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RS AU § 254

Information. Delårsrapport 2020:2 och
Strategisk plan och budget – planeringsförutsättningar

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen mottages.

Regionstyrelsen informeras om planeringsförutsättningar gällande Delårsrapport 2
och Strategisk plan och budget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, tf ekonomidirektör, Mikael Wollbo, redovisningschef och Caroline Gränefjord, koncerncontroller, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande
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RS AU § 255

Delårsrapport 2 2020 Region Gotland

RS 2020/234

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•
•

•
•

•

Delårsrapport 2:2020 godkänns
Tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att vidta nödvändiga
beslut och åtgärder för att ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad
budget. Extraordinära kostnader samt uteblivna intäkter för att hantera pågående
pandemi hanteras i särskild ordning.
Nämnderna får i uppdrag att begränsa den egna nettokostnadsutvecklingen så att
budgetöverskridande i ordinarie verksamhet inte sker.
Målen i styrkortet gäller alla nämnder och i verksamhetsplanen för 2021 ska
förtydligas, genom prioriterade aktiviteter, hur arbetet mot ökad måluppfyllelse
ska ske under året.
Samtliga nämnder uppmanas att i samband med verksamhetsplanearbetet
samverka och genomföra gemensamma aktiviteter för att bidra till ökad
måluppfyllelse i styrkortets samtliga mål.

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en delårsrapport i kommunallagen, den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 166 miljoner kr (133 mnkr, 2019).
Den huvudsakliga förklaringen till att resultatet i perioden är de ökade generella
statsbidragen samt ersättningen från försäkringskassan för sjuklön. Det prognostiserade resultatet för helåret är 236 miljoner kr, vilket innebär en positiv avvikelse på
160 miljoner kr jämfört med reviderad budget. Balanskravsresultatet för perioden
uppgår till 169 miljoner kr efter justeringar. Balanskravsresultatet för helåret beräknas
till 194 miljoner kr. Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en regel
om att ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år. Årsprognosen för
nämnderna uppgår till – 21 miljoner kr. Det är en markant förbättring sedan föregående prognos då nämnderna prognostiserade en stor budgetavvikelse på -173
miljoner kr. För helåret är det fyra nämnder som bedömer att de inte kommer att
klara sin budget.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 232 miljoner kr varav exploateringsutgifter ingår med 20 miljoner kr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till
516 miljoner kr. Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 4,8 procent.
Skatteintäkter och statsbidrag har ökat med 6,7 procent under samma period, vilket
helt beror på de extra statsbidrag som riksdagen beslutade om innevarande år.
Nämndernas nettokostnadsökning i perioden är 4,8 procent.
forts
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RS AU § 255 forts
RS 2020/234

Region Gotland har 18 övergripande mål som är fastlagda för perioden 2020-2023.
Målen är gemensamma för alla nämnder och förvaltningar. Nämnder och
förvaltningar har i sina rapporter analyserat måluppfyllelsen samt beskrivit vilka
aktiviteter man jobbar med för att nå målen. I samband med delårsrapporten ska en
samlad bedömning göras av huruvida målen för god ekonomisk hushållning kommer
att uppnås, om balanskravet är uppfyllt och om de finansiella målen är uppfyllda.
Eftersom det saknas så många resultat på indikatorerna till målen inom kvalitet och
medarbetare kan inte en samlad bedömning av god ekonomisk hushållning göras. Ett
av de finansiella målen är uppnådda vid periodens utgång men prognosen är att alla
finansiella mål kommer att vara uppnådda vid årets slut.
Förändring av indikatorer till styrkortsmålen
I samband med delårsrapport 2 har mål 13 kompletterats med indikatorer samt några
mindre justeringar gjorts på redan fastställda indikatorer. Nedan presenteras de
förändringar som gjorts.
Mål 2, Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har
goda uppväxtvillkor

Tidigare beslutad

Ny

Elever i årskurs 2 på gymnasiet som,
röker dagligen, nästan dagligen eller
ibland, andel (%)

Elever i årskurs 9 som röker, dagligen,
nästan dagligen eller ibland, andel (%)

Under våren genomfördes inte planerad undersökning hos elever i åk 2 på gymnasiet
på grund av pandemin. Detta innebär att resultat på tidigare beslutad indikator först
finns år 2022. Av denna anledning ändras elevgruppen till elever i årskurs 9 där
resultat för 2018 finns tillgängliga och resultat för år 2020 finns vid årets slut.
Indikatorns resultat förväntas fortsatt ge en bild av barn och ungas levnadsvanor och
uppväxtvillkor.
Mål 6, Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön

Tidigare beslutad

Ny

Antagna detaljplaner för bostadsändamål, antal

Antal bostadsenheter i under åretantagna detaljplaner, antal

Efter inspel från politiken ändras tidigare beslutad indikator till att istället mäta antal
bostadsenheter i under året antagna detaljplaner. Den nya indikatorn förväntas ge en
tydligare bild av vilka förutsättningar som finns för ett offensivt bostadsbyggande
över hela ön.
forts
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RS AU § 255 forts
RS 2020/234

Mål 13, Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Tidigare beslutad

Ny

Fastställs våren 2020
Fastställs våren 2020
Fastställs våren 2020
Fastställs våren 2020

Team effektivitetsindex
Ledarskapsindex
Engagemangindex
Hållbart medarbetarindex

Indikatorer för mål 13 utgörs av medarbetarenkätens olika index. Sammantaget
kommer dessa index att visa i vilken grad Region Gotland präglas av en tillitsbaserad
kultur och om vi rör oss i rätt riktning. Framöver kan ovan indikatorer bytas ut mot
andra då nya frågor är framtagna till medarbetarenkäten vars syfte är att fånga Region
Gotlands resa mot en tillitsbaserad kultur utifrån identifierade utvecklingsområden.
Mål 14, Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Tidigare beslutad

Ny

Heltidsanställda av samtliga tillsvidareandel (%)

Heltidsanställda av samtliga anställda,
månadsavlönade, andel (%)

Arbetad mertid hos tillsvidareanställda
och visstidsanställda (antal timmar)

Arbetad mertid hos månadsavlönade
(antal timmar)

Arbetad övertid hos tillsvidareanställda
och visstidsanställda (antal timmar)

Arbetad övertid hos månadsavlönade
(antal timmar)

Region Gotland behöver använda samma begrepp för gruppen tillsvidareanställda
och visstidsanställda som bland annat Sveriges Kommuner och Regioner. Detta har
blivit extra tydligt i samband med införandet av beslutsstödet. Av denna anledning
byter ovan indikatorerna från att använda begreppen tillsvidareanställda och
visstidsanställda till månadsavlönade. Förändringen innebär ingen skillnad i vilka
anställda som ingår i måttet.
Gällande indikatorn som mäter heltidsanställda av samtliga tillsvidareanställda utökas
mätningen till att mäta heltidsanställda av samtliga månadsavlönade. I analysen av
resultatet bryts månadsavlönade ner i tillsvidareanställda och visstidsanställda.

forts
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RS AU § 255 forts
RS 2020/234

Mål 15, Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Tidigare beslutad

Ny

Chefer inom Region Gotland som skattar
skattar sin kompetens inom arbetsmiljöarbetet som god, andel (%)

Chefer inom Region Gotland som
skattar sin kompetens inom arbetsmiljöområdet som god, andel (%)

För att använda samma begrepp i indikatorn som i arbetsmiljö- och hälsopolicyn
ändras arbetsmiljöarbetet till arbetsmiljöområdet.
I delårsrapport 2 följs regionfullmäktiges nya mål för perioden 2020-2023 upp för
första gången. Många aktiviteter pågår i nämnderna samtidigt som flera aktiviteter
skjutits fram på grund av pandemin. Det finns nämnder som enligt sin beslutade
verksamhetsplan inte prioriterat att arbeta mot samtliga mål inom målområdena
medarbetare och kvalitet och det måste förändras. Målen i perspektivet verksamhet
är Region Gotlands mål för god ekonomisk hushållning och de kan inte prioriteras
bort. Det saknas resultat för perioden på de flesta indikatorer eftersom många
resultat kommer från undersökningar som genomförs under hösten eller där statistik
presenteras årsvis i början av året. Det går därmed inte att bedöma om god
ekonomisk hushållning uppnåtts. När det gäller de finansiella målen bedöms alla mål
vara möjliga att uppnå vid årsskiftet, dock inte i perioden då endast resultatmålet är
uppfyllt.
Även om ekonomin för 2020 ser bra ut så är det ekonomiska läget för regionen
framåt osäkert. Det samhällsekonomiska läget är osäkert på grund av pandemin och
de statsbidrag som regeringen och samarbetspartierna beslutat om är för kortsiktiga
för att ge trygga planeringsförutsättningar. Det finns fortfarande för många riktade
statsbidrag och de nya generella bidrag som tillförs finns bara 2021 och 2022 därefter
finns inga beslut. Det är också problematiskt att nämnderna totalt inte har ett resultat
i nivå med budget. En stabil ekonomi innebär att den ordinarie verksamheten ryms
inom det utrymme som utgörs av skatteintäkter och generella statsbidrag.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-08
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RS AU § 256

Begäran om tilläggsanslag. Förstudie Nya
akuten samt IVA/operation

RS 2020/1411

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag på 13 967 000 kronor.
Finansiering sker genom regionens eget kapital.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt tilläggsanslag för nedlagda kostnader i
projektet Nya Akuten och projektet Operation/intensivvårdsavdelningen. Projekten
har stoppats i sin nuvarande form. Nedlagda investeringsutgifter är 13 489 802
kronor för projekt Nya Akuten samt 477 220 kronor för projekt operation/intensivvårdsavdelning. De avslutade och utrangerade projektens investeringsutgifter ska
enligt gällande redovisningsregler direktavskrivas och belasta hälso- och sjukvårdsnämndens resultat för budgetåret 2020. Nämnden har ett prognostiserat underskott
och ser ingen möjlighet att till årets slut genomföra andra förändringar i verksamheten för att nå ett resultat i nivå med budget. Regionstyrelseförvaltningens
bedömning är att tilläggsanslaget bör beviljas då utrymme finns i regionens totala
ekonomi samt att karaktären på kostnaden är tillfällig och uppgår till ett så stort
belopp att nämnden inte rimligtvis kunnat ta hänsyn till den vid budgetarbetet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget bör beviljas då
utrymme finns i regionens totala ekonomi samt att karaktären på kostnaden är
tillfällig och uppgår till ett så stort belopp att nämnden inte rimligtvis kunnat ta
hänsyn till den vid budgetarbetet. Enligt regionens riktlinjer för investeringsredovisning tydliggörs att kostnaden för nedskrivning eller utrangering av en anläggningstillgång belastar den nämnd som berörs. Regionstyrelseförvaltningen vill vara tydlig
med att den ordningen fortfarande gäller och att tilläggsanslag inte automatiskt ska
begäras eller beviljas vid liknanden ärenden framåt.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16 § 101
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-20

10 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 257

Revidering av budget 2020 med anledning
av extra statsbidrag

RS 2020/1416

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Budgeten för generella statsbidrag ökar med 150 miljoner kr och uppgår därmed
till 1 694 miljoner kr år 2020.

