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RS AU § 281

Information - Verksamhetsplan 2021 för
regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/88

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen mottages.

Regionstyrelsens arbetsutskott informeras om regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2021.
Ärendets behandling under mötet

Henry Henziger, controller, regionstyrelseförvaltningen närvarar under ärendets
behandling.
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RS AU § 282

Fördelning budgetram 2021 – regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/85

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2021 fördelas enligt nedan:
Avdelning
Digitalisering
Ekonomi
HR
Kultur och fritid
Kommunikation
Kvalitet och kansli
Regional utveckling
Gemensamt
Måltid (resultatenhet)
Summa

Budgetram 2021
57 157
43 319
50 584
114 499
15 640
32 733
38 677
47 601
0
400 210

Regionstyrelsen (regionstyrelseförvaltningen) har i budget 2021 att sänka kostnader
med 3,9 mnkr, fördela erhållet generellt ramtillskott om 5 mnkr och planera för
åtgärder inom effektiviseringsprogrammet motsvarande 6 mnkr samt fördela övriga
ramtillskott till rätt verksamhet inom förvaltningen.
Förvaltningens förslag till detaljbudget grundas på tidigare beslutat underlag till
strategisk plan och budget som antogs av regionstyrelsen 2020-09-02 § 209.
Besparing 3 892 tkr
Som förvaltningen tidigare beskrivit i underlaget till strategisk plan och budget har
tidigare års besparingar i huvudsak riktats mot administration och internt stöd. Detta
för att i så låg utsträckning som möjligt drabba medborgaren. Nu gör förvaltningen
bedömningen att det är svårt att göra ytterligare besparingar i lednings- och stödprocesser utan att detta får tydligt negativa effekter på regionens samlade förmåga till
effektivisering och kostnadssänkningar. Behovet av stöd är stort och att minska stödet
från regionstyrelseförvaltningen gör att övriga förvaltningar tvingas bygga upp eget
stöd och därmed uteblir eller i värsta fall försämras tänkt besparing i helhetsperspektiv.
Därför föreslås att besparingar tydligare kopplas till förändrade uppdrag och
ambitionsnivåer för verksamheter inom kultur- och fritid samt regional utveckling.
forts
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Följande åtgärder föreslås:
Regional utveckling (- 1 200 tkr)
Tjänsten som världsarvskoordinator är för närvarande vakant och kommer ej att
ersättas. För att hantera konsekvensen av besparingen, men ändå upprätthålla arbete
med världsarvsfrågorna, så får det hanteras inom ramen för Världsarvsstudion och
Gotlands museum. För att förtydliga fortsatt arbete med världsarvsfrågorna pågår ett
gemensamt arbete mellan RSF & SBF i syfte att klargöra tre huvudfrågor vilka
presenteras till RS 25/11.
1. Vad ska rollen innehålla och vilka arbetsuppgifter ska den arbeta med?
2. Vilken omfattning ska den ha? (tjänstgöringsgrad)
3. Till vilken nämnd och förvaltning ska rollen kopplas? (RS/RSF eller MBN/SBF)
Den satellit till turistbyrån som etablerades på kryssningskajen kommer att avvecklas i
syfte att spara på personal- och lokalkostnader, vilket ligger i linje med effektiviseringsprogrammet. Utöver detta tillkommer möjligheten att minska kostnader genom
att bland annat effektivare nyttja statliga medel kopplade till kris- och beredskapsfrågorna.
Reducering av näringslivsanslaget (- 500 tkr)
Besparingen möjliggörs utifrån beslut i ärendet RS 2020/1280 Verksamhetsbidrag ur
regionstyrelsens näringslivsanslag 2021.
Kultur- och fritidsverksamhet (- 1 500 tkr)
Inom kultur- och fritidsverksamheten pågår ett större utvecklings- och förändringsarbete som innebär en omstrukturering av biblioteksverksamheten från mer fysisk
till mer mobil. För att hantera besparingen planeras förändringar av öppettider, utbud,
arbetssätt och bemanning. Därutöver finns möjlighet att nå ytterligare effektivisering
utifrån identifierade utvecklingsområden i effektiviseringsprogrammet; digitalisering,
bemanningsoptimering, lokalplanering och inköp.
Kostnadsminskning utifrån identifierade områden i effektiviseringsprogrammet
(-692 tkr)
Besparingen möjliggörs genom att effektivisera inom HR, ekonomi, kvalitet och kansli,
kommunikation och digitalisering utifrån förändrade arbetssätt med hjälp av digitalisering och bemanningsoptimering samt lokalplanering och inköp. I budget 2021
fördelas besparingen med 200 tkr var till HR, ekonomi och digitalisering samt med
92 tkr till kvalitet och kansli.
forts
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Generellt ramtillskott 5 000 tkr
I strategisk plan och budget redovisade förvaltningen behov av ramtillskott för
underfinansierade verksamheter med 11 310 tkr. I generell ramförstärkning har
erhållits 5 mnkr. Följande fördelning föreslås:
Underfinansierad verksamhet
Behov 2021 Förslag till fördelning
Upphandling
2 400
1 600
Budget och skuld
800
0
Regionalt tillväxtarbete
2 500
2 500
Inera – kommundel
360
0
Integrationsmotor
1 000
900
E-arkiv projektledning och systemintegrationer
1 000
0
Digital HR
2 000
0
Bokstart
650
0
Nationaldagsfirande
100
0
Kanslistöd kultur- och fritidsberedning
500
0
Summa
11 310
5 000
Tillfälligt ramtillskott effektiviseringsprogram 6 000 tkr
För att på bästa sätt kunna optimera nyttjande och effekt av ramtillskottet förslås att
medlen samordnas centralt inom förvaltningen och fördelas till berörd verksamhet
efter beslut av förvaltningschef efter dialog med koncernledningsgruppen. Insatserna
kommer utgå från förslagen givna i komplettering till effektiviseringsprogrammet,
delrapport till budgetberedningen, ärende RS 2019/955.
Övriga ramjusteringar 17 559 tkr
Utöver ramjusteringar enligt plan, fördelning av indexuppräkningar (löner, hyror,
externa avtal) har förvaltningen inarbetat de specifikt erhållna ramtillskotten för
förändrad lagstiftning förstudier, bidrag trygghetsboende och energicentrum samt
värdegrundsarbete.
Förslag till budgetram 2021 per avdelning

forts
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Budget 2021 föreslås fördelas per avdelning enligt följande:
Budgetram per avdelning (tkr)
Budget 2020
Justering enligt plan
Index interna priser
Index externa avtal
Personalkostn generell
Personalsatsning 21
Ramtillskott
Ombudgetering*
Besparing
Budget 2021

