenteras vid regionstyrelsens sammanträde den
30 september.
Ökad befolkningsnivå - snart 60 000 invånare. Ärendet kommer att presenteras
vid regionstyrelsens sammanträde den 30 september.
Redovisning av beslutade åtgärder utifrån Covid-19.
Informationsmaterialet mejlas ut till ledamöterna efter sammanträdet.
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RS § 240

Anmälan av delegationsbeslut

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

Rättegångsfullmakt 2020-08-27 RS 2020/188

Regiondirektörens beslut
-

Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen 2020.
2020-07-01, 2020-07-02, 2020-07-07, 2020-08-14

Förvaltningschefens beslut
-

Bisysslor 2020-05-19 - 2020-06-04
Delegationsbeslut anställningar RSF 2020-05-19 - 2020-08-25
Delegationsbeslut, personalärenden RSF 2020-04-18 - 2020-08-25

Ekonomidirektörens beslut
-

Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Upphandling generalkonsult för
om- och tillbyggnad av Alléskolan.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Nybyggnad korttidsboende,
Korpen 5.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Södra Linan, avseende
externentreprenad etapp 5: Eksta-Fröjel.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Gnisvärd VA-utbyggnad etapp 3.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Kvarnåkershamns nya vattenverk.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Ombyggnad Ankaret 1 och 2.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Ombyggnad Visby lasarett avd C2
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Herrvik W utökad kap.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Södra Linan. avseende
externentreprenad ”Tryckstegringsstation Nisse” om 3,2 mkr.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Uppgradering av Katthammarsvik
avloppsreningsverk, Östergarn Tomase 1:44.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Kv Brodösen.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Upphandling ombyggnad
Gråboskolans kök.
forts
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-

Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Södra Linan, avseende
externentreprenad etapp 3: Kvarnåkershamn-Alva VT.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Södra Linan, avseende
externentreprenad etapp 4: Silte-Eksta.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Södra Linan, avseende
externentreprenad etapp 6: Fröjel-Klintehamn
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Förnyelse och nya ledningar från
Mölner vattentorn Sicklings tryckstegring till Visby Nygårds.
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd. Korrosionsskydd spont Visby
hamn.

Kultur- Fritidsavdelningens beslut
-

Delegationsbeslut kultur- och fritidsavdelningen 2020-06-01 - 2020-08-17

Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2020-06-09 - 2020-08-24
Angående enligt utförd tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2020-06-23
Dnr 09-2020-00120, 2020-08-18 Dnr 09-2020-00222, 2020-08-12 Dnr 09-202000214, 2020-08-05 Dnr 09-2020-00187
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Information, vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades information om vissa inkomna handlingar:
-

Föreläggande gällande laglighetsprövning. Förvaltningsrätten Stockholm
2020-07-27.
Dom. Förvaltningsrätten Stockholm 2020-07-31.
Regional bostadskonferens - Bostäder för alla. 2020-09-14
Pensionärsrådet protokoll 2020-07-02.
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RS § 242

Utse nytt dataskyddsombud

RS 2020/1316

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen utser från och med den 28 september 2020 Advokatfirman
Singularity Law AB (559089-0785) till dataskyddsombud för både regionstyrelsen
och krisledningsnämnden, med Björn Persson som kontaktperson, varvid Johanna
Mörnefälts uppdrag som dataskyddsombud upphör.
• Förvaltningschefen ges rätt att utse ny kontaktperson vid behov.
•

Samtliga nämnder inom Region Gotland har en skyldighet att utse ett dataskyddsombud. Ombudet kan vara internt eller externt. Ombudet ska anmälas till
Datainspektionen på särskild blankett.
Eftersom regionstyrelsens och krisledningsnämndens nuvarande dataskyddsombud
Johanna Mörnefält ska vara tjänstledig från och med den 28 september 2020,
behöver regionstyrelsen utse ett nytt dataskyddsombud. Regionstyrelsen har för det
ändamålet samordnat ett avrop om tjänsteköp från en extern leverantör.
Leverantören är Advokatfirman Singularity Law AB (559089-0785) som dataskyddsombud med Björn Persson som kontaktperson.
Regionstyrelsen föreslås utse sagda leverantör och kontaktperson som
dataskyddsombud för både regionstyrelsen och krisledningsnämnden. Skulle behov
av byte av kontaktperson hos leverantören uppstå föreslås även förvaltningschefen
ges rätt att göra det. Vidare föreslås nuvarande dataskyddsombud befrias från sitt
uppdrag.
Enligt 3 § Krisledningsreglementet ska regionstyrelsen bistå med personal och de
övriga resurser som nämndens uppdrag kräver. Regionstyrelseförvaltningen bedömer
att regionstyrelsen kan utse dataskyddsombud för krisledningsnämnden.
Som en konsekvens av beslutet behöver regionstyrelsen se över och aktualisera sin
information om dataskyddombudet och sina rutiner.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-01
Skickas till
Anmälan till Dataskyddsinspektionen på särskild blankett
Ledamöter i krisledningsnämnden
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RS § 243

Övriga frågor

Stefan Nypelius (C) berättar att under eftermiddagen kommer Region Gotlands
förskole- och grundskolepersonal att få ta del av ett kommande förslag till ny
organisation för förskola och grundskola.
Thomas Gustafson (V) lyfter frågan om härbärget Vinternatt som stängde i slutet av
augusti.
Samordnaren för projektet kommer fortsätta sitt uppdrag att vid behov ge stöd i
olika samhällskontakter.
Ordförande Eva Nypelius informerar att regionstyrelsens ordförande tillsammans
med landshövdingen och ordförande för Gotlands museum skickat ett brev till
kulturministern med anledning av det krisstöd som Kulturrådet beslutat om.
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