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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 238

Delårsrapport 2 2020 – regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/84

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Delårsrapport 2 för regionstyrelseförvaltningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen driver ett aktivt arbete för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de
krav på kostnadssänkningar som föreligger. Verksamhetsmässigt har arbetet i
förvaltningen präglats av utbrottet av covid-19 som har utmanat på många olika sätt.
Trots detta så fortsätter aktiviteter och verksamhet i stort enligt plan med fokus på
kvalitet- och verksamhetsutveckling men i många fall med tidsmässiga förskjutningar.
Digitaliseringen har tagit ett språng och stora insatser har gjorts för att förbättra
möjligheterna till kvalitetshöjningar och effektiviseringar framåt inom såväl
förvaltning som i regionen som helhet. Pandemin har även gett ett ökat tryck på
frågor som kompetensförsörjning, bemanningsplanering och riskbedömningar vilket
lett till att förvaltningen förflyttat dessa frågor i en positiv riktning.
Antal medarbetare fortsätter att minska och uppgår i juli till 654. Förvaltningens
sjuktal under perioden jan-juli var 5,8, vilket innebär ett något lägre sjuktal jämfört
med samma period föregående år då sjuktalet var 6,3. Däremot ses en markant
ökning av sjuktalet under mars månad, då det ökade med ca 2 procentenheter jämfört
med mars 2019.
Periodens resultat uppgår till +8,5 mnkr och förvaltningen prognostiserar på helår ett
resultat uppgående till +10 mnkr. Pandemin har inneburit effekter på såväl periodens
resultat som prognosen. I stort kan både periodens resultat och prognosen förklaras
av ett fåtal tillfälliga poster. Dessa är erhållet statsbidrag för sjuklönekostnader, överskott i kapitalkostnadsbudgeten samt överskott i budgeten för förstudier rörande
exploateringsprojekt. Utöver detta finns dessutom ett flertal delar som påverkar
resultatet åt båda håll. Dessa är bland flera, positiv semesterlöneskuldsförändring,
överskott i vissa centrala anslag bland annat inom HR, kostnad till följd av värdereglering av lager, överskott vid försäljning av bilar, överkompensation tillfälligt
gymnasieluncherbjudande, vakanser, minskade intäkter till följd av pandemin men
även minskade kostnader för till exempel resor och utbildningar. Förvaltningen har
för avsikt att söka statsbidrag för vissa merkostnader kopplat till pandemin, bland
annat för en värdereglering av lager som påverkat periodens resultat negativt med
4,7 mnkr. Eventuellt positivt besked om kompensation kommer förbättra det
förväntade årsresultatet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 238 forts
RS 2020/84
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 239

Delårsrapport 2 2020 - räddningstjänsten

RS 2020/1399

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Delårsrapport 2 för räddningstjänsten godkänns.

Flera av samhällsbyggnadsförvaltningens enheter har haft och får fortsatt förändrade
arbetssituationer i och med spridningen av Covid – 19. Pandemin påverkar samhällsbyggnadsförvaltningens alla verksamheter men i synnerhet den uppsökande tillsynsverksamheten, detta påverkar också de förväntade inkomsterna negativt. Delar av
verksamheten har ställts in, detta omfattar företrädesvis verksamhet som berör riskgrupper och primärproducenter av livsmedel. Arbetsmiljön påverkas också genom
distansarbete, inställda engagemang och primärt digitala möten.
Arbetet med digitalisering på samhällsbyggnadsförvaltningen går framåt genom
implementering av projektet DiSa- Digital Samhällsbyggnad. Framför allt enhet
förebyggande brand inom räddningstjänsten arbetar med att utveckla e-tjänster och
en implementeringskoordinator har tillsatts som arbetar på halvtid med att säkerställa
att de tjänster som DiSa tar fram används i förvaltningen.
Prognos för helåret är ett underskott på 3,5 miljoner kr i förhållande till budget,
vilket i princip innebär en oförändrad prognos jämfört med prognosen vid delårsrapport 1.
I förra årets medarbetarundersökning var resultatet något lägre jämfört med föregående år för indexet psykosocial arbetsmiljö. Det framkom bland annat att det var
färre som upplevde sig ha en rimlig stressnivå samt att det var flera som upplevde att
det fanns konflikter på arbetsplatsen. Enheterna har tagit fram handlingsplaner och
aktiviteter som följs upp kontinuerligt.
Sjukfrånvaron är betydligt lägre jämfört med samma period föregående år. Det är
framför allt sjukfrånvaron från dag 15 och framåt som har blivit lägre.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet godkänner delårsrapport 2 för räddningstjänsten men vill ha förtydligande till regionstyrelsens sammanträde gällande beskrivning av organisationsutveckling som gjordes i augusti, beskrivning av underskottet på -3,5 mkr samt en
beskrivning av RIB-arbetet.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 240