Under 2020 har riksdagen beslutat om flera tillskott av generella statsbidrag till
kommuner och regioner. Den 19 februari fattade riksdagen beslut om en höjning av
det generella statsbidraget med 2,5 miljarder kronor. De pengarna betalades ut
20 mars 2020. Regionstyrelsen beslutade 2020-04-29, § 93 att budgeten för generella
statsbidrag därmed skulle öka med 14,4 miljoner kr vilket var Region Gotlands andel
av detta bidrag. Regionstyrelsen beslutade också att dessa medel avser att täcka
kostnader för stimulansåtgärder i samband med pandemin och tilläggsanslag.
Regeringen och samarbetspartierna föreslog i januari en statsbidragsökning på
5 miljarder i vårändringsbudgeten, 3,5 miljarder till kommunerna och 1,5 miljarder till
regionerna. Den 2 april aviserades ytterligare 15 miljarder kronor, 10,5 miljarder
kronor till kommuner och 4,5 miljarder kronor till regioner som ett generellt statsbidrag för innevarande år, i syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående
pandemin. Den 18 maj aviserades ytterligare 6 miljarder kronor för 2020 i statsbidrag,
3 miljarder kronor till kommuner och 3 miljarder kronor till regioner. Samtliga dessa
tre statsbidrag har betalats i juli. Region Gotlands totala tillskott från dessa statsbidrag uppgår till 150,2 miljoner kr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att budgeten för generella statsbidrag höjs med
150 mnkr och att regionens budgeterade resultat ökar med samma summa. De extra
statsbidrag som tillförts kommuner och regioner ska enligt regeringen gå till att stärka
kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola
och omsorg samt kollektivtrafik. Pandemin pågår fortfarande och det är viktigt att
det finns en fortsatt handlingsberedskap i budgeten om extra åtgärder behöver vidtas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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RS AU § 258

Ansökan om verksamhetsbidrag ur
regionstyrelsens näringslivsanslag 2021

RS 2020/1280

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. * Region Gotlands
ekonomi för år 2021 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en
ekonomi i balans. Samtidigt är vi mitt i en lågkonjunktur som kräver stödjande
insatser. Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska
ramarna för regionstyrelsen näringslivsanslag och rådande omständigheter i spåren av
pandemin.
År 2020 Äskande 2021
ALMI företagspartner Gotland AB
4 138 tkr
4 320 tkr
Science Park Gotland
1 450 tkr
1 600 tkr
Visby Centrum AB
500 tkr
500 tkr
Coompanion
200 tkr
300 tkr
Gotlands Filmfond
1 500 tkr
2 000 tkr
92 möjligheter
50 tkr
50 tkr
Cruise Baltic (omförs till medlemskap) 150 tkr
150 tkr
Medeltidsveckan
300 tkr
300 tkr
Gotland Grönt Centrum AB
5 200 tkr
5 200 tkr
Rindi kårhuslokaler
575 tkr
615 tkr
SUMMA
14 563 tkr
15 535 tkr

* Förslag 2021
4 320 tkr
1 500 tkr
500 tkr
100 tkr
0 tkr
50 tkr
150 tkr
300 tkr
4 800 tkr
615 tkr
12 835 tkr

Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
forts
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RS AU § 258 forts
RS 2020/1280
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare information kring fördelning av bidragen och
ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
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RS AU § 259

Återrapport av insatser för att hantera
effekter av coronapandemin

RS 2020/1408

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen tar emot informationen.

Regionstyrelsen och regionfullmäktige har under våren, vid olika tillfällen, tagit beslut
om olika åtgärder för att mildra effekterna av den pågående Coronapandemin.
Åtgärderna kan delas in i tre övergripande områden:
-

Åtgärder för att mildra effekterna hos det gotländska näringslivet
Förstärkta folkhälsoåtgärder
Åtgärder för att mildra effekterna inom kultur- och fritidsområdet

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-25
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 260

Uppdrag. Rambudget för vissa investeringsområden

RS 2020/689

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Uppdraget förlängs och ska redovisas till regionfullmäktige i februari 2021.

I samband med beslut om uppdrag i regionfullmäktige 2019-11-18, § 276 gavs
regionstyrelsen i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten att ta
fram rambudget för vissa investeringsområden. Det här uppdraget utökades av
regionfullmäktige 2020-06-15, § 88 till att se över hela strukturen för investeringsbudget i regionen.
Investeringsprocessen i Region Gotland är ständigt under förändring. De senaste
åren har ett flertal förändringar skett. Investeringspotter är införda, kapitalkostnadsbudget är fastställd, riktlinjer för investeringsprocessen är beslutade och investeringsplaner är införda. Med anledning av den stora påverkan som investeringar har för
ekonomin och verksamheten är det väsentligt att processen och besluten hela tiden
förbättras.
Under arbetet med att se över processen och strukturen för investeringsbudgeten har
ett flertal förbättringsområden identifierats som skulle kunna göra processen ännu
mer ändamålsenlig.
Det handlar om förslag som exempelvis:
-

Införa ytterligare kategorisering av investeringar
Införa tydliga prioriteringskriterier och rangordning av dessa
Införa krav på behovsbeskrivning och förstudier
Införa ett investeringsråd
Förändra nivån på beslut av investeringsbudget i regionfullmäktige

För att få mesta möjliga effekt av förändringarna behöver dock, innan beslut tas,
förankring ske med samtliga förvaltningar samt att konsekvenser av förslaget
behöver utredas närmare. Tiden för uppdraget föreslås därför förlängas och redovisas på regionstyrelsens sammanträde i januari och till regionfullmäktige i februari.
Genom att återredovisa uppdraget innan nästa budgetberedning kan vissa förändringar genomföras redan nästa år. Exempelvis kan anvisningar och mallar anpassas så
att underlaget för beslut om investeringsbudget är genomfört enligt vad som kommer
att beslutas av regionfullmäktige.
forts
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RS AU § 260 forts
RS 2020/689

De olika förändringsförslag som regionstyrelseförvaltningen tittat på syftar till att
bidra till en större samsyn kring investeringsbehoven i Region Gotland, bättre
möjligheter för regionstyrelsen och regionfullmäktige att ta genomarbetade beslut
samt bättre förutsättningar för verksamheten att ha en enkel process vid förändringar
under löpande år. Nedan beskrivs i korthet de mest väsentliga förslagen som
förvaltningen tittat på, men ytterligare förankring krävs innan skarpa åtgärder kan
presenteras.
Ett förslag för att underlätta prioriteringen av investeringarna är att förtydliga om
investeringen avser en strategisk investering eller en ersättningsinvestering/reinvestering. Strategiska investeringar är framtidsinriktade investeringar inom ramen för
regionens vision och mål. Om en strategisk investering inte kan finansieras inom det
egna kassaflödet kan den finansieras av försäljningsintäkter och/ eller upplåning.
Exempel på genomförda strategiska investeringar är kryssningskaj och arenahall.
Samtliga investeringsäskanden skulle sedan ha gemensamma kriterier för prioritering.
Exempelvis relativ måluppfyllelse, tvingade utifrån lagkrav, finansiering, genomförbarhet, resultatpåverkan och tid. Man behöver i så fall också utarbeta rangordning
mellan olika kriterier.
För att få en samlad och gemensam bild av investeringsbehovet så behöver en mall
för behovsbeskrivning tas fram och för att gå vidare med planerade investeringsprojekt så skulle krav på förstudie kunna införas föra alla investeringar över 5 mnkr.
För att beredningen av investeringsplanerna tillsammans med förslag till strategisk
plan och budget ska bli mer övergripande så skulle ett investeringsråd på högsta
tjänstemannanivå kunna inrättas. Rådets uppdrag skulle vara att överlämna ett samlat
förslag till 10 årig investeringsplan för politisk beredning och beslut.
Regionfullmäktige beslutar idag om investeringsbudget på projektnivå, ibland på så
små belopp som 200 tkr trots att den totala investeringsbudgeten uppgår till 500 mnkr.
Detta innebär onödig administration och inlåsningseffekt som blir hämmande för
verksamheten då ett belopp exempelvis behöver justeras mellan två närliggande projekt
som inte påverkar den totala investeringsbudgeten för verksamheten eller genomförandet av projekten. Ett förslag är att beloppen beslutas för en grupp av investeringar. Exempel på investeringsgrupper skulle kunna vara investeringspotter,
IT-investeringar, övriga investeringar, VA- verksamhet m.fl. Dessa grupper behöver
naturligtvis vara väl kända och till regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget
samt vid varje uppföljning kan en bilaga bifogas med planerade projekt på en lägre
detaljeringsnivå. På så sätt skulle administrationen kunna förenklas men informationen
om projekten behållas.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-16
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Regionstyrelsens arbetsutskott
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RS AU § 261

Uppdrag. Statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten gällande Alléskolan

RS 2019/954

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Statusrapporten godkänns.

Generalkonsulten (Norconsult AB) har meddelat styrgruppen vid dess möte
2020-08-18 att svårigheter har uppstått i projekteringen av renovering och tillbyggnad
av Alléskolan i Visby.
Svårigheterna är av sådan allvarlig karaktär att projektledningen tillfälligt avbrutit
projekteringen fr.o.m. v.28.
Projektledningen presenterar två alternativ för fortsatt projektering:
-

Fortsatt projektering för utförandeentreprenad med ökad budget
Förändra till projektering för totalentreprenad med bibehållen budget.