Varav kapitalkostnader

DIG

EK

HR

KFA

KOM

KoK*

RU

GEM

TOT

60 383

41 107

51 018

113 591

15 313

31 524

30 240

32 367

375 543

16

64

-2 500
43

311

532

549

705
-92

9 650
1 895
-1 200

2 290
147
552
2 200
8 800
1 745
-500

-3 500
3 016
1 000
4 893
2 200
20 950
0
-3 892

32 733

38 677

47 601

400 210

53
808

56
113
643

-1 000
46
720

448
740
778

900
-4 787
-200

1 600
-200

-200

442
-1 500

57 157

43 319

50 584

114 499

18 571

0

144

2 361

15 640

237

227

0

2 410

23 950

*) Ombudgetering - avser bildandet av ny avdelning för kvalitet och kansli, flytt av hyresbudget till regionalutveckling och
utfördelning av medel för särskild lönesatsning 2020.

Kvar att hantera inom budgetramarna för 2021 är löpande justering av kapitalkostnadsbudget (efter aktivering i anläggningsredovisning), utfördelning av budgetmedel för särskild lönesatsning (efter resultat i lönerevision) samt eventuella övriga
tillkommande beslut efter regionfullmäktige. Utöver detta kan det tillkomma mindre
omflyttningar mellan avdelningarna utifrån förändrad ansvarsfördelning.
Investeringar
I investeringsanslag för 2021 har förvaltningen erhållit totalt 43,5 mnkr vilket
överensstämmer med äskat belopp. För IT-investeringar har det upptagits 26,0 mnkr,
12,5 mnkr för lokalerinvesteringar och 2,0 mnkr till landsbygdsutveckling samt 3,0
mnkr i pott. Enligt centrala direktiv föreslås att förvaltningschef ges rätt att fördela
investeringspotten.
Utöver detta uppgår exploateringsbudgeten till 72,3 mnkr. Varav 30,0 mnkr upptagits i
pott för kommande projekt.
Ärendets behandling under mötet

Henry Henziger, controller, regionstyrelseförvaltningen närvarar under ärendets
behandling.
Arbetsutskottet begär komplettering av underlaget avseende biblioteken,
världsarvssamordnare och integrationsmotor.
Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts
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Protokollsanteckning: Saga Carlgren (V) önskar följande anteckning till protokollet.
Förslag utifrån Vänsterpartiets budget, ingen besparing 3,892 miljoner kr.
Ingen besparing kul och fri 1,5 mnkr
Ingen besparing regional utveckling världsarv 1,2 mnkr
Ingen besparing näringslivsanslag ink Coompanion mfl 500 tkr
Effektivisering enligt effektiviseringsprogrammet ligger kvar 692 tkr
Pengarna flyttas till:
Bokstart 650tkr
Förslag utifrån V budget tillskott:
Klimatarbetet och styrning 5 mkr
Budget och skuld 800tkr
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-23
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RS AU § 283

Strategiskt partnerskap mellan Uppsala
universitet och Region Gotland 2021 – 2024

RS 2020/1490

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Sedan 2017 arbetar regionen i samverkan enligt ett avtal med Uppsala universitet om
ett strategiskt partnerskap. Arbetet har finansierat med stöd av utvecklingsmedel från
Tillväxtverket och regionala 1:1-medel genom satsningen Hållbara Gotland. Arbetet
leds av en styrgrupp med representanter från ledningen för Uppsala universitet och
Region Gotland.
Det första avtalet har under hösten 2020 reviderats och ett förslag till nytt avtal för den
kommande fyraårsperioden har tagits fram i styrgruppen. Avtalsförslaget bygger vidare
på de lärdomar som gjorts under de första fyra åren. Avtalsförslaget har förankrats i
ledningsgrupper inom båda organisationerna.
Det strategiska partnerskapet bidrar till att Uppsala universitet och Region Gotland
förstärker sina positioner, var för sig och gemensamt, för utvecklingskraft och hållbar
tillväxt. Genom samverkan kring forskning och innovation stärks Gotlands
attraktionskraft, utvecklas välfärdstjänsterna och viktiga bidrag sker till nya och
kunskapsintensiva företag på ön. Under avtalsperioden läggs särskilt fokus på
innovationskraft inom hälso- och sjukvårdsområdet och en hållbar samhällsutveckling.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) föreslår att en uppföljning av tidigare partnerskapsavtal redovisas för
regionstyrelsen. Saga Carlgren föreslår även med instämmande av Andreas Unger (M)
och Lisbeth Bokelund (MP) att partnerskapsavtalet tydliggörs gällande kopplingen mot
unga och skolan, och då främst mot högstadiet.
Ärendet kompletteras till regionstyrelsens sammanträde och överlämnas därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-07
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RS AU § 284

Förlängning av handlingsprogram enligt lagen
om skydd mot olyckor

RS 2020/222

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Förlängning av nuvarande handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor för
tiden 2021-12-31 godkänns.

Region Gotland har samrått med Länsstyrelsen Gotland om förlängning av nuvarande
handlingsprogram för Lagen om skydd mot olyckor. Länsstyrelsen motsätter sig inte
en förlängning av nuvarande handlingsprogram för tiden 2021-12-31.
Lagen om skydd mot olyckor har reviderats och ändringarna beslutades i Riksdagen
den 21 oktober 2020. Lagen träder i kraft 1 januari 2021. För att kunna ta del av och
planera för de förändringar som lagändringen innebär så bör nuvarande handlingsprogram förlängas och gälla för hela 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-05
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RS AU § 285

Omställning till en god och nära vård på
Gotland

RS 2020/1510

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ta fram en ”färdplan för omställning till en god och nära
vård”. I arbetet ska särskilt relationen till den regionala utvecklingsstrategin och dess
genomförandeprogram beaktas.