Höjning av tandvårdstaxa

RS 2020/1075

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tandvårdstaxan höjs med 10 procent på samtliga åtgärder.
• Höjningen gäller från och med 2021-01-15.
•

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt genom fri prissättning inom tandvården. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda till en summa
som överstiger 3 000 kronor. Summan är beräknad på referenspriset, alternativt
vårdgivarpriset om detta är lägre än referenspriset. Alla vuxna patienter får dessutom
ett så kallat allmänt tandvårdsbidrag på 300 kronor eller 600 kronor per år beroende
på ålder.
Nästan alla regioner har taxor som ligger över referenspriset på samtliga åtgärder då
referenspriset bedöms ej ge tillräcklig kostnadstäckning. Ett flertal regioner har även
differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna. Gotland tillhör tillsammans med Skåne, Uppsala och Västmanland de få regioner där taxan för tandvårdsåtgärder huvudsakligen följer det statliga referenspriset.
Folktandvården är i behov av att höja tandvårdstaxan för fullbetalande vuxna
patienter för att uppnå kostnadstäckning. Genom att höja tandvårdstaxan för vuxna
patienter med 10 procent, jämfört med dagens taxa, beräknas intäkterna öka med
cirka 3,5 miljoner kronor per år. Höjningen är lämplig att göra i samband med att
Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket genomför nästa genomgång av referenspriserna vilket kommer att ske 2021-01-15.
Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot den justering som föreslås.
Region Gotlands priser ska stämmas av mot övriga landsting samt mot de egna
kostnaderna. Denna avstämning beskrivs i underlaget för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Vuxentandvården inom folktandvården ska täcka sina egna
kostnader, därför ska prisbilden på dessa åtgärder spegla den verkliga kostnaden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att höjningen inte kommer att innebära att
patienter avstår från nödvändig tandvård då möjligheten till delbetalning har
förbättrats. Den höjda taxan påverkar ej patienter som erhåller tandvård som led i
kortvarig sjukdomsbehandling eller som har stora behov av tandvård på grund av
långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 240 forts
RS 2020/1075

Det är viktigt att tandvården på Gotland löpande ser över sin effektivitet och sina
självkostnader så att priset ut mot patient inte speglar en ineffektiv organisation. Det
finns idag ingen anledning att tro att så är fallet.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar i första hand att ärendet återremitteras. I andra hand att
ärendet ska avslås.
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens yrkande om avslag och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag
och nej-röst för Saga Carlgrens yrkande. Omröstningen ger 6 ja-röster, Jesper
Skalberg Karlsson (M), Meit Fohlin (S), Stefan Nypelius (C), Adam Lagerstedt (L),
Filip Reinhag (S) och Eva Nypelius (C) samt 1 nej-röst, Saga Carlgren (V).
Arbetsutskottet beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-06-16, § 76
Regionstyrelseförvaltningen 2020-07-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 241

Kulturplan 2021-24

RS 2019/1026

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Region Gotland ingår sedan 2011 i den s.k. kultursamverkansmodellen och har att
vart fjärde år upprätta en kulturplan som beskriver Regionens planer och ambitioner
för kulturlivet. Den nu gällande planen omfattar åren 2017-2020 och löper sålunda ut
2020-12-31.
Föreliggande förslag har utarbetats i samråd med civilsamhället och det gotländska
kulturlivet och löpande stämts av och förankrats i den särskilt tillsatta politiska
styrgruppen, bestående av de ordinarie ledamöterna i regionstyrelsens arbetsutskott,
samt med en referensgrupp bestående av de ordinarie ledamöterna i kultur- och
fritidsberedningen.
Förslaget är en uppdatering av nuvarande kulturplan och har upprättats enligt de
direktiv som den politiska ledningen meddelat. Planen redovisar Region Gotlands
mål för kultur- och konstpolitiken de närmaste fyra åren. Dels genom att specificera
tre prioriterade fokusområden, dels genom att ange mål för de olika kulturområdena.
Planen följer kulturrådets anvisningar och har 2020-09-03 också stämts av med
kulturrådet och med det så kallade samverkansrådet, som består av representanter för
de statliga kulturinstitutionerna.
Föreliggande förslag är en uppdaterad text av det förslag som presenterades för styroch referensgruppen 2020-09-01. Förändringar mot den version som då presenterades
är markerade med rött.
Kulturplanen är avsedd att fastställs i regionfullmäktige 2020-12-16 för att sedan
presenteras för Statens kulturråd. Handlingsplanen avses dock slutligen godkännas i
regionstyrelsen.
Planen kommer efter fullmäktiges fastställande att tryckas upp samt att ingående
presenteras på regionens hemsida.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Björn Ahlsén, kulturstrateg, Angelica Andersson Fihn,
avdelningschef och Paola Ciliberto, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 241 forts
RS 2019/1026