Projektledningen rekommenderar att projektering utförs enligt alternativ två.
Utbildningsförvaltningen ställer sig bakom den rekommendationen.
Alléskolans vara är en strategiskt viktig fråga. Det är behov av skola i Visby, inte
minst mot bakgrund av det snabbt växande A 7-området. Alléskolan är också en
central fråga för hur förslaget till ”Framtidens förskola och grundskola” skall kunna
genomföras. Alléskolan är i dåligt skick sedan många år. Den ligger på en strategiskt
viktig plats i Visby och området har mycket svårt att klara sig utan en ny skola.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på barn- och utbildningsnämndens statusrapport och
finner att den bifalls.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15, § 90

17 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 262

Uppdrag. Statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten gällande ombyggnad
av akutmottagningen

RS 2017/748

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Statusrapporten för projekt Nya Akuten godkänns.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sedan tidigare ett uppdrag från regionfullmäktige
att inför varje budgetberedning och budgetavstämning inkomma med statusuppdatering av projektet Nya Akuten.
Efter avslutat program- och systemhandling var kostnadskalkylen för Nya Akuten på
175 miljoner. Beslutad budget var 117 miljoner. Beslutet att Nya Akuten skulle
genomföras med möjlighet till påbyggnad med våningsplan 4-6 gav ekonomisk
påverkan genom försvårad byggkonstruktion och totalt längre produktionstid för hus
13. Systemhandlingens resultat genererade att hälso- och sjukvårdsnämnden efterfrågade en utredning gällande om det var rätt investering att förbereda för påbyggnad
alternativt om det är mer kostnadseffektivt att bygga hela hus 13. Nämnden efterfrågade även uppdaterad tidsplan samt vilka åtgärder som är möjliga för att underlätta
på nuvarande akutmottagning.
Svaret på utredningen blev att hälso- och sjukvårdsförvaltningen, tillsammans med
projektorganisationen för projektet förordade att bygga hela det nya hus 13 på en
gång, istället för att dela upp byggnationen. Det hade såväl tidsmässiga som
ekonomiska fördelar, jämfört med att bygga i två etapper. Att bygga hus 13 som ett
projekt beräknades ta cirka 7 år från beslut och med en kostnadsindikation på
450-500 miljoner.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 2020-06-16, § 89 att stoppa projektet Nya
Akuten i nuvarande form och inte begära ytterligare investeringsmedel för hela hus
13 av regionfullmäktige. Detta till stor del beroende på den osäkerhet som fortfarande finns kring ytterligare behov i framförallt behandlingsbyggnaden.
Behoven för akutmottagningen är även fortsatt en till- och ombyggnation för att
komma till rätta med problemen kring integritet, säkerhet och arbetsmiljö med mera.
Förvaltningen anser också att det redan i dagsläget finns ett reellt behov av utökade
och anpassade lokaler för framförallt högteknologisk vård gällande bland annat
operation/IVA enligt tidigare genomförd förstudie. Behovsanalys har även genomförts för lokaler för hemtagning av PCI-verksamhet. Sammantaget ger detta att det i
dagsläget finns ett stor behov av utökade lokaler.
forts
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RS AU § 262 forts
RS 2017/748

I samband med avbrytandet av projekt Nya Akuten i dess nuvarande form fick
förvaltningen i uppdrag:
-

-

att mot bakgrunden av sjukvårdens uppdrag på Gotland göra en förstudie av de
berörda verksamheterna i hus 23 (behandlingsbyggnaden) med inriktning; framtida funktion, flöden och lokalbehov. Förvaltningen återkommer till nämnden i
oktober med förslag på innehåll och omfattning av förstudien, samt tidsplan. I
förstudien ska möjliggörande av lokaler för PCI-verksamhet och nya lokaler för
akutmottagningen vara prioriterade i ett tidigt skede.
att snarast planera för utökning av akutmottagningens lokaler. De kostnader och
de förflyttningar av verksamheter som krävs ska redovisas till hälso- och sjukvårdsnämnden och till budgetberedningen 2020. Målsättningen ska vara att
utökningen av akutmottagningens lokaler kan tas i bruk i juni 2021.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är således att projektet Nya Akuten
enligt beslut är avslutat och att de problem som behöver åtgärdas på nuvarande
akutmottagning kvarstår. Investeringsmedel för att möjliggöra en utökning av lokaler
för akutmottagningen i en mer långsiktig tillfällig lösning redovisas i Strategisk plan
och budget 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på hälso- och sjukvårdsnämndens statusrapport
gällande Nya Akuten och finner att den bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16, § 100
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RS AU § 263

Uppdrag. Statusrapport och uppdatering av
investeringsbudget gällande korttidsenhet
Korpen

RS 2019/556

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Statusrapporten för korttidsenhet Korpen godkänns.

Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18, § 281, att socialnämnden löpande, vid
budgetberedning och budgetavstämning under de år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten. Första spadtaget för byggnationen av nytt korttidsboende på Korpen
sker 17 september. Socialförvaltningen har flyttat över 2 miljoner kronor från socialnämndens investeringsmedel för välfärdsteknologi till tekniska förvaltningen att
användas till byggnationen. Det behöver byggas in olika tekniska lösningar med
anledning av digitaliseringen. Socialdirektören berättar att det är en bra dialog med
tekniska förvaltningen angående frågor som kyla, solenergi och andra intressanta
lösningar för byggnationen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på socialnämndens statusrapport gällande korttidsenheten Korpen och finner att den bifalls.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2020-09-16, § 118
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RS AU § 264

Uppdrag - Effektivitetsprogram 2021-2022

RS 2019/955

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Delrapporten godkänns.

Arbetsutskottets beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde
återkomma med konkreta aktiviteter inom de fyra prioriterade områden för att
förstärka arbetet och få effekt framåt.

För att bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi i Region Gotland drivs ett effektiviseringsprogram med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och stödja
effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika suboptimeringar och
hitta samordningsvinster.
Den aktuella delrapporten visar att samtliga projekt identifierat viktiga åtgärder för
fortsatt utveckling. Tydligt framgår att regionen genom åtgärderna ges god potential
till sänka kostnadsnivåer framåt.
Förvaltningen gör bedömningen att effektiviseringsprogrammet och dess ingående
projekt har god potential att förflytta Region Gotland i en riktning i linje med
programmets mål och ambitioner.
Avgörande är att samtliga nämnder och förvaltningar tar del av de lärdomar och
förslag som presenteras och säkerställer egna aktiviteter och åtgärder för att hämta
hem möjliga effekter i den egna verksamheten.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde återkomma med konkreta aktiviteter inom de fyra
prioriterade områden för att förstärka arbetet och få effekt framåt.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-13
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RS AU § 265

Uppdrag. Åtgärder för att sänka sjuktalen
och se över personalbemanning

RS 2020/584

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens sammanfattning gällande regionens och
förvaltningarnas arbete angående konkreta åtgärder som förbättrar arbetsmiljön
och sänker sjuktalen godkänns.

Regionfullmäktige tog 2019-11-18, § 275 beslut om: Samtliga nämnder får i uppdrag att
vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt att se över personalbemanningen utifrån styrkortets mål
att ”arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska
också bidra till lägre kostnader. Uppdraget ska avrapporteras till budgetberedningen 2020.
Samtliga förvaltningar har lämnat in en redogörelse kring sina åtgärder som tagits
vidare till respektive nämnd.
Regionens sjuktal
Vid en jämförelse av Region Gotlands sjuktal för 2019-12-31 (6,1) och samma period
2018 (5,8) kan konstateras att sjuktalet ökat med 0,3 procentenheter. 3 förvaltningar
hade ökat sitt sjuktal, en var oförändrad och två hade sänkt sina. Högst sjuktal vid
årsskiftet hade socialförvaltningen med 7,5 och lägst har teknikförvaltningen med 4,2.
I januari och februari 2020 kunde vi se en positiv trend och sänkning av sjuktalet
men i och med pandemin som startade under året samt folkhälsomyndighetens
rekommendationer i samband med den, ökade sjuktalet i mars-april. Därefter har
sjuktalen generellt sjunkit stadigt fram till juli månad. I augusti ses en ökning av
sjuktalet, vilket är normalt, men ligger något över 2019 års siffror. Ackumulerat
januari till augusti är Region Gotlands sjuktal 6,9 2020. 2019 var samma siffra 6,0.
Ökningen ses hos både kvinnor och män med en något större ökning hos kvinnorna.
Det är korttidsfrånvaron som ökar (dag 1-14) vilket har sin troliga koppling till
slopad karensdag och folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ökningen i sjuktal
är störst i åldersgruppen 20-49 år, dock återfinns ökningar i alla grupper och är
fortsatt högst bland de som är 50 år eller äldre. De högsta sjuktalen återfinns inom
socialförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen
har ackumulerat januari till augusti lägre sjuktal 2020 jämfört med 2019. Inom dessa
förvaltningar återfinns också till stor del de verksamheter där hemarbete varit möjligt
vilket ses som en möjlig faktor i den positiva utvecklingen. Övriga förvaltningar har
högre sjuktal under samma period 2020 jämfört med 2019.
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Analyser kopplade till regionens medarbetarundersökning har visat att sjukfrånvaron
inom regionens verksamheter är signifikant högre i arbetsgrupper där det förekommer konflikter, diskriminering, där arbetsfördelningen inte fungerar eller där
medarbetare upplever att de inte har rätt förutsättningar. Flera förvaltningar beskriver
även ohälsa bland sina medarbetare som inte bedömts vara arbetsrelaterade.
Sammanfattning av förvaltningarnas aktiviteter
Det har vidtagits ett antal åtgärder i förvaltningarna för att sänka sjuktalen under 2019
och framåt. Flera aktiviteter som genomförts har varit proaktiva, där verksamheter
arbetat med organisatoriska faktorer som hållbara scheman, överanställningar samt
anställningar av alternativa kompetenser. Det har även satsats på grupputvecklingsinsatser med fokus på konflikthantering samt utbildningar inom områden som stresshantering, återhämtning, kost, motion och sömn. Arbetsgrupper har bildats med brett
angreppssätt på temat arbetsmiljö. Även insatser kopplat till hållbart ledarskap, för att
göra chefers förutsättningar och arbetssituation mer hållbart, har genomförts. Det
reaktiva arbetet lyfts också. Arbetet med rehabilitering nämns av flera förvaltningar.
Snabb hantering vid korttidsfrånvaro samt fördjupade utredningar vid långtidsfrånvaro
där HR-specialister funnits med som stöd. Även arbetsförmedlingen har varit inkopplad
samt företagshälsovården när det gäller sorterande samtal och arbetsförmågebedömningar.
Det kan konstateras att arbetet med att sänka sjuktal är långsiktigt och ger inga
snabba mätbara effekter. Trots flertalet aktiviteter har sjuktalen inte sänkts utan
snarare höjts i flera förvaltningar. Sjuktalen påverkas både av förutsättningar på
arbetsplatsen samt folkhälsa i stort där forskning visar att exempelvis motion och
fysisk aktivitet är viktiga faktorer för hälsa.
Fortsatt arbete
Med ett fokus på mer främjande och förebyggande arbete i linje med mål 15 i styrkortet bedöms region Gotland på sikt få bättre förutsättningar för friskare medarbetare, lägre sjuktal och lägre kostnader. Det handlar om både livsstilsföreläsningar
kring kost och motion, aktiviteter som främjar rörelse, förutsättningar för hållbart
ledarskap, arbete för en tillitsbaserad kultur, tidiga rehabiliteringsinsatser samt fortsatt
arbete med att se över personalbemanning för att få mer hållbara scheman
(fortsättning på projektet strategisk hållbar bemanning, heltidsresan, ”gröna turer”
m.m.).
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotta Israelsson, HR-direktör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-21
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RS AU § 266

Uppdrag. Alternativ användning av avsatta
medel för jämställdhet och brist

RS 2019/965

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag att de extra medlen som avsätts för satsningar
inom jämställdhet och bristyrken år 2021 ska framförallt användas till fortsatta
lönesatsningar.