Nationellt pågår en omställning till en God och Nära vård. Målbilden är att patienten
får en god, nära och samordnad vård och omsorg, som stärker hälsan. Målet är också
att patienten är delaktig utifrån sina förutsättningar och preferenser. Primärvården är
navet i vården och omsorgen och samspelar både med annan specialistvård på och
utanför sjukhusen, med övrig kommunal hälso- och sjukvård och med socialtjänsten.
För att stödja arbetet har en nationell färdplan tagits fram där förväntan finns att alla
regioner/kommuner under 2020 fattar beslut om att omställningen ska genomföras.
Hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2020/252) samt socialnämnden (SON 2019/435)
har båda fattat beslut om att de ser omställningen till en god och nära vård som nödvändig för att klara välfärdsutmaningen och kunna möta framtidens hälsoutmaningar.
De ställer sig också bakom inriktningen och ambitionen att regionövergripande ta fram
en färdplan anpassad till de gotländska förutsättningarna. Skälen för behovet av
omställning är flera: medellivslängden har ökat vilket är positivt, att bli gammal innebär
dock även ökat behov av vård och omsorg. Därtill lever många människor länge med
kroniska sjukdomar, vilket innebär förändrade behov jämfört med tidigare. Hälsan
skiljer sig dessutom alltmer mellan grupper.
God och nära vård handlar om en systemomställning i syfte att säkerställa en god och
jämlik hälsa för invånarna på Gotland. För att klara av att möta framtidens hälsoutmaningar samt ökande vård och omsorgsbehov är det helt avgörande att fokus
framåt ligger på hur vi kan stärka hälsa och inte bara behandla sjukdom. Dagens
system är inte resursmässigt hållbart att upprätthålla. Den demografiska utvecklingen
på Gotland innebär att en omställning här är särskilt angelägen. Gotlands litenhet och
fördelar av att vara en samlad region/kommun ger goda förutsättningar till överblickbarhet, samarbete och integrerade lösningar. Goda exempel på utveckling i linje med
intentionerna i god och nära vård finns till exempel i form av trygghetspunkter, socialpsykiatriskt team och första-linjemottagningen. Arbetet med omställningen pågår
forts
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nationellt såväl som lokalt. Det är en långsiktig stegvis process som kommer att kräva
stor uthållighet från alla inblandade. Invånare, medarbetare, verksamheter och politiker
behöver dra åt samma håll. På olika nivåer behöver det breda samtalet föras om varför
omställning behövs och vad målet är. För att lyckas behövs beslut på alla politiska
nivåer, och en bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig över
flera mandatperioder.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att omställningen mot en god och
nära vård är nödvändig och att den påverkar hela regionens verksamheter och också
ställer krav på samarbete med externa aktörer. För att på ett övergripande plan
konkretisera den viktiga och nödvändiga omställningen till en god och när vård görs
bedömningen att en gemensam regional färdplan bör tas fram och att den bör beslutas
av regionfullmäktige. Framtagandet av färdplanen bör ske inom ramen för redan
etablerat arbetssätt och ansvarsfördelning kring god och nära vård. Sedan tidigare leds
det sammanhållande arbetet kring god och nära vård av hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En programstruktur finns framtagen med programledning och styrgrupp. I
styrgruppen finns hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildningoch arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen representerade. Också
regiondirektören ingår. Just nu pågår också framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi som skall kompletteras med genomförandeprogram. Det är avgörande att
färdplanen för omställningen till en god och nära vård tas fram i relation till både RUS
och genomförandeprogram. I arbetet behöver också beslutas vilken titel planen skall
ha. Färdplan kan behöva ändras till något annat för att passa in i regionens struktur.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att förvaltningar ändras till nämnder i första beslutsmeningen.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21

20 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 286

Överklagande. Begäran om yttrande i mål nr.
21204-20 - Utveckling i Roma

RS 2020/1519

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Yttrande enligt regionstyrelseförvaltningens förslag godkänns och inges till
Förvaltningsrätten i Stockholm.
• Envar av regionens jurister Patrik Pettersson och Lisa Etzner förordnas att såsom
ombud utföra regionens talan i den fortsatta handläggningen av laglighetsprövningen.
•

Regionfullmäktige beslutade den 28 september 2020, § 124 att på visst sätt anta anbud
om markanvisningsavtal i Roma. Beslutet har överklagats för laglighetsprövning enligt
kommunallagen under påstående att det innebär ett otillåtet stöd. Region har förelagts
att yttra sig över överklagandet, efter givet anstånd, senast den 30 november 2020.
Av 6 kap. 15 § kommunallagen (KL) följer att regionstyrelsen själv eller genom ombud
får företräda regionen i mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges
beslut. Rätten att yttra sig i sådana mål får enligt 6 kap. 38 § p. 2 KL inte delegeras.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till regionens yttrande. För att kunna
korta handläggningstiden föreslås även att ombud utses. Paragrafen bör vidare
omedelbart justeras.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 287

Revisionsrapport. Granskning av finansverksamheten

RS 2020/1501

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen lämnar denna tjänsteskrivelse som svar till revisorerna.

PwC har på uppdrag av regionens förtroendevalda revisorer genomfört en granskning
av finansverksamheten.
Revisorerna bedömer att regionstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig finansverksamhet. Fem av åtta kontroller bedöms vara godkända och tre kontroller bedöms
vara delvis uppfyllda.
Revisorerna anser att finanspolicyns beskriver vilken typ av finansiella instrument som
ska/får användas och att dessa direktiv efterlevs. De bedömer att det finns riktlinjer
för hur låneportföljen ska utformas. De gör också bedömningen att löptider och räntebindningstider är beaktade finanspolicyn och att dessa följs. Finanspolicyn innehåller
direktiv för borgensåtaganden och dessa efterlevs. Vidare anses rapportering till
regionstyrelsen vara i enlighet med policyn.
Revisorerna menar att frågor om riskmandat och godkännande av finansiella
instrument bör lyftas till regionfullmäktige. De framhåller att revidering av finanspolicyn bör ske med tätare intervall än vad som hittills skett. Revisorerna anser att
rutinbeskrivningar ska tas fram och att finanspolicyn ska kompletteras med hur
personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas. De bedömer även att
likviditetsprognoserna kan utvecklas för att belysa finansieringsbehov på lång sikt.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat fyra rekommendationer som redovisas
nedan med kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens kommentar.
att:
Revidera och fastställa finanspolicyn med tätare tidsintervall än vad som tidigare skett.
En revidering av finanspolicyn har genomförts och ska beslutas av regionfullmäktige
inom kort. Enligt förslaget till ny finanspolicy ska den revideras minst en gång per
mandatperiod eller när behov uppstår.
Utveckla de befintliga likviditetsprognoserna så att de även tar hänsyn till regionens
finansieringsbehov på lång sikt.
forts