Arbetsutskottet begär att kulturplanen och handlingsplanen ändras enligt framförda
förslag samt att redaktionella ändringar införs. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 242

Förlängning av Integrationsstrategi

RS 2016/146

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 förlängs i tre år fram till 2023.

Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade hösten 2017 att anta en flerårig regional
integrationsstrategi, Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 i syfte att ange
övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska integrationsarbetet.
Strategin utarbetades i bred samverkan med berörda aktörer i regionen såväl som ett
antal asylsökande och nyanlända och pekar ut fem utvecklingsområden:
Arbete, Boende, Hälsa och sjukvård, Socialt sammanhang samt Utbildning.
Strategin har sedan antagandet utgjort ett övergripande styrdokument för Gotlands
arbete för integration.
Inför slutet av strategins målperiod har Länsstyrelsen och Region Gotland utvärderat
dess betydelse inom befintliga samverkansplattformar. Den gemensamma bedömningen
blir därvidlag att strategin även fortsättningsvis är betydelsefull. Huvudsaklig nytta har
varit som ramverk för organisering av samverkan såväl som för berörda aktörers interna
arbete. Vidare har strategin haft stor betydelse för inriktningen av de integrationsrelaterade projekt som genomförts under perioden. Här har strategin utgjort en viktig
vägledning för de många ansökningar om § 37-medel som Region Gotlands verksamheter fått beviljande under perioden. Strategin har även beaktats under framtagandet av
den regionala utvecklingsstrategin RUS. Även om situationen nu skiljer sig markant från
2015/16 befinns även de vägval som pekas ut i strategins fem utvecklingsområden som
fortsatt relevanta.
Mot bakgrund av detta föreslås strategin förlängas i sin helhet fram till och med år
2023. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den kan bidra till genomförandet av
den regionala utvecklingsstrategin och på sikt införlivas i kommande genomförandeprogram.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet godkänner integrationsstrategin men begär komplettering av
handlingar till regionstyrelsens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 243

Reviderade regler för stöd till partipolitiska
ungdomsorganisationer

RS 2020/796

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Reviderat regelverk för stöd till partipolitiska ungdomsorganisationer på Gotland
antas.
• Regionstyrelseförvaltingen får i uppdrag att tillsammans med arvodeskommittén,
utreda och se över Region Gotlands stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna och att komma med förslag på regelverk inför nästa mandatperiod.
•

Årligen avsätts ett anslag motsvarande tio (10) procent av moderpartiernas
budgeterade partistöd till de partipolitiska ungdomsorganisationerna. Hälften (50 %)
av det anslag som avsätts fördelas som grundstöd och den andra hälften (50 %)
fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas 25 % som fast belopp och 75 %
fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet har i regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har på uppdrag av regionstyrelsen reviderat regelverket
så att regelverket nu stämmer överens med hur ansvarsfördelningen är organiserad.
Regelverket har lyfts för diskussion i arvodeskommittén, där en enig kommitté ser
behov av att se över och förändra och förenkla regelverket för
ungdomsorganisationerna.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att genomförd revidering av befintligt regelverk
är behövlig för att regelverket ska stämma överens med regionens organisation och
ansvarsfördelning. Tidigare har den numera nedlagda kultur- och fritidsnämnden
varit ansvarig för regelverket och stödet, men då denna nämnd inte längre finns så
har behovet uppstått att revidera regelverket.
Förvaltningen gör också bedömningen att stödets utformning i dagsläget inte är
ändamålsenligt; det är få aktiva ungdomsförbund, endast ett fåtal rekvirerar ut grundstödet och inget av ungdomsförbunden ansöker om projektstöd. Regionstyrelseförvaltningen ser därför, i likhet med arvodeskommittén, ett behov av att arbeta fram
ett nytt regelverk. Detta arbete bör ske i samarbete med arvodeskommittén. Regelverket behöver förenklas, stödet behöver göras mer lättillgängligt och användbart.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10