Regionfullmäktige tog 2019/965 beslut om:
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag på hur medel som avsätts för
satsningar på jämställdhet och bristyrken, förutom till lönesatsningar, kan användas till andra
åtgärder i syfte att behålla och rekrytera personal.
Syftet med direktivet är att vara en attraktiv arbetsgivare, att regionen ska kunna klara
kompetensutmaningen framåt och ha en bra arbetsmiljö.
I uppdraget ingår att tillsammans med förvaltningarna se över tillgängliga medel för löner, behovet
att göra satsningar på jämställdhet och bristyrken samt utöver detta även göra en kartläggning på
andra åtgärder, såsom exempelvis andra arbetstidsmått eller kompetensutveckling för vissa
yrkesgrupper samt andra åtgärder för att vara en attraktiv arbetsgivare. Varje förvaltning ska göra
en kartläggning samt en beräkning på behov och kostnader i den egna verksamheten.
Samtliga förvaltningar har lyft olika förslag på åtgärder utöver lön, för att kunna
behålla och rekrytera medarbetare samt i vissa fall gjort kostnadsberäkningar på
förslagen. Dock är behovet av att komma till rätta med jämställdhet och brist så stor
att förslaget år 2021 blir att fortsätta med lönesatsningar utifrån dessa kriterier.
Socialförvaltningen har lyft att en möjlighet att erbjuda kompetensutveckling som en
åtgärd att behålla och rekrytera medarbetare skulle vara bra. Kompetensutveckling i
form av dels grundutbildning för outbildad vårdpersonal, dels som högskolekurser
för medarbetare som vill gå specialistutbildningar eller vidare till chefsroller.
Socialförvaltningen lyfter även fram möjligheten att höja ersättningsnivåerna för
färdtid för socialsekreterare som reser mycket i tjänsten.
Teknikförvaltningen har lyft möjligheten att ge kompensation för veckovilan för
beredskapstjänstgörande medarbetare samt möjlighet till mer friskvård och ett högre
friskvårdsbidrag.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har för närvarande pågående projekt kring
schemalagd kompetens- och verksamhetsutveckling, omfattande 20 % av berörda
medarbetares arbetstid. Projekten finansieras för närvarande med statliga överenskommelsemedel. Projektmedlen är tidsbegränsade och för att fortsätta med projekten
behövs extra budgetsatsningar. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen utreder även en
modell för timbank, för några enheter. Syftet är att få en mera optimal bemanning
vid såväl hög som lägre arbetsbelastning och därmed undvika övertid och hyrpersonal. Kostnaden tas under 2020 från överenskommelsemedel. En översyn
kommer att göras om arbetstidsmått för nattarbete för att attrahera fler att arbeta natt
och därmed minska antalet hyrpersonal. Om nattarbetstidsmåttet sänks kommer
medel att behövas till åtgärden.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen gör bedömningen att de behöver de extra
medlen för att fortsatta satsningar på löneökningar för medarbetarna utifrån brist och
jämställdhetsperspektivet.
Även regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att fortsatta lönesatsningar i
första hand behövs utifrån jämställdhetssynpunkt samt för att kunna rekrytera och
behålla medarbetare.
Samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter möjlighet för samtliga medarbetare att
”semesterväxla”, vilket innebär att medarbetaren avstår semesterdagstillägg och
erhåller istället fem alternativt sex extra lediga dagar med bibehållen lön. Regionen
har under år 2019 och 2020 ett tidsbegränsat avtal om semesterväxling med några av
de fackliga organisationerna. En utvärdering av avtalet kommer att ske under hösten
2020. Samhällsbyggnadsförvaltningen tar även upp möjligheten till minskad arbetstid
för äldre medarbetare. Åtgärden är kostnadsneutral, inga extra medel behövs.
Region Gotland har under flera år gjort särskilda lönesatsningar utifrån brist och
jämställdhet. Det är ett långsiktigt arbete och lönerna för regionens medarbetare
närmar sig eller är i paritet med rikets medianlöner för flera av våra yrkesgrupper.
Lönestatistiken visar dock att lönerna i den 90:e percentilen för många av yrkesgrupperna inte når upp till 90:e percentilen för riket. Region Gotlands jämställdhetssatsningar har gett effekt. År 2014 var kvinnornas medianlön 90 % av männens,
år 2019 var medianlönen 98 %. Kvinnornas medellön var år 2014, 88 % av männens,
år 2019, 93 %. Detta arbete behöver fortsätta. Arbetstidsförkortningar kan vara ett
sätt att göra yrken mer attraktiva samt att medarbetare får mer tid för vila. Arbetstidsförkortningar kan medföra att personalförstärkningar krävs för att medarbetarnas
arbetsmiljö inte ska påverkas negativt samt för att kunna bemanna alla arbetspass. En
arbetstidsförkortning på två timmar/vecka (från 40.00 tim/vecka till 38.00) för en
heltidsanställd medarbetare som tjänar 30 000 kr/månad motsvarar en löneökning på
c:a 5,2 %. Regionens totala löneökning 2019 motsvarade c:a 3,1 %.
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Minskad arbetstid för äldre medarbetare i syfte att öka förutsättningarna att behålla
medarbetare längre i arbetslivet bör utredas mer men medför en ökad kostnad för
regionen. Ett exempel på detta är 80/90/100 – den anställde minskar arbetstiden till
80 %, erhåller 90 % i av lönen före arbetstidsminskningen samt 100 % av lönen före
arbetstidsminskningen fortsätter att rapporteras som pensionsgrundande lön för
tjänstepensionen. Modellen används av flera kommuner och regioner.
Förvaltningarna har även lyft möjligheten att använda lönemedel för satsningar på
kompetensutveckling som en åtgärd för att kunna behålla och rekrytera medarbetare.
Bedömningen är att kompetensutveckling bör inplaneras och budgeteras för i
ordinarie verksamhet och utifrån olika yrkesgruppers avtal. Hänsyn bör också tas till
omställningsavtalet KOM-KR där det finns möjlighet att söka medel för kompetensutveckling, tillexempel grundutbildning inom vårdområdet samt äldreomsorgslyftet
där det finns möjlighet att erhålla statliga medel under 2020 och 2021.
Förslaget är således att de extra medlen som avsätts för satsningar på jämställdhet
och bristyrken även år 2021 framför allt ska användas till fortsatta lönesatsningar.
Detta då regionen har flera yrkesgrupper som är svårrekryterade, till exempel lärare
och sjuksköterskor och lönenivåerna fortfarande lyfts som ett skäl till rekryteringssvårigheterna. Regionen behöver även satsa på differentierad lönesättning där medarbetare har möjlighet att göra lönekarriär inom sitt eget yrkesområde. För att
bibehålla lönenivåerna jämfört med riket samt effekten av föregående års löneprioriteringar är bedömningen att regionen behöver en generell löneökningsnivå
motsvarande cirka 2,5 % samt fortsatta möjligheter till särskilda satsningar utifrån
jämställdhetssynpunkt och bristyrken. Därefter kan andra satsningar genomföras
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotta Israelsson, HR-direktör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag på hantering och samordning av Region
Gotlands personalförmåner godkänns.

Regionfullmäktige tog 2019/964 beslut om:
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att återkomma med förslag till samordning av
personalförmåner för regionens samtliga förvaltningar.
Syftet är att stärka bilden av ”ett Region Gotland” genom att skapa en likriktighet i personalprocesser och personalförmåner som skall gälla för alla verksamheter. Detta för att skapa en bra
arbetsmiljö och vara en attraktiv arbetsgivare för att kunna attrahera och behålla medarbetare.
I uppdraget ingår att kartlägga vilka förmåner som finns idag, vad som är olika samt att ta fram
förslag på hur personalförmånerna ska hanteras i Region Gotland i framtiden.
För att upplevas som en attraktiv arbetsgivare och för att kunna behålla och rekrytera
medarbetare, är en viktig del för regionen att lyfta fram och synliggöra de personalförmåner som finns i verksamheten och erbjuds medarbetarna.
Regionens personalpolicys och riktlinjer ska vara gemensamma för hela regionen.
Samordning av samtliga personalförmåner är inte alltid lämpliga eller möjliga, men i
möjligaste mån bör de samordnas enligt nedanstående förslag på hantering.
Förvaltningarna har gjort en inventering över vilka personalförmåner som finns inom
de olika förvaltningarna. Kartläggningen har delats upp i nedan områden;
-

trivselfaktorer/intern representation och gåvor,
hälsofrämjande och förebyggande.
attraktiva villkor utöver avtal,
förmåner vid kompetensutveckling,
övriga personalprocesser.