22 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 287 forts
RS 2020/1501

Regionens finansieringsbehov följs upp både på kort och lång sikt. På kort sikt sker det
genom löpande uppföljning av betalningsflöden och framskrivning av betalningar
baserat på genomsnittliga tidigare kassaflöden. Uppföljning av likviditet och prognos
sker även i samband med delårsrapporteringen. Finansieringsbehovet på längre sikt
utreds och behandlas årligen i samband med budgetberedningen och uttrycks sedan i
den finansplan som ingår i den strategiska planen för kommande planperiod.
Lyfta frågor som avser riskmandat och godkännandet av nya finansiella instrument till
fullmäktige.
Enligt finanspolicyns ansvarsfördelning får regionstyrelsen besluta om riskmandat för
tillgångs- och skuldförvaltningen samt godkänna nya typer av finansiella instrument.
Sedan nuvarande finanspolicy antogs så har regionstyrelsen följt policyns riskmandat
och inga nya typer av finansiella instrument har använts.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det inte möter något hinder att dessa ansvarsområden flyttas till regionfullmäktige.
Ta fram aktuella rutinbeskrivningar avseende arbetet med finansfrågor, samt att
policyn kompletteras med hur personoberoende och funktionsåtskillnad ska säkerställas
Revisorernas synpunkter kommer att beaktas i samband med nästa revidering av
finanspolicyn. Rutinbeskrivningar kommer att tas fram.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionens revisorer 2020-10-01
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 288

Förändrad organisationstillhörighet för
Region Gotlands Skolfam

RS 2020/1433

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Ansvaret för verksamheten Skolfam samt ett budgetanslag på 1 563 000 kronor
överförs från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden i 2021 års budget.

Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat att föra över ansvar
samt budget för verksamheten Skolfam från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden.
Organisationstillhörigheten nationellt för Skolfam ser olika ut och Skolfam organiseras
vanligtvis inom socialtjänsten eller elevhälsan. Socialförvaltningen har under ett antal
år haft svårigheter att behålla och rekrytera psykolog och specialpedagog till Skolfam
och tidigare medarbetare uppger att de saknar naturlig tillhörighet i skolan. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämndens bedömning är att verksamheten bör
flyttas till barn- och utbildningsnämnden och organiseras inom barn- och elevhälsan.
Detta bedöms vara till gagn både för de barn och unga som verksamheten ska möta
samt ytterligare främja rekryteringen av personal och möjliggöra att adekvat personal
kan behållas inom verksamheten.
Den avsatta budgeten för Skolfam är realistisk och innebär ingen förändring av
resurser till verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen har inget invända mot förslaget att föra över ansvaret för
Skolfam till barn- och utbildningsnämnden. Verksamheten är viktig för måluppfyllelsen i målområde social hållbarhet och målet ”Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor”.
Både socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden bedömer att verksamheten
får bättre förutsättningar att möta de barn och unga som har behov av Skolfam samt
att rekrytera och behålla personal.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialnämnden 2020-09-169, § 114
Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15, § 91
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 289

Överföring av lokalbudget från barn- och
utbildningsnämnden

RS 2020/1478

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Ett budgetanslag på 400 000 kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2021 års budget.

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har begärt att ett budgetanslag på 400 000 kronor ska föras över från BUN till
GVN. Ungdomsverksamheten inom GVN och grundskolan inom BUN har genomfört lokalförändringar och budgeten för hyra ska fördelas på ett annat sätt mellan
nämnderna.
Ungdomsgården har flyttat sin verksamhet från kustateljén i Fårösund och flyttat in i
Fårösundsskolan. Det har också gjorts en omfördelning av lokalkostnader på Gråboskolan mellan skolan och ungdomsverksamheten.
I utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse nämns att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i sin internbudget kommer att flytta anslaget för lokalhyra
från ungdomsverksamheten till folkhögskolan eftersom folkhögskolan betalar hyran
för kustateljén. Ungdomsverksamheten får sedan ökat anslag genom den föreslagna
budgetöverföringen från BUN till GVN.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Det innebär också att
ärende RS 2019/1252 Överföring av budgetmedel från regionstyrelsen till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden - avseende Kustateljén i Fårösund inte längre är aktuellt
och därmed avslutas. Detta ärende återremitterades av regionstyrelsens arbetsutskott
2020-04-08, § 85.
Ärendets behandling under mötet

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

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15, § 86
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-16, § 80
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 290

Överföring av budget och revidering av
reglemente gällande särvux

RS 2020/1434

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Ett budgetanslag på 540 000 kronor överförs från barn- och utbildningsnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 2021 års budget.
• Barn- och utbildningsnämndens reglemente ändras i 2 §, Verksamhetsområde, med
att skrivningen ”särskild utbildning för vuxna tas bort från första stycket. Stycket
blir således enligt följande: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån tilldelade
resurser ansvar för att fullgöra regionens uppgifter inom det offentliga skolväsendet
vad avser utbildning i form av förskoleklass, grundskola, grundsärskola och
gymnasiesärskola.
•

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(GVN) har begärt att budgetanslaget för ”komvux som särskild utbildning” på 540 000
kronor överförs från BUN till GVN. Anledningen är att skolformen ”särskild
utbildning för vuxna (särvux) upphört som egen skolform och numera ingår i skolformen komvux som ”komvux särskild utbildning”. Särvux är idag organiserad inom
BUN och ansvaret för verksamheten föreslås nu flyttas till GVN som ansvarar för
kommunal vuxenutbildning (komvux).
Reglementet för BUN revideras i 2 § med att skrivningen ”särskild utbildning för
vuxna tas bort från första stycket. Stycket blir således enligt följande: Barn- och
utbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för att fullgöra regionens
uppgifter inom det offentliga skolväsendet vad avser utbildning i form av förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget och föreslår att
budgetmedel överförs från barn- och utbildningsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt att reglementet ändras.
Ärendets behandling under mötet

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

Barn- och utbildningsnämnden 2020-09-15 § 95
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-09-16 § 87
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 291

Begäran om tilläggsanslag Hemsebadet

RS 2020/1437

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Tilläggsanslag med 5 miljoner kr beviljas för renovering av Hemsebadet.
Finansiering sker ur regionens eget kapital. Driftkostnadskonsekvenser finansieras
via internhyran.