13 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 244

Reviderat regelverk för Ersättning till Region
Gotlands förtroendevalda

RS 2019/1072

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regelverkets tidigare utformning som ett
sammanhållande dokument inte har varit ändamålsenlig., då regelverket har behövt
uppdateras årligen och ibland flera gånger per år.
Förvaltningen föreslår därför att regelverket delas upp, i ett övergripande regelverk
som kan vara lite mer beständigt över tid och en bilaga som uppdateras årligen med
uppräkning av ersättningarnas storlek. På så sätt blir regelverket mer förutsägbart och
lättare att administrera.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras och lämnas därför utan eget yttrande
till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10

14 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 245

Arvoden till förtroendevalda 2021

RS 2020/1393

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de förlorade
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina
uppdrag.
Fullmäktige får även besluta att förtroendevalda i skälig omfattning ska få arvode för
det arbete som är förenat med uppdraget och ersättning för resekostnader och andra
utgifter som föranleds av uppdraget. Om fullmäktige beslutar att arvoden ska betalas,
ska arvodet bestämmas till lika belopp för likauppdrag.
Region Gotland reglerar i regelverk för ersättning till Region Gotlands förtroendevalda vilka bestämmelser som gäller för ersättning och arvodering av förtroendevalda.
Beloppsnivåerna räknas årligen upp, med utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet men
med tre (3) års eftersläpning. I ersättningar till Region Gotlands förtroendevalda 2021
har beloppen räknats fram med utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet från januari
2018.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är nödvändigt att separera själva
regelverket från beloppsnivåerna, för att få en mer stabil och beständig reglering.
Beloppsnivåerna är uppräknade i enlighet med tidigare beslutad praxis, med
utgångspunkt i riksdagsmannaarvodet men med tre (3) års eftersläpning. Nivåerna
för 2021 grundar sig således på 2018 års riksdagsmannaarvode.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras och lämnas därför utan eget yttrande
till regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-14

15 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 246

Måltidsverksamhet vid vårdcentralen Norr,
Korpens café och restaurang

RS 2020/773

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med teknikförvaltningen
fortsätta utredningen kring Korpens café och restaurang.

Serviceförvaltningen fick 2019 (2019/562), tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i uppdrag att utreda Korpens café och restaurangs framtid. Den
genomförda utredningen visar att verksamheten i dag går med underskott och att ett
ökat underskott är att vänta med anledning av de investeringsbehov som krävs i
lokalerna. Med detta som grund lades vid regionstyrelsens arbetsutskott den 3 juni
2020 förslaget att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att avveckla måltidsverksamheten på Korpen. Regionstyrelseförvaltningen fick av arbetsuppskottet 3 juni i
uppdrag att till regionstyrelsens möte 17 juni komplettera ärendet med vissa tydliggöranden samt den totala besparingen för Region Gotland. Regionstyrelsen beslutade
att: ärendet återremitteras med inriktningen att måltidsverksamheten på Korpen skall
avvecklas i egen regi. Innan slutligt beslut ska dialog föras med regionala Pensionärsrådet samt Tillgänglighetsrådet. Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med teknikförvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheten till servering i annan regi.
Vissa fördelar och utmaningar med de olika alternativen har identifierats men frågan
behöver utredas ytterligare varför inga förslag till vilken eller vilka lösningar som är
mer intressanta att gå vidare med finns i dagsläget. Regionstyrelseförvaltningen
tillsammans med Teknikförvaltningen behöver fortsätta utredningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-09