Trivselfaktorer/intern representation och gåvor
Regionen har riktlinjer för extern och intern representation. Intern representation kan
förekomma vid personalfester, avtackningar, högtidsdagar, informationsmöten, kickoff, kurser och konferenser med mera. Enligt riktlinjerna ska förvaltningarna
uppvakta medarbetare på 50-årsdagen och medarbetaren får även en ledig dag om
dagen infaller på en vardag. Medarbetare som har arbetat i Region Gotland under
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sammanlagt 25 år uppmärksammas med en minnesgåva. Region Gotland bjuder
dessutom medarbetaren till en gemensam middag. Uppvaktning från förvaltningen
sker i samband med att medarbetare avslutar sin anställning i regionen, arbetsgivaren
bjuder på ”kaffe med dopp” och blomma samt beroende på hur länge medarbetaren
arbetat inom regionen, eventuell gåva. Förvaltningarna bjuder även in medarbetare
som avslutar sin anställning med anledning av pensionsavgång till en årlig
förvaltningsgemensam lunch.
Vid genomgången av förvaltningarnas personalförmåner kan det konstateras att
förvaltningarna följer regionens riktlinjer för uppvaktning. Det finns olikheter mellan
förvaltningarna framför allt när det gäller ”trivselfaktorerna”, till exempel att bjuda
medarbetare på lunch samt kaffebröd vid olika möten, konferenser och utbildningstillfällen. Det förekommer också olikheter i hanteringen vid nyanställningar, till
exempel att ge den nyanställde medarbetaren en blomma första arbetsdagen samt
skicka hem blomma vid långtidssjukskrivningar.
Förslag på hantering. För att undvika jämförelser mellan förvaltningar samt att
medarbetarna uppfattar att det är olika hantering vid förvaltningarna, bör trivselfaktorerna i möjligaste mån samordnas och hanteras lika på förvaltningarna. Det ska
vara möjligt för alla förvaltningar att bjuda på bröd eller frukt till kaffet vid både
regionövergripande samt förvaltningsvisa utbildningstillfällen och möten. Även
hanteringen vid långtidssjukskrivningar och mottagande av anställda likriktas. Detta
medför en kostnad för förvaltningarna som behöver tas med i respektive
verksamhets budget.
Hälsofrämjande och förebyggande
Friskvårdspolicy och riktlinjer
Region Gotland har ett mål att vara en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus. För att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och kunna arbeta aktivt förebyggande och hälsofrämjande, erbjuder regionen
bland annat friskvård.
Region Gotland har idag en friskvårdspolicy och riktlinjer för friskvård. Syftet med
riktlinjerna är att möjlighet till en friskvårdstimme på arbetstid ska stimulera medarbetarna till regelbunden fysisk aktivitet för att öka välbefinnandet, minska sjukfrånvaron och behovet av rehabilitering. Enligt nuvarande policy och riktlinjer ska friskvårdstimmen användas till fysisk aktivitet. Om det inte finns möjlighet att ta ut
friskvårdstimmen i verksamheten har medarbetaren istället rätt till ett friskvårdsbidrag på 1 200 kr. Det förekommer idag avvikelse från nuvarande riktlinje genom att
en förvaltning erbjuder medarbetare möjlighet att både använda friskvårdstimme och
friskvårdsbidrag.
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Regionens friskvårdspolicy och friskvårdsriktlinjer är under revidering, både vad
gäller möjlighet till friskvårdsersättning samt uttag av friskvårdstimme.
Förslag på hantering. Friskvårdspolicy och riktlinjer bör vara regiongemensamma
och hanteras lika vid samtliga förvaltningar.
Träningslokaler
På Korpen finns det en träningslokal/gym, där det finns möjlighet för samtliga
medarbetare i regionen att träna. Utöver Korpen finns det träningslokal för hälsooch sjukvårdsförvaltningens medarbetare på Visby lasarett, för utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens medarbetare vid Wisbygymnasiet samt vid Folkhögskolan i
Hemse. Även räddningstjänsten har en egen träningslokal.
Förslag till hantering. Träningslokalerna bör även fortsättningsvis finnas kvar. Vad
gäller Korpens gym behöver ansvarsförhållandena för lokalen utredas samt medel
avsättas för underhåll av lokaler samt maskiner. År 2020 kostade driften 100 000
kronor samt 100 000 kr i investeringsbudget.
Personalförening
Vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen finns det en konstförening som bekostas av
medlemmarna själva. Grupper av medarbetare vid andra förvaltningarna hyr även, på
eget initiativ och bekostnad, träningslokaler för att kunna spela badminton,
innebandy med mera.
Förslag till hantering. Personalföreningar där medarbetare själva engagerar sig får
fortsätta utifrån de olika medarbetarnas egna initiativ.
Attraktiva villkor utöver avtal
De centrala kollektivavtalen reglerar förhållandet mellan arbetsgivaren och medarbetarna. De centrala avtalen för regionen innehåller i många fall fördelaktigare
regler än de arbetsrättsliga lagarna, till exempel antalet semesterdagar för medarbetare
över 40 och 50 år, föräldrapenningtillägg vid föräldraledighet och sjuklön.
Region Gotland har även lokala kollektivavtal som medför attraktiva villkor utöver
centrala avtal. Regionen tecknade 2018 ett lokalt avtal med ett antal av de fackliga
organisationerna för att under en försöksperiod ge möjlighet för medarbetare att
”semesterväxla”. Semesterväxling innebär att istället för att semesterersättning
utbetalas så erhåller medarbetaren (beroende på hur många semesterdagar denne har
rätt till) fem alternativt sex extra semesterdagar. För att kunna semesterväxla måste
vissa förutsättningar vara uppfyllda till exempel att medarbetaren inte har några
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sparade semesterdagar och att ingen vikarie behövs. En utvärdering av försöket
kommer att ske under 2020. Efter utvärderingen beslutas om avtalet ska permanentas
eller inte. Regionen har också lokala avtal om fördelaktigare arbetstidsvillkor samt
flextid.
Förslag på hantering. Verksamhetsmässiga förutsättningar och de centrala avtalens
konstruktion medverkar till att vissa verksamheter alternativt personalgrupper kan få
ett visst avtal, som exempel semesterväxling, medan det inte är tillämpningsbart på
andra. Det måste få förekomma skillnader, alla lokala kollektivavtal som tecknas kan
inte vara regionövergripande.
Förmåner vid kompetensutveckling
Vid kartläggningen konstateras att det skiljer sig mellan förvaltningarna. Skillnaderna
beror bland annat på att några av förvaltningarna erhållit statsbidrag som kan
finansiera en större del. Andra löneavtalen innehåller skrivningar kring utbildningsanställningar som skiljer sig mellan yrkesgrupper. Olikheterna kan också bero på hur
rekryteringsläget ser ut för yrkeskategorier och bristyrken. Medarbetare som går en
längre utbildningar kan beviljas ledighet med lön för inläsning av studielitteratur och i
samband med lektionstillfällen, medan någon annan endast får ledigt med lön i
samband med lektionstillfällen.
Förslag på hantering. Kompetensutveckling ska ses som en naturlig del i arbetet och
inte som en förmån. Det innebär att skillnader mellan förvaltningar kan förekomma i
och med att det är olika förutsättningar som gäller utifrån exempelvis avtal och
rekryteringsutmaningar.
Övriga personalprocesser
En kartläggning av våra personalprocesser kring rekrytering-, omställning- och
samverkansprocesser har genomförts. Det kan konstateras att det inte finns några
direkta personalförmåner kopplade till dessa processer. I de fall förmåner uppstår i
dessa processer ska de hanteras lika.
Avslutningsvis
Avslutningsvis kan konstateras att för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare och
för att kunna behålla och rekrytera medarbetare, är en viktig del för regionen att lyfta
fram och synliggöra de personalförmåner som finns i verksamheten och erbjuds
medarbetarna.
Regionens personalpolicys och riktlinjer ska vara gemensamma för hela regionen.
Samordning av samtliga personalförmåner är inte alltid lämpliga eller möjliga, men i
möjligaste mån bör de samordnas enligt ovanstående förslag på hantering.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lotta Israelsson, HR-direktör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-24
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Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av arbetslöshetsnämnd

RS 2019/967

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Ärendet återremitteras.

Som ett resultat av Public Partners utredning om hur Region Gotland kan stärka det
regionala utvecklingsansvaret, så framkom att det fanns skäl att se över en del interna
gränssnitt ifråga om roll- och ansvarsfördelning mellan nämnderna. Utgångspunkten
i resonemanget var att regionstyrelsen skulle tjäna på att stärka sitt ansvar i de
strategiska frågorna som har synergier med det regionala utvecklingsansvaret, medan
de operativa uppdragen skulle få bättre förutsättningar i facknämnderna. Mot bakgrund av detta, samt regionfullmäktige beslut att den 27 oktober 2014 anta en arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland som preciserar rollfördelningen mellan
nämnderna, så har regionstyrelseförvaltningen gjort bedömningen att det ändamålsenligt föra över ansvaret enligt Lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, i syfte att stärka och tydliggöra mandatet.
Regionstyrelsen beslutade den 23 oktober 2019 att remittera förslaget om överföring
av ansvaret som arbetslöshetsnämnd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
för inhämtning av synpunkter inför beslut. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antog den 3 februari 2020 ett yttrande som därefter lämnades in till regionstyrelsen.
Den 18 november 2019 inlämnade Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) en
motion till regionfullmäktige rörande ”Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande
insatser och finansiell samordning”. Till följd av denna beslutade regionstyrelsen den
17 juni att föreslå regionfullmäktige att: ”Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en
sammanhållen arbetsmarknadspolitik där förrehabiliterande insatser utgör en del.
Utredningens resultat redovisas för regionstyrelsen senast juni 2021.” Ärendet är
inplanerat att hanteras på regionfullmäktiges sammanträde den 26 oktober 2020.
Den ovan nämnda motionen bedöms ha tydlig bäring på Region Gotlands hantering
av arbetsmarknadspolitiska insatser i en bredare mening. Då förslaget till regionfullmäktige också är att tillsätta en utredning i frågan, gör regionstyrelseförvaltningen
bedömningen att rimligt att bordlägga frågan om en överföring av ansvaret som
arbetslöshetsnämnd, från regionstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, tills regionfullmäktige fattat beslut om motionen och en eventuell
utredning är genomförd.
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Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att ärendet återremitteras i avvaktan på kommande beslut i
regionfullmäktige.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-23
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Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

RS 2019/968

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Förslaget remitteras för yttrande till tekniska nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Remissyttrande ska lämnas regionstyrelsen senast den
1 februari 2021.
• Förslag till organisation beslutas på budgetberedningen i maj 2021.
•