Regionstyrelseförvaltningen noterar att den ursprungliga investeringsbudgeten för
renovering av Hemsebadet var 15,5 mnkr 2018 och att med det begärda tilläggsanslaget så kommer investeringsbudgeten att uppgå till 30,5 mnkr dvs en fördubbling
av investeringen som kommer att ge ytterligare ökade kapitalkostnader.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning av att åtgärderna är
nödvändiga för att få ett hållbart bad för lång tid framöver.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag på 5 miljoner kr ska beviljas
tekniska nämnden.
Eftersom regionstyrelsens ram på 10 miljoner kr för beviljande av tilläggsanslag för
investering redan nyttjats 2020 så krävs beslut av regionfullmäktige i detta ärende.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-09-16, § 192
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 292

Avgiftsärende. Intygstaxa

RS 2020/1560

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

För vård som ges enligt Hälso- och sjukvårdslagen får sjukvårdshuvudmannen besluta
om avgift, i lagen kallad vårdavgift. Vårdavgifterna omfattas av ett i samma lag
formulerat högkostnadsskydd. Vårdavgifter beslutas av regionfullmäktige.
För andra åtgärder som hälsoundersökningar och intyg om hälsotillstånd, beslutar
sjukvårdshuvudmannen också om avgifternas storlek. Dessa avgifter ingår inte i det
lagreglerade högkostnadsskyddet. Vissa av avgifterna är dock reglerade i lag eller
förordning. Intyg och åtgärder betalas av den som beställt intyget, som regel patienten
själv. Vissa intyg beställs av andra än patienten själv till exempel myndigheter. I dessa
fall är det beställaren som betalar. I intygstaxan är detta markerat med *).
Intyg och åtgärder delas in i tre grupper.
Intyg och åtgärder där avgifter är reglerade i lag och förordning.
Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som är lägre än utförarens kostnad,
subventionerade avgifter. Förslaget är att avgiften sätts till samma avgift som besöksavgiften för besök hos läkare i specialistvård. 300 kronor.
Intyg och åtgärder där avgiften sätts till ett belopp som utgår från utförarens självkostnad. Självkostnaden beräknas utifrån den tid som intygsskrivaren normalt sett
lägger på intyget ifråga och på en timkostnad av 1500 kronor för läkare och 750 kronor
för övrig personal.
Total intäkt för intyg och åtgärder beräknas till cirka 1,8 mnkr med de föreslagna
avgifterna och innebär en intäktsökning med 650 tkr.
Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningen är kostnaden för att tillhandahålla intyg och
åtgärder ca 3,5 mnkr per år. De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas
till ca 1,8 mnkr per år och ger en kostnadstäckningsgrad på ca 50 procent. Med de
förslagna avgifterna ökar intäkterna med 650 tkr.
Föreslagen avgift för lagstyrda intyg och avgifter är det lagstadgade beloppet.
Ett begränsat antal åtgärder och intyg, förutom de som är styrda av lag eller
förordning, föreslås vara subventionerade eller avgiftsfria. Föreslagen avgift för
subventionerade intyg och åtgärder är 300 kr, vilket motsvarar avgiften för läkarbesök
inom specialistvården.
forts
28 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 292 forts
RS 2020/1560

Övriga åtgärder och intyg föreslås baseras på kostnaden för den tid som åtgår för den
ansvariga vårdpersonalen. Kostnaden för en läkare i primärvården beräknas till
ca 3 000 kr/timme och för övrig personal ca 1 500 kr/timme. Enligt hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning skulle det innebära en kraftig ökning av avgifterna
samtidigt som Region Gotland då också skulle ha en avgiftsnivå som är mycket högre
än andra regioner. Förvaltningen föreslår därför att avgifterna ska baseras på en
timkostnad på 1 500 kr för läkare och 750 kr för övrig vårdpersonal.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att kostnadstäckningsgraden för åtgärder
och intyg som inte är sjukvård kan ökas till 50 procent med de föreslagna avgifterna.
Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämnden förslag till ny
intygstaxa är rimlig och väl avvägd.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Lisbeth Bokelund (MP) att ingen höjning
av taxa för punkten 16:02 som avser intyg för bostadsanpassning ska göras.
Ordförande föreslår att ärendet ska kompletteras med ytterligare underlag som
förtydligar höjningarna och att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2020-10-07, § 136
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 293

Avgiftsärende. Enhetstaxa

RS 2020/1452

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Vårdavgift för distansbesök är densamma som vårdavgift för fysiskt besök.

För vårdavgifter inom öppenvård finns ett högkostnadsskydd på 1 150 kronor under
en tolvmånaders-period. Nuvarande beslutade vårdavgifter är generellt 200 kronor
med ett antal undantag. Vårdavgift på akutmottagningen och vid ambulanssjukvård i
hemmet är avgiften 400 kronor, vid fysiska läkarbesök inom specialistvården är
avgiften 300 kronor, vid kvalificerade telefonkontakter och vid gruppbesök är avgiften
100 kronor, oavsett om det är besök inom specialistvård eller primärvård och oavsett
vilken yrkeskategori patienten har kontakt med.
Hälso- och sjukvården har en ambition att likställa så många vårdavgifter som möjligt,
det är inte formen, specialiteten eller yrkeskategorin som patienten möter som ska
avgöra avgiften. Vårdavgiften som en patient som har rätt till subventionerad hälsooch sjukvård betalar vid öppenvård motsvarar inte det som kontakten med hälso- och
sjukvården faktiskt kostar. Vårdavgiften är enligt tidigare undersökningar inte styrande
för vilken vård som är rätt vårdnivå för patientens vårdbehov.
Under lång tid har ambitionen varit att allt fler besök/kontakter ska kunna ske på
distans. Den pågående pandemin har gjort att distansvården i snabb takt utvecklats.
Det faktum gör också att med nuvarande vårdavgifter, där vårdavgifter för distanskontakt/telefonkontakt är lägre än fysiska besök, tappar hälso- och sjukvården
intäkter. Inom professionen görs bedömningen att när ett fysiskt besök kan ersättas
med distanskontakt bör vårdavgiften vara densamma oavsett vilken typ av kontakt det
är.
De vårdgivare som idag är den största leverantören av distansbesök, så kallade nätläkare, betraktas också som vårdgivare, oftast inom primärvård, och vårdavgiften blir
då den vårdavgift som gäller i den region där de etablerat sig. Detta betyder att vårdavgiften för ett distansbesök till nätläkare likställs med ett fysiskt besök.
Att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt med fysiskt besök innebär att
vårdavgiften för distanskontakt inom specialistvård blir 300 kronor och övriga
kvalificerade distanskontakten blir 200 kronor.
Besök av barn och ungdomar till och med 17 års ålder eller av personer 85 år eller
äldre är avgiftsfria.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 293 forts
RS 2020/1452