16 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 247

Ansökan om medlemskap i Östra Sveriges
Luftvårdsförbund

RS 2020/1320

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionfullmäktige godkände 23 september 2019 miljö- och byggnämndens förslag till
åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby.
Åtgärdsarbetet kommer kräva resurser för dels för mät-, analys- och rapporteringsarbetet, dels för konkreta åtgärder.
Miljö- och byggnämnden har analyserat den rådande situationen när det gäller det
förstnämnda. Mot bakgrund av att det krävs ett omtag i mät- och analysarbetet för
att leva upp till lagkraven, har nämnden kommit fram till att det bästa alternativet är
att ansöka om medlemskap i Östra Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF). Ett
medlemskap garanterar i praktiken att det lagstyrda mät- och rapporteringsarbetet
utföres på rätt sätt.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att miljö- och byggnämndens argument för
ett medlemskap i ÖSLVF är övertygande och förvaltningen rekommenderar därför
regionstyrelsen att tillstyrka förslaget om medlemskap i ÖSLVF.
Regionstyrelsen beslutade nyligen att godkänna en begäran om tilläggsanslag från
miljö- och byggnämnden på 527.000 kronor för inköp av utrustning för partikelmätning (RS § 225, 2020-09-02). Till de skäl som miljö- och byggnämnden anför för
ett medlemskap i ÖSLVF kan därför också läggas de rent budgettekniska. Genom ett
medlemskap, som i praktiken garanterar att det lagstyrda mät- och rapporteringsarbetet utföres på rätt sätt, vet också nämnden på förhand vad denna del av arbetet
kommer kosta, vilket gör det enklare att budgetera och äska medlen i den vanliga
budgetprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att miljö- och byggnämndens argument för
ett medlemskap i ÖSLVF är övertygande, trots att alternativet är något dyrare än de
andra. Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar därför regionstyrelsen att
tillstyrka förslaget om medlemskap i ÖSLVF inför behandlingen i regionfullmäktige
samt godkänna kostnaden för medlemskapet, 420 000 kronor per år (andra året en
förhöjd avgift om 540 000 kronor, medan år tre och framåt har grundavgiften
420 000 kronor).
forts

17 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 247 forts
RS 2020/1320
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att ärendet kompletteras med en utförligare beskrivning
gällande upphandling. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10

18 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 248

Remiss. Nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36)

RS 2020/1131

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande betänkandet Ett Nationellt sammanhållet system för
kunskapsbaserad vård (SOU 2020:36) överlämnas till Socialdepartementet enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regeringen beslutade i augusti 2018 om ett direktiv med titeln, Genomförandet av ett
nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård. I november 2019
beslutade regeringen att utredaren i stället främst skulle fokusera på hur staten kan
agera mer sammanhållet genom att skapa bättre förutsättningar för en nationell och
sammanhållen uppföljning av hälso- och sjukvården. Därigenom, menade regeringen,
ökar möjligheten till en mer strategisk, kunskapsbaserad och långsiktigt hållbar
styrning av hälso- och sjukvården på nationell nivå.
När utredningen nu överlämnar detta betänkande, juni 2020, är utredningens
överväganden och förslag mer relevanta än någonsin. Värdet av att ha strukturer på
plats för att kunna följa läget i hälso- och sjukvården, gemensamt prioritera frågor
samt använda gemensamma resurser och kompetenser på ett ändamålsenligt sätt, blir
än mer tydligt då en akut situation som den pågående Corona pandemin sätter
strukturerna på prövning. Förslagen kan, med relativt enkla medel, stärka dessa
strukturer och kommer att kunna spela en viktig roll på lång sikt, men även i det
närliggande arbetet som nu kommer krävas för att komma ikapp i vården.
Att kunna fatta kunskapsbaserade beslut både i akuta lägen och i det kontinuerliga
arbetet är centralt för att arbeta mot målen i hälso- och sjukvården. Dagens situation
i Sverige och världen har aktualiserat frågan om vad kvalitet, jämlikhet och
effektivitet i vården faktiskt innebär och vad som krävs för att nå dessa mål.
Utredningen definierar ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
där hälso- och sjukvårdssystemets olika delar gemensamt verkar för att åstadkomma
en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård på alla nivåer. Den nationella uppföljningen
och statens agerande är en del av detta system, där helheten måste fungera för att
man ska kunna öka värdet för patienterna på ett effektivt sätt. Utredningens
bedömningar och förslag är tänkta att kunna tillämpas relativt omgående genom att
de bygger på befintliga strukturer och på hur staten, regionerna och kommunerna
arbetar i dag. Insatserna ska möjliggöra den strategiska, kunskapsbaserade och
långsiktigt hållbara styrningen av hälso- och sjukvården på nationell nivå som
regeringen strävar efter. Ambitionen är även att insatserna ska leda till en utveckling
som successivt stärker systemet för att nå målen med hälso- och sjukvården.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 248 forts
RS 2020/1131

Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är att förslagen i aktuellt
betänkande stödjer utvecklingen av en kunskapsbaserad vård. I huvudsak står
regionstyrelseförvaltningen bakom framlagda förslag, men några förslag önskar
förvaltningen kommentera varför förslag till remissvar har formulerats. Nedan ges en
summarisk beskrivning av regionstyrelseförvaltningens synpunkter, mer uttömmande
beskrivning av förvaltningens bedömning finns i föreslaget remissvar. Generellt
saknas mer konkreta förslag på hur man ska uppnå de effekter som avses. Förslaget
har mycket fokus på staten och statliga myndigheter och mindre fokus på hur
förändringen ska ske i regioner och kommuner. Det saknas även en beskrivning hur
patienterna kan medverka i omsättningen av kunskap till praktik. Uppdelningen i
kommunal och regional hälso- och sjukvård bidar inte till en helhetssyn av hälso- och
sjukvården. I stället bör man använda begreppet ”nära vård” som i remissen, God och
nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem (SOU 2020:19).
Förslaget riskerar att skapa en icke ändamålsenlig statlig detaljstyrning av vården i
stället för att öka dialogen mellan stat och huvudmän och ett ökat fokus på tillgång till
data riskerar att öka belastningen på sjukvårdshuvudmännen. Utredningen av
funktionen som MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering) bör även innefatta SAS
(socialt ansvarig socionom).
Ärendets behandling under mötet

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

SOU 2020:36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård.
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-09

20 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 249

Inrättande respektive modifieringar av
verksamhetsområden för vatten och
spillvatten i Bunge, Fårösund, Levide,
Lickershamn, Sanda, Stånga, Tofta,
Västerhejde, Burgsvik samt Klintehamn

RS 2020/1396

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Inrättande av ett nytt verksamhetsområde respektive modifieringar av
avgränsningarna för elva andra verksamhetsområden, samtliga förändringar
definierade i tekniska nämndens tolv beslut TN § 162−173/2020 godkänns.

Tekniska nämnden har i en serie beslut (TN § 162−173/2020) godkänt ett inrättande,
nio utökningar samt två inskränkningar av verksamhetsområden. De totalt tolv
förändringarna omfattar ett varierande antal fastigheter. Detaljer för samtliga
verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och bakomliggande
tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot inrättandet respektive
modifieringarna av verksamhetsområdena.
Inrättandet av nytt verksamhetsområde i Lickershamn
Enligt Gotlands kommuns första VA-plan skulle utbyggnaden av vatten och spillvatten i Lickershamn genomföras under åren 2006−2007. På grund av resursbrist,
och senare en dom i dåvarande VA-nämnden (numera Mark- och miljödomstolen i
Nacka) som placerade Irevikens VA-utbyggnad före Lickershamn, sköts utbyggnaden
av ledningsnätet fram i tiden för att till slut färdigställas under 2013.
När ledningsnätet var färdigställt var de volymer/flöden man räknat med inte längre
tillgängliga, dels på grund av utbyggnaden i Ire, dels på grund av att grundvattentäkterna inte längre hade den kapacitet man tidigare trott eller räknat med, dels på
grund av avsaknaden av ett vattenverk med reservoar.
Fastigheter inom området har från 2013 haft möjlighet att ansluta sig till spillvatten.
Byggnation av en ny vattenreservoar i Lickershamn pågår för närvarande och
komplettering av ledningar har utförts, vilket ger förutsättningar för att kunna
leverera vatten till området. Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde har
Region Gotland fullgjort sitt uppdrag enligt tidigare VA-plan.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 249 forts
RS 2020/1396