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att till budgetberedningen hösten 2020
ta fram förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken och att redovisa modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg för
kollektivtrafiken. Förslaget har tagits fram i dialog med teknikförvaltningen, hälsooch sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram, där
ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen.
Tjänstens huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med
näringsliv och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala
trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som
ska fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I tjänsten ska en nära dialog med tekniska nämnden och den
operativa enheten för kollektivtrafik ingå, för att tillse en god förankring av mål och
strategier.
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Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag till
organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen, senast den 1 februari 2021. Regionstyrelsen föreslås behandla ärendet
om förändrad organisation och förändring av reglementen i budgetberedningen maj
2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i regionfullmäktige.
Region Gotland är regional kollektivtrafikmyndighet i Gotlands län. Idag fullgör
tekniska nämnden Region Gotlands uppgifter som regional kollektivtrafikmyndighet
enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik. På tjänstemannanivå ligger ansvaret under
teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme.
Förvaltningen föreslår att delar av ansvaret för fullgörandet av uppdraget som
regional kollektivtrafikmyndighet flyttas till regionstyrelsen. En tjänst som kollektivtrafikstrateg föreslås tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. De operativa frågorna
som rör själva verkställigheten av trafiken föreslås även fortsättningsvis organiseras
inom teknikförvaltningen. Vi bedömer att detta kommer att kräva ändringar i
nämndernas reglementen.
Förslag till samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
Genom att koncentrera resurser på ett och samma ställe istället för att sprida dem
inom olika förvaltningar kan kompetensen inom upphandling och uppföljning höjas.
Förvaltningen föreslår att ansvaret för all trafik samlas i teknikförvaltningen, där även
resurserna kring skolskjuts och sjukresor ska organiseras. Tekniska nämnden föreslås
ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som regional
kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsprogram,
där ansvaret föreslås flyttas till regionstyrelsen.
De bestämmelser som reglerar respektive verksamhet gentemot kommunmedborgarna
bör respektive nämnd ansvara för, men tillämpningen av de olika regelverken bör
hanteras inom teknikförvaltningen.
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Strateg för kollektivtrafiken
Regionstyrelsen ansvarar för regionala utvecklingsfrågor och de uppgifter som ligger
inom det regionala utvecklingsansvaret. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska
ha det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram och integrering av
kollektivtrafikkompetens i processerna för regional utveckling. En tjänsteperson med
denna kompetens föreslås anställas vid regionstyrelseförvaltningen.
Samhällsbehoven ska vara i fokus vid planering av kollektivtrafik och samplanering
med infrastruktur, näringsliv, miljö och fysisk planering av bostäder m.m. är därför
viktig. Planeringen ska bygga på en helhetssyn på de olika trafikslagen. Tjänstens
huvudsakliga ansvarsområde ska utgöras av att i samverkan och dialog med näringsliv
och intresseorganisationer ta fram, genomföra och följa upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Programmet är ett strategiskt viktigt dokument som ska
fungera som en länk mellan den regionala utvecklingsstrategin och det operativa
kollektivtrafikarbetet. I programmet fastställs strategiska mål för kollektivtrafikens
utveckling.
I tjänsten som kollektivtrafikstrateg ingår en nära dialog med tekniska nämnden och
den operativa enheten för kollektivtrafik för att tillse en god förankring av mål och
strategier. I uppdraget ingår också att utifrån strategier, program, policys och planer
antagna av regionfullmäktige och/eller regionstyrelsen samt i förekommande fall
nationella myndigheter och EU att:
-

Strategiskt analysera omvärld, nuläge och utvecklingsbehov.
Samordna, implementera och följa upp utvecklingsarbete relaterat till
ansvarsområdet.
Leda och delta i relevanta nätverk.
Handlägga motioner och medborgarförslag samt bistå med underlag till
förtroendevalda i samband med exempelvis interpellationssvar.
Som sakkunnig föredra ärenden inför regionstyrelsen och tekniska nämnden.

Processen framåt
Förvaltningen föreslår att förslagen i denna tjänsteskrivelse remitteras till tekniska
nämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden. Remissinstanserna föreslås komma med synpunkter på förslag
till organisation och ansvarsfördelning liksom behov av förändringar av nämndernas
reglementen. Remissyttrandena ska lämnas till regionstyrelsen senast den 1 februari
2021. Synpunkterna kommer därefter att sammanställas och regionstyrelsen föreslås
behandla ärendet om förändrad organisation och förändring av reglementen i
budgetberedningen maj 2021. Reglementsändringar beslutas slutgiltigt i regionfullmäktige.
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Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden läggs till som
remissinstans.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen ställer sig positiv till ett nytt badhus på Visborg, Visby där
alternativ ett förordas och påbörjas inom planperioden 2021-2025.
• Regionstyrelse får i uppdrag att till budgetberedningen 2021 återkomma med en
detaljerad förstudie där också ägande, driftsform och finansiering ska utredas.
•

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

Arbetsutskottet föreslår följande förslag till beslut:
Regionstyrelsen ställer sig positiv till ett nytt badhus på Visborg, Visby där alternativ
ett förordas och påbörjas inom planperioden 2021-2025.
Regionstyrelse får i uppdrag att till budgetberedningen 2021 återkomma med en
detaljerad förstudie där också ägande, driftsform och finansiering ska utredas.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-15
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Framtida former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med regelverket för trygghetsboende

RS 2020/1246

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med socialförvaltningen
utvärdera boendeformen trygghetsboende i syfte att pröva dess effekter på
bostadsmarknaden samt effekterna på det långsiktiga behovet av vårdplatser inom
äldreomsorgen. Utredningen ska även visa i vilken omfattning de boende nyttjar
tillhandahållna tjänster och faciliteter. Resultatet ska presenteras till budgetberedningen våren 2021.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Medel anslås till befintligt boende för år 2021.

Uppdrag till regionstyrelseförvaltningen till budgetberedningen 2020
”I uppdrag till budgetberedningen 2020 ges regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda framtida
former för hantering och finansiering av subventioner i enlighet med regelverket för trygghetsboende
och återkomma med förslag.”
Med begreppet trygghetsboende avses vanligen en boendeform där bostaden är
anpassad så att den boende kan bo kvar även med en funktionsnedsättning och där
äldre personers behov av social gemenskap och trygghet tillgodoses genom tillgång
till gemensamma lokaler såsom matsal, samlingsrum, hobbyrum samt där det under
del av dagen finns personal tillgänglig för råd och stöd. Trygghetsboenden överbryggar glappet mellan vanligt boende och det särskilda boendet med heldygnsomsorg och kan innebära att behovet av särskilt boende kan skjutas upp.
Staten har inom ramen för ”Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna
och tillhandahålla bostäder för äldre personer” beslutat att investeringsstöd kan sökas
av den som uppför hyresbostäder speciellt avsedda för personer över 65 år. Det finns
bland annat krav på att byggnaderna ska innehålla ytor för gemensam samvaro.
För att förstärka förutsättningarna för uppkomsten av denna typ av boende för äldre
på Gotland, har regionfullmäktige 2017-06-19 (Rf §91) beslutat om att anta ett regelverk för stöd till trygghetsboenden. Detta innebär att stöd kan ges till den som
erbjuder lägenheter för äldre vilka uppfyller kriterierna i regelverket. Det finns bl. a.
krav på minimiålder och folkbokföringsort för den boende samt krav på gemensamma ytor och trygghetsskapande insatser såsom tillhandahållande av boendevärd.
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På Gotland har det hittills etablerats ett trygghetsboende sedan regelverket infördes,
detta boende är beläget på Artilleriet i Visby. De två bostadshusen omfattar ett 60-tal
lägenheter i hyresrättsform och inflyttades under 2019. Regionstyrelsen har beslutat
om utbetalning av stöd enligt regelverket vid ett tillfälle, det skedde under hösten
2019. Den subvention som beslutades om omfattade 635 000 kr, vilket utgjorde det
maximala belopp som var aktuellt för detta enskilda trygghetsboende. I nuläget finns
inga planer på ytterligare trygghetsboende på Gotland.
Regelverk kring biståndsbedömt trygghetsboende
Genom en lagändring finns sedan 2019 möjlighet att bedriva biståndsbedömt trygghetsboende, vilket är en särskild boendeform för äldre människor som kommunen
får inrätta. Den formella grunden för bestämmelsen finns i Socialtjänstlagens
(SFS 2001:453) 5 kap 5§ 3 st ” Kommunen får även inrätta särskilda boendeformer
för äldre människor som främst behöver stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service och som därutöver har behov av att bryta oönskad isolering.”
Målgruppen är äldre som framför allt behöver stöd och hjälp i boendet och annan
lättåtkomlig service, men också har behov av att bryta oönskad isolering. I förarbetena till lagändringen framgår det att ändringen syftar till att tydliggöra utrymmet
för kommunerna. Kommunerna ska kunna inrätta en särskild boendeform anpassad
och utformad för äldre som kanske egentligen främst behöver hemtjänst, men där
den äldre inte upplever att det är tryggt att bo kvar hemma. Den här boendeformen
skulle erbjuda den äldre till exempel gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och
umgänge. Det kan öka tryggheten och tillgodose behovet av gemenskap hos äldre.
Socialnämnden har inte tagit ställning till frågan om att etablera ett biståndsbedömt
trygghetsboende på Gotland.
I det tidigare arbetet med att ta fram ett regelverk för trygghetsboende på Gotland,
gjordes bedömningen att tillkomsten av fungerande och attraktiva trygghetsboenden
skulle kunna ha en positiv effekt när det gällde det långsiktiga behovet av vårdplatser
inom äldreomsorgen. På sikt bedömdes trygghetsboenden då kunna påverka
planeringen av nya vård- och omsorgsboenden på Gotland, så att behovet av
desamma minskar. Ett antagande som gjordes då var att med den förbättrade
tillgängligheten och den service som ett trygghetsboende erbjuder, skulle vissa
personer kunna fördröja sitt behov av att flytta till ett biståndsprövat särskilt boende.
Om detta antagande skulle visa sig vara riktigt, skulle det kunna innebära positiva
effekter för såväl den boende som för regionens kostnader för att anordna platser för
särskilt boende.
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Regionstyrelseförvaltningen välkomnar initiativet att utreda ansvaret för den framtida
hanteringen av trygghetsboenden inom regionens nämnder. Förvaltningen kan
identifiera ett antal olika ansvarsområden där Region Gotland har en roll att fylla:
1. Initiera och upprätthålla dialog med intresserade bostads-/vårdaktörer och andra
aktörer på marknaden när det handlar om trygghetsboenden.
2. Säkerställa att regelverket är aktuellt och vid behov tillse att det görs nödvändiga
ändringar och att dessa fastställs genom beslut i regionfullmäktige.
3. Bidra med kunskapsunderlag kring regelverk för trygghetsboende, agera
sakkunnig internt och externt, behovsanalyser samt upprätthålla dialog med
bostadssökande och relevanta intressegrupper. Detta underlag utgör en viktig del
i lokalförsörjningsgruppens arbete.
4. Handlägga exploateringsfrågor, såsom samhällsplanering, markförsäljning och
genomförandefrågor när det gäller uppförande av trygghetsbostäder.
5. Handlägga ansökningar för trygghetsboenden från bostadsaktörer rörande
ekonomisk subvention i enlighet med gällande regelverk.
6. Budgetansvar.
Hittills har samtliga ansvarsområden åvilat regionstyrelseförvaltningens avdelning för
regional utveckling, vilken också har hanterat samtliga förekommande moment i
arbetet kring trygghetsboende, från tidig dialog till prövning av ansökan om
ekonomisk subvention samt utbetalning av densamma.
Förvaltningen menar att det finns fördelar med att fördela ansvaret för delar av
arbetsgifterna till annan nämnd/-er. Det är möjligen så att socialnämnden är bättre
lämpad att hantera frågor som kan sorteras in under punkterna 3, 5 och 6 ovan.
Särskilt intressant bör det vara att på ett strukturerat sätt utreda samordningsmöjligheter och synergier mellan de tre olika boendeformerna –
a) behovsprövat särskilt boende,
b) biståndsbedömt trygghetsboende för äldre och
c) trygghetsboende med statligt investeringsstöd och kommunal subvention.
Likaså är det rimligt att socialnämnden handlägger ansökningar om subvention enligt
upprättat regelverk. Ansvaret för denna prövning kan med fördel samordnas med
budgetansvaret.
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Däremot bör regionstyrelseförvaltningen fortsatt ha ansvar för att hantera frågor
kring samhällsplanering, markförsäljning och exploatering (punkt 4 ovan) när det
gäller trygghetsboenden. Denna del kan rimligen hanteras inom ramen för den
exploateringssamverkan som redan i dag finns etablerad och där såväl tekniska
nämnden som miljö- och byggnämnden ingår. Det nuvarande enda trygghetsboendet
på Gotland kommer, förutsatt att det kvalificerar sig för subvention inom gällande
regelverk, att generera ett budgetbehov om ca 650 000 kr/år framöver.
Finansieringen för kommande år från och med 2022, får hanteras inom ramen för
ordinarie budgetprocess. Innan frågan om ansvarsfördelning diskuteras vidare finns
det behov av att utvärdera boendeformen trygghetsboende i syfte att pröva dess
effekter på bostadsmarknaden samt effekterna på det långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. Utredningen bör även visa i vilken omfattning de
boende nyttjar tillhandahållna tjänster och faciliteter och bör vidare ske i ett
samarbete mellan regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att ansvaret för hanteringen av trygghetsboende med fördel kan delas mellan regionstyrelsen och socialnämnden, utifrån
nämndernas respektive ansvars- och kompetensområden. Socialnämnden bör
rimligen kunna hitta synergieffekter mellan administreringen av de olika boendelösningar för äldre som nämnden hanterar redan idag. Utöver detta har nämnden
dessutom ett ansvar att bevaka behoven i samhället när det gäller bostadsbehov och
olika boendeformer för äldre. Likaså bör det finnas samordningsfördelar ur ett
hemtjänstperspektiv, bostadsanpassningsperspektiv och andra hushållstjänster eller
service som efterfrågas gemensamt av boende i ett trygghetsboende. Innan frågan
kring ansvarsfördelning avgörs ser regionstyrelseförvaltningen ett behov av att
utvärdera boendeformen trygghetsboende i syfte att pröva dess effekter på bostadsmarknaden samt effekterna på det långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. Utredningen bör även visa i vilken omfattning de boende nyttjar
tillhandahållna tjänster och faciliteter. Resultatet ska presenteras till budgetberedningen 2021.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att andra beslutsmeningen ändras till ”Medel anslås till
befintligt boende för år 2021”
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen ska i början av januari 2021 betala ut partistöd till partierna med
mandat i regionfullmäktige enligt följande:
- Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 478 862 kronor.
- Centerpartiet, 1 478 862 kronor.
- Feministiskt initiativ, 342 096 kronor.
- Kristdemokraterna, 342 096 kronor.
- Liberalerna, 413 144 kronor.
- Miljöpartiet de gröna, 484 192 kronor.
- Moderaterna, 981 527 kronor.
- Sverigedemokraterna, 626 287 kronor.
- Vänsterpartiet, 697 335 kronor.
• Regionstyrelsen ska fördela 671 660 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationerna på Gotland.
• Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.
•

Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande.
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får
ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige
får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om
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redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har den 17 februari 2020 antagit nya regler om partistöd och hur
det ska beräknas. Av dessa framgår att fullmäktige i november månad varje år, i
samband med budgetbeslut, ska besluta att utbetalning av hela partistödet inklusive
utbildningsbidrag ska ske i början av januari nästkommande år.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att samtliga av partiernas redovisningar avseende
år 2019 har inkommit i tid. Sex av nio partier har redovisat via Region Gotlands
e-tjänst och lämnat in samtliga efterfrågade handlingar, ett parti har redovisat på
blankett och lämnat in efterfrågade handlingar och två partier har redovisat på en
gammal och inaktuell blankett och har inte lämnat in övriga efterfrågade dokument.
Förslaget till fördelning av partistöd är en matematisk beräkning av stödbeloppens
storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska beredningen av
ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om stödens storlek ska
göras.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-01
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Styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen mottages.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett projektdirektiv till
december 2020.
•

I direktivet till framtagande av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som
beslutades av regionstyrelsen i mars 2019 beslutades att koppling till Region
Gotlands koncernstyrning och övriga planer och program skulle ske. Bakgrunden var
att regionstyrelsen redan 2016 beslutat ge ledningskontoret i uppdrag att i samband
med revideringen av RUS se över den regionala utvecklingsstrategins koppling till
planer och program samt koncernstyrningen i syfte att föreslå förenkling och
effektivisering. Eftersom revideringen 2016 senare mynnade ut i framtagande av ny
RUS har det här uppdraget inte varit möjligt att påbörja förrän nu.
Region Gotlands styrmodell beslutades av regionfullmäktige i juni 2016 och arbetet
bedrevs bland annat utifrån följande principer:
-

Utgå från Vision 2025.
Skilj på det externa och det interna uppdraget.
Arbete med det externa uppdraget utifrån regionens bidrag till
samhällsutveckling.
Arbete med det interna uppdraget utifrån nämndernas och förvaltningarnas
uppdrag att bedriva en effektiv verksamhet.
Ha fokus på förståelsen längst ut i organisationen

Under arbetet både med att ta fram en ny RUS och nya mål i styrkortet för perioden
2020-2023, har det på olika sätt även framkommit önskemål om att förtydliga
styrningen. Det upplevs som att det finns för många och ibland motverkande styrsignaler. Region Gotlands styrsystem består både av flera olika dokument i form av
planer och program innehållande ambitioner och målsättningar men också ett
koncernstyrkort med övergripande mål för verksamheterna. Till detta kopplas också
resurssättning i form av årliga budgetbeslut där den politiska ambitionen och viljeinriktning uttrycks.
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Ända sedan Region Gotlands styrmodell beslutades i juni 2016 har det funnits en
förståelse och acceptans för att modellen behöver anpassas när den regionala
utvecklingsstrategin är klar. I styrmodellen ingår begreppen vision, perspektiv,
målområden, mål, indikatorer, verksamhetsplaner. Samtliga dessa begrepp kommer
att vara föremål för översyn i syfte att tydliggöra kopplingen mellan Region Gotlands
interna styrning och de långsiktiga övergripande målsättningarna om utveckling av
det gotländska samhället som uttrycks i den regionala utvecklingsstrategin med
tillhörande program för samhandling. Inriktningen för arbetet är att Region Gotlands
koncernstyrkort i första hand ska styra Region Gotlands egna verksamheter. För att
beslutade mål också ska åtföljas av tillhörande handling och möjlighet till uppföljning
är det viktigt att det finns en tydlig röd tråd från prioriterade mål till verksamhetsplanering och medarbetarkontrakt. Tanken är att styrmodellen ska beslutas av regionfullmäktige i slutet av år 2021 för att finnas färdig när arbetet med nya mål ska
inledas i början av nästa mandatperiod.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Adam Lagerstedt (L) att beslutspunkt
två stryks och ersätts med ”regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram
ett projektdirektiv till december 2020.”
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-02
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Strategisk plan och budget 2021-2023

RS 2020/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Driftsbudget 2021 fastställs.
• Investeringsbudget 2021-2022 och investeringsplan 2021-2023 fastställs.
•

Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2021-2023, med fokus på budgeten 2021. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Det budgeterade resultatet för innevarande år 2020 uppgår till 76 miljoner kronor
(mnkr). Delårsrapport 2 pekar på en obalans i nämnderna på totalt -21 mnkr. Den
totala prognosen beräknas ändå till + 236 mnkr på grund av positiva budgetavvikelser
för generella statsbidrag och verksamhetens nettokostnader. Nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som budgeten medger.
Utgångsläget inför budgetberedningen är beräknade skatteintäkter och bidrag 2021
på 5 739 mnkr enligt skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och regioner
1 oktober. Verksamhetens nettokostnader är beräknade till 5 512 mnkr och de
finansiella posterna är beräknade till 19 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på
208 mnkr. I planen har 100 mnkr avsatts för personalkostnadsökningar, 33 mnkr till
prisökningar samt 76 mnkr för resursfördelningsmodeller.
Driftsbudget
Regionstyrelseförvaltningen har sammanfattat nämndernas äskanden för 2021. Totalt
äskar nämnderna budgetmedel med 253 mnkr exklusive personalkostnadskompensation
för år 2021. Summan innehåller kompensation för resursfördelningsmodeller (82 mnkr),
interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov (119,3 mnkr).
Investeringsbudget 2021-2022
Investeringsbudgeten för 2021 beslutades på regionfullmäktige 18 november 2019.
Nämnderna har i sina strategiska planer för 2021-2023 föreslagit vissa förändringar
utifrån regionfullmäktiges beslut. Inför budgetberedningen beslutade regionfullmäktige 2020-06-15 § 87 att nämnderna skulle inkomma med justerade strategiska
planer med målet att investeringsnivån skulle halveras för att undvika upplåning.
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Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 594 mnkr för 2021 (+66 mnkr
mot tidigare beslut) och totalt 2 786 mnkr 2021-2025.
Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar om att utöka potten för medicinskteknisk
utrustning med 10 mnkr samt även budget för nya lokallösningar då projektet Nya
Akuten har stoppats. Barn- och utbildningsnämnden äskar 10 mnkr mer för Alléskolan 2021 och totalt inom perioden 48 mnkr mer än tidigare beslutad budget.
Socialnämnden äskar medel både för ombyggnad/tillbyggnad av Tingsbrogården
totalt 49 mnkr och för ett nytt gruppboende, 30 mnkr. Inom planperioden äskar
socialnämnden också för två nya äldreboenden. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden avvaktar med investeringar på folkhögskolan i Hemse och har skjutit fram
investeringar på Kompetenscentrum Gotland. Tekniska nämnden har halverat
investeringarna på mark- och stadsmiljö och inom kollektivtrafiken. Regionstyrelseförvaltningen har äskat om utökad budget för ombyggnad av Högbyskolans kök och
skjutit fram investeringar i mottagningskök i Lärbro och Vänge samt investeringar i
köket i Fole skola. Förvaltningen äskar också om ett nytt systemstöd för upphandling.
I övrigt är det små förändringar.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, tf ekonomidirektör och Mikael Wollbo, redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
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Eva Nypelius (C) yrkar på följande driftsbudget för C-M-L-KD.
Driftsbudget 2021
Utgångsläge enligt plankalkyl