Förändrade vårdavgifter enligt ovan beräknas jämfört med dagens avgifter ge en
intäktsökningar på cirka 900 000 kronor vid oförändrat kontaktmönster gällande
fysiska respektive digitala kontakter. En förskjutning från fysiska besök till digitala
kontakter påverkar då inte intäkten från vårdavgifter vilket den gör om det som idag är
lägre avgift vid digitala kontakter.
Högkostnadsskyddet inom öppenvården dämpar alltid de ekonomiska effekterna av
avgiftshöjningar eller minskningar för såväl patienter som region. Därav kan antas att
effekterna av denna förändring också blir något lägre än de ovan angivna 900 000 kr då
fler kan tänkas nå högkostnadsskyddet vid en högre avgift.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att en förändring av vårdavgiften vid
distanskontakter är nödvändig och önskvärd gällande digitala kontakter. Bedömningen
är att det är rimligt att likställa avgiften för kvalificerad distanskontakt med ett fysiskt
besök. En sådan avgiftsförändring bedöms ge en ökad intäkt för hälso- och sjukvården
med cirka 700 000 kronor med oförändrat kontaktmönster och med beaktande av att
fler uppnår högkostnadsskydd. Det förändrade kontaktmönstret skulle med
bibehållande av dagens avgifter leda till minskade intäkter för hälso- och sjukvården.
Regionstyrelseförvaltningen gör samma bedömning som hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Det vore olyckligt om ambitionen att fler besök/kontakter ska kunna ske på
distans motverkas av att intäkterna blir lägre. Det ger då fel styrsignal och riskerar att
motverka den önskade riktningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16, § 102
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 294

Uteblivandeavgift inom tandvården

RS 2020/1454

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till uteblivandeavgift i tandvården skall antas.

Antalet barn och ungdomar som uteblir från sina inbokade tandvårdsbesökt i Region
Gotland är högt. 2018 var det 7,8 procent av inbokade barn/ungdomar som uteblev
och 2019 7,7 procent. Motsvarande siffror för vuxna var betydligt lägre, 3 procent
2018 och 3,1 procent 2019, vilket sannolikt beror på en högre avgift för vuxna vid
uteblivande.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande tim-taxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 minuter, 750 kr för besök 30-45
minuter, 1125 kronor för besök på 50 minuter eller mer. För barn- och ungdomar,
vilka har kostnadsfri tandvård till och med 23 års ålder, debiteras för närvarande
250 kronor oavsett längden på besöket. Fram till klockan 15.00 dagen innan inbokat
besök kan patienterna avboka besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning till
exempel akut insjuknande.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gjort olika insatser under de senaste åren för att
minska antalet planerade besök där patienten uteblir, exempelvis får alla patienter till
tandvården en SMS-påminnelse dagen innan besök, ”riskpatienter” för uteblivande
rings upp samma dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra
aktiviteter. Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande
alltför högt för barn och ungdomar.
För att minska antalet outnyttjade tider som inte anmälts i förväg, av barn- och ungdomar föreslog hälso- och sjukvårdsnämnden hösten 2019 att uteblivandeavgiften
skulle höjas från dåvarande 150 kronor till 500 kronor. Regionfullmäktige beslutade
dock att endast höja den till 250 kronor. Sedan höjningen gjordes 1 oktober 2019 har
uteblivande patienter tyvärr endast minskat med 0,5 procent för barn och ungdomar
jämfört med motsvarande period föregående år. Hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslår därför att uteblivandeavgiften höjs ytterligare från nuvarande 250 kronor till
500 kronor från och med 2021-01-01.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår även att en massmedial informationskampanj
görs för att informera befolkningen om ett större ansvarstagande vid inbokade tider.
Informationskampanjen ska även involvera besök till sjukvården.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 294 forts
RS 2020/1454

Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag är
välmotiverat och kan skapa incitament som leder till att färre barn och ungdomar
uteblir från sina inbokade tandvårdsbesök, vilket i sin tur leder till ett bättre
resursutnyttjande med kortare väntetider och en högre tillgänglighet för tandvården
som följd.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-09-16, § 109
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 295

Revidering avfallstaxa

RS 2020/1432

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Reviderad avfallstaxa antas och gäller från och med den 1 februari 2021.

Av 27 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken (MB) framgår att en kommun får besluta föreskrifter om att avgifter ska betalas för bl.a. avfallshantering, informationsinsatser och
vissa åtgärder för återanvändning. Avgiften ska baseras på självkostnaden. Avgiften får
tas ut på ett sådant sätt att återanvändning, återvinning eller annan miljöanpassad
avfallshantering främjas.
Enligt 26 kap. 6 § MB 6 § ska avgift enligt 4 § första stycket betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar. I taxan ska anges hur avgiften ska bestämmas när taxan i
övrigt saknar tillämplig bestämmelse om avgift. De grunder som anges i 5 § ska då
beaktas. Taxan ska innehålla bestämmelser om vem som är avgiftsskyldig och till vem
avgiften skall betalas.
Tekniska nämnden har den 16 september 2020, § 200 föreslagit fullmäktige att anta en
reviderad taxa. Av tekniska nämndens utredning framgår vilka ekonomiska behov som
finns, hur de avses att lösas och vilka konsekvenser beslutet kan få.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tekniska nämndens förslag uppfyller de
formella kraven i miljöbalken och tillstyrker därmed att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta reviderad avfallstaxa.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-09-16, § 200
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 296

Reviderat reglemente tekniska nämnden

RS 2020/1590

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Reviderat reglemente för tekniska nämnden antas och gäller från 1 januari 2021.

Med anledning av regionfullmäktiges beslut 2020-09-28, § 135, att flytta det samlade
ansvaret för verksamheten inom regionstyrelsens avdelning försörjning till tekniska
nämnden finns behov av att revidera tekniska nämndens reglemente.
Förslag till revidering har arbetats fram i dialog med berörda verksamheter.
Revideringar markerade med rött i texten för att underlätta förståelsen för vad som är
reviderat.
Förvaltningens bedömning är att förslaget fyller de behov som framförts från såväl
förvaltning som specifik verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 297

Uppdatering av riktlinjer fastighetsförsäljning

RS 2020/1565

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionfullmäktige beslutade 2019-03-25, § 127 att godkänna upprättade riktlinjer för
försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende.
Regionstyrelseförvaltningen har uppdaterat dessa riktlinjer utifrån nu gällande
delegationer samt i syfte att utgöra ett mer komplett stöd i arbetet kring fastighetsupplåtelser.
Förslaget till uppdaterade riktlinjer är framtaget i samverkan med berörda tjänstepersoner inom teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget är väl genomarbetat och förvaltningen förordar
därför ett godkännande.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att redaktionella ändringar införs och klargörande avseende
vårdboende och delegationsbeslut. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan
eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 298

Kvalitetsprogram Visborg

RS 2020/1563

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Kvalitetsprogram Visborg, Allmän del för hela Visborgsområdet samt
områdesfördjupning Norra Visborg samt del av Regementsområdet godkänns.