Ekonomisk konsekvensanalys. Positivt för VA-kollektivet som får möjlighet till
nyanslutningar och därmed intäkter till täckning av investeringen för utbyggnaden i
Lickershamn. Intäktens storlek är beroende av om alla ansluter sig till dricksvattennätet, som är frivilligt om fastighetsägaren kan uppvisa godkänt vattenprov. Det kan
även finnas ett antal enskilda avloppsanläggningar som Region Gotland måste betala
ersättning för.
Landsbygdsperspektiv. Positivt för landsbygden att få ingå i ett verksamhetsområde
för VA.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Utökningar av verksamhetsområden
De beslutade utökningarna av sammanlagt nio verksamhetsområden i Bunge,
Fårösund, Stånga, Tofta, Västerhejde (tre områden), Burgsvik och Klintehamn gäller
mestadels både vatten och spillvatten. Många av fastigheterna är idag ansluta med
avtal, men ligger i anslutning till befintligt verksamhetsområde, och i samlad
bebyggelse, varför de bör tas in i verksamhetsområdet.
När det gäller Strömma i Stånga fanns området med i Region Gotlands VAutbyggnadsplan 2014 som ett område med ett utpekat behov av kommunalt
spillvatten då många av de enskilda avloppen är undermåliga och området ligger i
anslutning av Strömmaån, en å med hög skyddsklass.
I arbetet med den nya VA-planen, VA-utbyggnadsplan 2018, föll detta område
dessvärre bort då det inte observerades att verksamhetsområde för spillvatten
respektive verksamhetsområde för vatten i Stånga hade olika utbredningsområden.
Då området uppfyller kriterierna för VA-utbyggnadsområde i VA-planen skall
verksamhetsområde för vatten och spillvatten inrättas.
I Västerhejde Hallbros-Botmunds föreligger ett exploateringsavtal som styr att
området förses med kommunalt VA. Utöver de fastigheter som ingår i
exploateringsområdet finns ytterligare fyra fastigheter som ligger i nära anslutning till
exploateringsområdet och därför får anses ingå i ett större sammanhang.
Ekonomisk konsekvensanalys. Där utökning av verksamhetsområdet gäller
fastigheter idag ansluta med avtal, innebär utökningen inga ytterligare intäkter för
anslutningar till vatten och spillvatten då anläggningsavgift redan erlagts. I de fall
utökningen avser nyanslutna fastigheter genereras intäkter till VA-kollektivet.
Landsbygdsperspektiv. Positivt för landsbygden att få ingå i ett verksamhetsområde
för VA.
forts
22 (29)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 249 forts
RS 2020/1396

Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Inskränkningar av verksamhetsområden
De inskränkningar av verksamhetsområden som beslutats om, i Levide respektive
Sanda, har lagstöd i form av 9 § vattentjänstlagen (Lag 2006:412). Enligt lagen får ett
verksamhetsområde inskränkas så att det inte omfattar en bebyggelse som uppenbarligen saknar behov av allmänna vattentjänster om
-

det är ett område där utbyggnad inte har skett och inte heller har begärts, eller
om
fastigheten eller bebyggelsen inte längre omfattas av det större sammanhang som
avses i 6§ vattentjänstlagen (ca 20−30 fastigheter) och fastighetens behov
lämpligen kan ordnas genom enskild anläggning.

I båda fallen har ingen anslutning begärts på 15 respektive 40 år. Förändringen av
verksamhetsområden som föreslås är föranledda av att vattenledningen som passerar
fastigheterna i och med bygget av södra Gotlands nya vattenverk i Kvarnåkershamn
har blivit en överföringsledning för grundvatten. På överföringsledningar medges ej
anslutningar för enskilda fastigheter.
Ekonomisk konsekvensanalys. Möjligheten till framtida intäkter försvinner.
Landsbygdsperspektiv. Inga påvisbara, fastigheterna har idag enskild
vattenförsörjning.
Barn- och genusperspektiv. Inga påvisbara konsekvenser.
Detaljer för samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot inrättandet respektive
modifieringarna av verksamhetsområdena.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 250

Förstudie Inre hamnen

RS 2020/1250

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Upprättat förslag till Start-PM och utvecklingskoncept för samhällsbyggnadsprojekt inom inre hamnen i Visby godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta projektdirektiv för samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande.
•

Regionstyrelsen beslutade 2017-04-27 (RS §98): ”Byggnadsnämnden får i uppdrag att
arbeta fram ett förslag till detaljplan för den inre hamnen i Visby i huvudsak utifrån
de planeringsförutsättningar som redovisats i tidigare politiskt beslutade övergripande
plandokument samt utifrån den nyligen framtagna stadsvisionsstudien. Planprocessen
tar sin början i en bred medborgardialog.”
Framtagande av en detaljplan för inre hamnen är ett omfattande arbete som kräver
en förvaltningsövergripande arbetsinsats. Ett genomförande av detaljplanen kräver
regionala investeringar. För att få en bild över möjligheter, hinder samt ekonomiska
förutsättningar föregås detaljplanearbetet av ett Start-PM och ett beslut om att starta
ett samhällsbyggnadsprojekt.
Upprättat Start-PM föreslår att en detaljplan upprättas för inre hamnen och en för
Skeppsbron. Utbyggnaden av exploateringsområdet bör sedan ske etappvis då denna
kräver relativt stora investeringar för iordningsställande av marken för bebyggelse,
hantering av befintlig bebyggelse och i utveckling av allmän plats. Då det är angeläget
för Gotland att Campus Gotland får möjlighet att växa föreslås att området med
möjlighet för framtida expansion av universitetet prioriteras.
Upprättat Start-PM omfattar ett område som utgör en central del av Visby och en
viktig mötesplats för såväl regioninvånare, studenter som besökare. För hamnverksamheten är området perifert och de delar som hamnverksamheten har behov av kan
med fördel kombineras med en utveckling av området. Läget i anslutning till
universitetet, Almedalen, hamnen, innerstaden och havet skapar unika förutsättningar
som med dagens utformning inte används på bästa sätt. En utveckling av området i
enlighet med upprättat Start-PM skapar möjlighet för expansion av Campus Gotland
som med detta unika läge kan stärka sin attraktionskraft. Inom området kan kontorsverksamheter etablera sig och kanske starta upp samarbeten med universitet. Kulturoch utbildning föreslås dela på en gemensam arena. Besöksnäringen förstärks med ett
hotell med förutsättningar att komplettera Gotland med ytterligare en destination.
Väl utformade och genomtänkta allmänna platser och ett nytt kallbadhus skapar
unika möjligheter för att stärka Visby som en attraktiv plats att bo, verka och leva på
samt att besöka.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 250 forts
RS 2020/1250

Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna upprättat
Start-PM och ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att upprätta projektdirektiv för
samhällsbyggnadsprojekt med syfte att säkerställa ett genomförande av att utveckla
inre hamnen i Visby.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sara Lindh, planarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen och
Susanna Collin, markingenjör, teknikförvaltningen. Ledamöter och tjänsteman från
Regional exploatering (REX) närvarade under föredragningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 251

Medborgarförslag. Dispens för flyktingar
utan uppehållstillstånd att få tillfälligt
arbetstillstånd

RS 2020/817

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
hos Migrationsverket skall söka Dispens för flyktingar utan uppehållstillstånd att få
tillfälligt arbetstillstånd, alternativt beviljas undantag från kravet på arbetstillstånd.
Förslaget inleder med att framhålla att det på Gotland finns personer utan vare sig
uppehållstillstånd eller möjlighet att återvända till sina hemländer. Dessa har under
sin asylprövningstid även innehaft arbetstillstånd, något som dragits in på grund av
asylansökansavslaget. Medborgarförslaget pekar på att personerna under tiden med
arbetstillstånd bidragit med ett värdefullt tillskott till Gotlands arbetsmarknad.
Avslutningsvis framhålls att ifrågavarande förslag skall betraktas som ett tillägg till två
tidigare inlämnade medborgarförslag på liknande tema.
Avseende lagrum så berörs förslaget av Utlänningslagen (2005:716), Utlänningsförordningen (2006:97) samt Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (2016:752).
Inget av lagrummen medger ett förfarande med generell ansökan om dispens- eller
undantag hemställd från kommunal aktör. De möjligheter som finns till avsteg,
exempelvis §11-12 i Lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få
uppehållstillstånd i Sverige (2016:752), avser individärenden där Migrationsverket är
beslutande myndighet.
En ansökan om dispens eller undantag från Region Gotland skulle därför vara
utsiktslös, något som även bekräftats i kontakter med Migrationsverket.
Mot bakgrund av detta bedömer Regionstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget
bör avslås.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) begär att handlingar i tidigare behandlande medborgarförslag
rörande samma fråga bifogas kallelse till regionstyrelsen. Saga Carlgren föreslår även
att förvaltningen undersöker om det finns något Region Gotland kan göra för denna
grupp som avses i medborgarförslaget.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 251 forts
RS 2020/817

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

Medborgarförslag RS 2020/817, 2020-05-06
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-03
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 252

Verksamhetsinformation för regionstyrelseförvaltningen

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen mottages.

Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltingen informerar
arbetsutskottet om:
-

Påbörjad verksamhetsplan 2021
Delår 2 slutfört
Samarbetar med TKF rörande flytten försörjning
Effektiviseringsprogram Måltid i slutfas inför samråd/dialoger
Chefsmöte tema anställningsprocessen genomfört
Alla chefer utbildas i förändringsledning
Ny förvaltningskommunikatör
Corona – nu mer del av vardagen
Medarbetarenkät ut vecka 39
Uppföljning SAM görs fram till 1/11
Ansöker till omställningsfonden
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Sammanträdesdatum 2020-09-23

RS AU § 253

Övrig information

Stefan Nypelius (C) informerar om den förskjutna tidplanen gällande beslut om ny
skolorganisation.
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