208 (mnkr)
C-M-L-KD

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken
Värdegrundsarbete och tillitsbaserat ledarskap
Summa personalkostnadskompensation

-76,0
-18,0
-2,0
-96,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

-3,3

Resursfördelningsmodell GVN

-6,1

Resursfördelningsmodell HSN

-43,4

Resursfördelningsmodell SON

-29,6

Summa resursfördelningsmodeller

-82,4

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

-23,9

Interna priser regionstyrelseförvaltningen
varav ökad andel lokala livsmedel 0,4 mnkr

-5,9

Höjning internhyra

-5,7

Summa externa avtal och interna priser

-35,5
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D. Ramtillskott
RS: Trygghetsboende, engångsanslag

-0,6

RS: Generellt ramtillskott

-5,0

RS: Förstärkt effektiviseringsprogram, engångsanslag

-6,0

RS: Energicentrum

-3,5

RS: Förstudier exploateringsprojekt

-3,0

RS: Förstudier och planer

-0,8

TN: Kollektivtrafik

-23,5

TN: Generellt ramtillskott

-4,0

TN: Förstudier och planer

-0,8

TN: Ändrad redovisningsmodell projekt

-7,0

MBN: Generellt ramtillskott

-3,0

BUN: Generellt ramtillskott

-1,9

BUN: Förstudier och planer

-0,8

GVN: Generellt ramtillskott

-6,2

GVN: Förstudier och planer

-0,8

SON: Generellt ramtillskott

-10,0

SON: Förstudier och planer

-0,8

HSN: Generellt ramtillskot

-20,0

HSN: Förstudier och planer

-0,8

HSN: fastighetsutvecklingsplan, engångsanslag

-3,0

Summa ramtillskott

-101,5
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E. Effektivisering
Regionstyrelsen

4,8

Tekniska nämnden

1,5

Miljö- och byggnämnden

0,3

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

12,7
3,2

Socialnämnden

14,6

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17,9

Summa effektiviseringar

55,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

-260,4

Utgångsläge inför budgetberedningen

208,0

Avsatt för personalkostnadskompensation

100,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

76,2

Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

33,0

Beräknad effektivisering

-70,0

Justerat resultat

86,8

Meit Fohlin (S) informerar arbetsutskottet om att S-V-MP-Fi avser att komma med
eget förslag gällande driftsbudget till regionstyrelsens sammanträde.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande om driftsbudget och finner att det
bifalls.
C-M-L-KD föreslår en driftsbudget för 2021 med kompensation för personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och bristyrken på 96 mnkr inklusive 2 mnkr
för fortsatt arbete med värdegrund och tillitsbaserat ledarskap, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 82 mnkr, externa avtal
och interna priser 36 mnkr, ramtillskott på 102 mnkr samt effektiviseringar på
55 mnkr. Det justerade resultatet för 2021 blir då 87 mnkr.
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Investeringsbudget 2021-2022
Eva Nypelius (C) yrkar på följande investeringsbudget.
Investeringsbudget 2021-2022 - förslag C, M, L och KD
(mnkr)
2021

2022

Regionstyrelseförvaltningen
-

Investeringspott

3,0

3,0

-

Landsbygdsutveckling

2,0

2,0

-

Lokalinvesteringar

12,5

7,0

-

IT-investeringar

26,0

23,0

6,0

6,0

Räddningstjänsten
-

Investeringsram

Tekniska nämnden
-

Investeringspott

5,5

5,5

-

Paternosterverk varuförsörjningen

1,4

1,4

-

Gata och park

13,0

13,5

-

Mark och stadsmiljö

7,0

8,0

-

Kollektivtrafik

1,1

1,1

-

VA-verksamhet

124,9

141,9

-

Avfallshantering

14,2

13,8

-

Hamnverksamhet (affärsdrivande)

8,0

7,5

-

Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

3,5

3,5

-

Fastighetsförvaltning

65,0

65,0
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Miljö- och byggnämnden
-

Investeringspott

0,5

1,0

6,0

6,0

31,3

56,8

6,5

6,5

Barn- och utbildningsnämnden
-

Investeringspott

-

Lokalinvesteringar

-

IT-investeringar

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

Investeringspott

3,2

3,2

-

Lokalinvesteringar

0,5

5,3

-

IT-investeringar

1,0

1,0

5,0

5,0

85,8

46,5

Socialnämnden
-

Investeringspott

-

Lokalinvesteringar

-

IT-investeringar

3,0

3,0

Hälso- sjukvårdsnämnden

32,0

32,0

-

Maskiner och inventarier

14,0

7,0

-

Lokalinvesteringar

26,0

12,0

Investeringsbudget totalt

507,8

487,5

varav avgiftsfinansierat

147,1

varav skattefinansierat

360,7

163,2
324,3

Ordförande ställer proposition på eget yrkande om investeringsbudget och finner att
det bifalls.
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Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 275

Låneram och anvisning eget kapital 2021

RS 2020/1341

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Följande punkter avseende finansiella transaktioner 2021:
- Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.
- Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 10 miljoner kronor anvisa
medel ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av nyinvesteringar m.m. regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och
hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för
regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den 31 augusti till 576 miljoner kr.
Amortering har skett med 4 miljoner kr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2021 innehåller stora
projekt så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för upptagande av långfristiga lån 2021 sätts till 300 miljoner kr.
Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18 § 282 att regionstyrelsen är bemyndigande
att besluta om tilläggsanslag för investeringar. Eventuella tilläggsanslag avseende
driftbudget beslutas av regionfullmäktige i varje enskilt fall.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-14
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 276

Internränta 2021

RS 2020/1342

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Internräntan 2021 fastställs till 1,5 procent.

Internräntan fastställs årligen baserat på genomsnittsräntan för Region Gotlands
externa upplåning.
Internräntan har legat på 1,5 procent sedan 2019. Genomsnittsräntan för den externa
upplåningen uppgår för närvarande till 1,26 procent. Låneportföljen består både av
lån med rörlig ränta och lån med fast ränta. Förändringar i marknadsräntorna får
därmed begränsad påverkan på genomsnittsräntan.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån. För affärsdrivande verksamhet påverkar
kostnaden externa avgifter och taxor. För interna resultatenheter påverkar kostnaden
de interna priserna såsom exempelvis internhyrorna.
Om internräntan höjs kompenseras anslagsfinansierad verksamhet genom ett ramtillskott på samma sätt som budgetramen minskas vid en lägre ränta. Internräntan har
ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den består
av de externa räntekostnaderna.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-14
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 277

Exploateringsbudget och plan 2021

RS 2020/1343

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Exploateringsbudget och exploateringsplan godkänns.
• Förslag till prioritering av exploateringsprojekt godkänns.
•

Arbetsutskottets beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde ta
fram ytterligare information om prioritering av Inre hamn samt
hanteringen gällande prioritering av nya exploateringsprojekt.

Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa regionens råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel,
kontor, industrier och verksamhetslokaler. Inom ramen för verksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden, VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem m.m.
Exploateringsområdet är ett avgränsat område som är eller kommer att bli detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med
en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter
som kan bildas inom ett exploateringsområde.
Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de närmaste
åren. Exploateringsbudgeten redogör för investeringsbehovet avseende infrastrukturanläggningar som finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas genom att
regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark till byggherrar.
I syfte att skapa förutsättningar för en förvaltningsövergripande prioritering av
resurserna finns förslag på prioritering mellan de olika exploateringsprojekten.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens sammanträde ta
fram ytterligare information om prioritering av Inre hamn samt hanteringen gällande
prioritering av nya exploateringsprojekt.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-23
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 278

Energicentrum Gotland

RS 2019/472

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Budgetmedel för permanentning av Energicentrum Gotland tillförs
regionstyrelsen från och med 2021.

Energicentrum Gotland (ECG) är föreslagen i färdplanen för Energipilot Gotland att
verka för lokal förankring och kapacitet i energiomställningen och Region Gotland är
huvudansvarig organisation för detta.
Region Gotland har i avsiktsförklaringar ställt sig positiva till etableringen av ett
energicentrum från 2021. Detta kommer att kräva resurser som idag inte finns att
tillgå inom ramen för regionstyrelseförvaltningens verksamheter.
Under 2020 har Energimyndigheten finansierat en etableringsfas av ECG där det
under perioden har tydliggjorts att behovet av denna mellanaktör som sammanhållande, drivande och kommunicerande i energiomställningen är eftersökt kommer
att fylla en viktig roll för att accelerera arbetet.
Syfte med basfinansieringen på 3,5 miljoner kr per år, som i huvudsak avser
personella resurser, är;
-

kunna tillhandahålla Gotlands allmänhet och omvärlden med information och
kommunikation kring Gotlands energiomställning. Via webbsida, närvaro
(kontor) och möten,
kunna med personella insatser vara drivande, stödjande och sammankopplande i
Gotlandsbaserade energiomställningsinitiativ,
vara en naturlig kontaktpunkt mot parter som kan medverka till Gotlands
energiomställning såsom relevanta EU-parter, företag, akademin m. fl.,
skapa fortlöpande projektansökningar för att accelerera arbetet.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
samhället behöver ett ökat fokus på energiomställningen. Förutom att öka vår
förmåga som region att nå nationellt uppsatta mål samt fullfölja regeringsuppdraget
Energipilot Gotland, ser vi att en ökad kraft i Gotlands energiomställning kommer
att skapa positiva bi-effekter inom övriga styrkeområden, skapa tillväxt, samt för
varumärket Gotland som helhet.
För att ovanstående skall uppnås krävs dedikerade resurser som kan kraftsamla både
privata och offentliga initiativ och underbygga det engagemang som är fundamentalt
för Gotlands energiomställning.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 278 forts
RS 2019/472
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att beslutsmeningen ändras till ”Budgetmedel för
permanentning av Energicentrum Gotland tillförs regionstyrelsen från och med
2021”.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-17
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-10-05—07, 09

RS AU § 279

Övriga ärenden

Arbetsutskottets beslut
•

Framtagande av nytt ärende gällande Åtgärder 2020 - Extra satsningar med
anledning av Corona 2020 godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelseförvaltningen ska ta fram ett nytt ärende,
Åtgärder 2020 - Extra satsningar med anledning av Corona 2020. Ärendet ska
omfatta extra satsningar gällande näringsliv, kultur, fritid och beredskap. Ärendet
ska redovisas på regionstyrelsens sammanträde 22 oktober 2020.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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