Kvalitetsprogram Visborg utgör ett underlag vid utformning av bebyggelsen och den
fysiska miljön i stadsdelen. Det kommunicerar kvalitetsnivån för byggintressenter,
medborgare och andra aktörer inför den fortsatta utvecklingen av området.
Syftet med Kvalitetsprogram Visborg är främst att, i enlighet med fattade politiska
beslut, säkerställa en god stadsbyggnad där målet är att skapa en hållbar och attraktiv
stadsdel med sociala, arkitektoniska och miljömässiga kvaliteter. Visborgsområdet
kommer att byggas ut under flera årtionden. Kvalitetsprogram Visborg har därför som
syfte att stödja en långsiktighet i utvecklingen av området. I kvalitetsprogrammet har
övergripande planeringsprinciper tagits fram, vilka ligger till grund för gemensam
infrastruktur samt planering och gestaltning av kommande delområden.
I den övergripande delen, Allmän del för hela Visborgsområdet, beskrivs förutsättningar för hela Visborg. Områdesfördjupning Norra Visborg samt del av Regementsområdet omfattar norra delen av Visborgsområdet (se programmet för kartillustrationer) Kvalitetsprogrammet är, i helhet och delar, ett underlag och komplement till
bland annat utbyggnad av grönstruktur, infrastruktur samt kommande detaljplaner.
Stadsutvecklingsprojekt Visborg samt arbetsgruppen för kvalitetsprogrammet har
under en längre tid arbetat med framtagandet av kvalitetsprogrammet i syfte att skapa
ett tydligt och enhetligt underlag för den fortsatta utvecklingen av bebyggelsen samt
den fysiska miljön i området. Regionstyrelsen har under arbetets gång fått ta del av
framskridandet av programmet bland annat i forumet REX. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att arbetsgruppen i det färdiga programmet tagit hänsyn till
de synpunkter som framkommit samt att programmet säkerställer tidigare fattade
politiska beslut och utgör en tydlig vägledning kring gestaltning och utformning av
bebyggelse i det fortsatta arbetet. Programmet stödjer vidare visionen för området om
en livfull stadsdel med naturens lugn, för arbete, boende och en aktiv fritid.
Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar därför regionstyrelsen att godkänna
Kvalitetsprogram Visborg.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
37 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 299

Genomförandeavtal Signallottan 2 AB
Gotlandshem

RS 2020/1518

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas utan eget yttrande.

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-29, § 132 att direktanvisa fastigheten Signallottan 2
till AB GotlandsHem efter det att tidigare anvisning till GBJ bostadsutveckling AB
upphävts.
Regionstyrelsen godkände 2019-06-12, § 208 upprättat markanvisningsavtal för den
aktuella fastigheten. Ett villkor som ställdes för att godkänna markanvisningen var att
de bostäder som produceras på fastigheten ska vara i hyresrättsform, vilket utgjorde
huvudskälet för en direktanvisning till AB GotlandsHem. I enlighet med regionstyrelsens beslut om direktanvisning är markanvisningen giltig till och med 2021-04-30,
vilket innebär att det senast vid detta datum ska föreligga giltigt bygglov för att överlåtelse av fastigheten ska ske.
Ett genomförandeavtal har upprättats mellan Region Gotland och AB GotlandsHem
med syfte att säkerställa markanvisningens intentioner samt detaljplanens genomförande. Genomförandeavtalet reglerar i huvudsak marköverlåtelse med villkor för
detta, fördelning av kostnader samt utförande av allmänna och övriga anläggningar,
villkor under byggtiden såsom hantering av eventuella markföroreningar, fornlämningar, erforderliga tillstånd, byggtrafik och andra störningar under byggtiden.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att erinra mot upprättat genomförandeavtal och föreslår regionstyrelsen att besluta om ett godkännande av detsamma.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar på följande tillägg i avtalet på sida två, punkt 1.2 Policys och
riktlinjer:
Företaget åtar sig att följa de Riktlinjer för bostadsförsörjning som gäller för Region
Gotland. Särskilt punkten 7.2 Bostadssociala ambitioner – där vikten av att långsiktigt
hålla hyreskostnaderna nere betonas.
Arbetsutskottet bifaller yrkandet och ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att till
regionstyrelsens sammanträde ta fram ett avtal med ny formulering. Ärendet
överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 300

Tillägg till markanvisningsavtal Hamra Storms
2:4

RS 2020/1559

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Förslag till tillägg av markansvisningsavtal mellan Storsudrets Fastighetsutveckling
AB och Region Gotland avseende Hamra Storms 2:4 godkänns.

Dåvarande ledningskontoret genomförde under 2012 tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen en markanvisningstävling för Vändburgs nya hamn. Efter
genomförd tävling beslutade regionstyrelsen 2012-09-27 att utse Storsudrets Fastighetsutvecklings AB (SFAB) bidrag som vinnare i markanvisningstävlingen. Regionstyrelsen beslutade 2013-12-11, § 364 att godkänna ett markanvisningsavtal med SFAB
avseende utveckling av Vändburgs hamn. Markanvisningsavtalet gällde i två år från
och med regionstyrelsens beslut med möjlighet till förlängning under förutsättning att
försening av planprocessen ”inte beror på Byggherren, exempelvis att detaljplanen
överklagas eller att Regionens egen handläggning av olika skäl fördröjer genomförandet”.
Regionfullmäktige beslutade den 14 maj 2018, Rf § 62, att anta en ny detaljplan för del
av Hamra Storms 2:4 - Vändburgs hamn. Planen överklagades till mark- och miljödomstolen. Länsstyrelsen i Gotlands län beslutade den 11 juli 2018 att överpröva
beslutet att anta detaljplanen med stöd av 11 kap. 10 § plan- och bygglagen (2010:900),
PBL. Med anledning av länsstyrelsens överprövning beslutade mark- och miljödomstolen att vilandeförklara målet i väntan på att länsstyrelsens överprövning avgjorts
slutligt. Den 21 januari 2019 beslutade länsstyrelsen att med stöd av 11 kap. 11 § PBL
upphäva den antagna detaljplanen. Region Gotland överklagade men återkallade
därefter överklagandet och ärendet hos Regeringen skrevs av den 11 april 2019.
Region Gotland har nu påbörjat ett förnyat detaljplanearbete avseende området och
förslag till ny detaljplan är för närvarande utsänt för samråd.
Mellan Region Gotland och SFAB har tagits fram ett förslag till tillägg av markanvisningsavtal med syfte att förlänga tidigare tecknat markanvisningsavtal med två år
från och med det datum då tilläggsavtalet vinner laga kraft. Tidigare markanvisningsavtal gäller i övrigt på oförändrade villkor.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 300 forts
RS 2020/1559

I markanvisningsavtalet tecknat 2013 och gällande i två år finns möjlighet till förlängning i det fall planprocessen blir fördröjd och då detta inte beror på exploatören. I
aktuellt fall har detaljplanen överprövats av Länsstyrelsen och därefter har en ny planprocess inletts. En förlängning av markanvisningsavtalet är därmed möjlig och borde
ha formaliserats tidigare. Intentionen mellan parterna har också varit att så ska ske och
nuvarande förslag till detaljplanen bygger på SFABs tävlingsbidrag. Regionstyrelseförvaltningen förordar därmed regionstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till
tilläggsavtal till markanvisningsavtalet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 301

Motion. Förmånscyklar till Region Gotlands
anställda

RS 2019/300

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Motionen anses besvarad.

Filip Reinhag (S) har i motion föreslagit att regionen ska erbjuda förmånscyklar till sina
medarbetare. Enligt motionären skulle detta dels stärka regionens attraktionskraft som
arbetsgivare, dels öka sannolikheten för en daglig motion och därmed ett större
välbefinnande för medarbetaren. Förslaget skulle också minska bilåkandet och därmed
gynna en omställning till mindre klimatpåverkan.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer motionärens intention med att få fler medarbetare
att cykla mer, men bedömer inte att förmånscyklar är det bästa sättet att uppnå detta.
Nackdelen med förmånscyklar uppväger enligt förvaltningens bedömning inte
fördelarna.
Motionärens intention kan uppnås på annat sätt, tillexempel genom att lokala handlare
erbjuder regionens medarbetare en viss rabatt, möjlighet till avbetalning samt visningar
av olika cyklar etc.
Regionstyrelseförvaltningen får i samband med revidering av friskvårdsriktlinjer även i
uppdrag att se över aktiviteter för att kunna erbjuda någon form av aktivitet/
erbjudande som kan uppmuntra medarbetare att cykla mer.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att motionen ska anses besvarad.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 302

Medborgarförslag. Följa skatteverkets
riktlinjer angående anställdas friskvårdsbidrag för att rida

RS 2019/529

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget bifalls.

Margareta Larsson har lämnat in ett medborgarförslag där hon vill att regionen
korrigerar sina blanketter för vad som är giltigt att använda sina friskvårdspengar till
och att dessa ska följa skatteverkets rekommendationer.
Skatteverket har utökat sin skrivning kring skattefria personalvårdsförmåner som
beskrivs som förmåner av mindre värde som syftar till att skapa trivsel i arbetet. Fler
aktiviteter lades då till där ridning är ett exempel. Alla arbetsgivare kan själva bestämma
vilka aktiviteter som denna vill erbjuda sina anställda genom ett friskvårdsbidrag,
skatteverkets skrivning handlar om hur arbetsgivaren ska hantera och bedöma en
eventuell förmånsbeskattning av dessa aktiviteter.
Region Gotlands hållning är att vi ska följa den skrivning som skatteverket har. I den
pågående revidering av riktlinje för friskvård, där friskvårdsbidraget är en del, som
förväntas bli klar under 2020 så är detta inriktningen. I väntan på att denna revidering
blir klar så har nuvarande blanketterna och skrivningar i exempelvis personalhandbok
reviderats
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-04-15
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 303

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om resultatet för årets medarbetarenkät.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 304

Övrig information

Maria Amér, smittskyddsläkare informerar om covid-19 i regionen. På fredag den
6 november kommer Region Gotland hålla en pressträff.
Arbetsutskottet informeras om Fiskenätverk och om kommande konferens kring
Östersjöfisket.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 305

Uppdrag om Gotländska ståndpunkter för
färje- och flygtrafik

RS 2019/1185

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen avseende Gotländska ståndpunkter om kommunikationerna till och
från Gotland, mottages.

Gotlands Trafikråd har tagit fram ett förslag till nya Gotländska ståndpunkter om
kommunikationerna till och från Gotland. När ståndpunkterna behandlats i Trafikrådet har, enligt instruktion för Trafikrådet, en företrädare för respektive politiskt parti
i regionfullmäktige bjudits in för att delta.
Vid Trafikrådets möte den 29 september 2020 godkände rådet nya ståndpunkter och
har nu tagit fram en mer lättillgänglig version i form av en broschyr med genomarbetad layout.
Kommande vecka har Trafikrådets styrelse för avsikt att lansera de antagna ståndpunkterna i ett pressutskick. I samband med detta kommer ståndpunkterna även att
skickas till infrastrukturministern.
Förvaltningens bedömning är att de nya ståndpunkterna som nu godkänts av
Trafikrådet, är väl förankrade inom näringsliv, organisationer och övriga gotländska
samhället och nu med fördel kan kommuniceras med de aktörer som har nyckelpositioner när det gäller planering och beslut om framtida trafik till och från Gotland.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-11-04

RS AU § 306

Medarbetaruppskattning för Region Gotlands
anställda

RS 2020/1656

Arbetsutskottets beslut
•

Inriktningen att genomföra medarbetaruppskattning med presentkort godkänns och
att avtal om detta tecknas snarast för att kunna effektueras till medarbetarna under
december månad.

Regionstyrelsen beslutade den 22 oktober (RS 2020/1536) att, som en av flera stödåtgärder med anledning av pågående coronapandemin, avsätta 3 mkr att användas
under 2020 för medarbetaruppskattning till alla regionens anställda. Regionstyrelseförvaltningen fick vid samma möte i uppdrag att omgående påbörja arbetet med
genomförande samt återkomma till arbetsutskottets möte i november med en
beskrivning av genomförande och fortsatt process.
Att genomföra beskriven medarbetaruppskattning och att använda sig av ett presentkort innebär låg transaktionskostnad, begränsad administration och samtidigt ett brett
användningsområde där näringsidkare på hela Gotland gynnas. Givet tidsaspekten och
komplexiteten i uppdraget bedömer regionstyrelseförvaltningen att detta är den mest
ändamålsenliga lösningen.
Ärendets behandling under mötet

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