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RS § 321

Fördelning budgetram 2021 – regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/85
AU § 282

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen godkänner regionstyrelseförvaltningens fördelning av budgetram
och inriktning av besparingar 2021 enligt upprättat förslag.
• Förvaltningschefen erhåller rätt att inom förvaltningen fördela fastslagen
investeringspott.
•

Reservation
Thomas Gustafson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Regionstyrelseförvaltningens budgetram för 2021 fördelas enligt nedan:
Avdelning

Budgetram 2021

Digitalisering

57 157

Ekonomi

43 319

HR

50 584

Kultur och fritid

114 499

Kommunikation

15 640

Kvalitet och kansli

32 733

Regional utveckling

38 677

Gemensamt

47 601

Måltid (resultatenhet)
Summa

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.
forts
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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. 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.

forts
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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.
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
Upphandling
2 400
Budget och skuld
800
Regionalt tillväxtarbete
2 500
Inera – kommundel
360
Integrationsmotor
1 000
E-arkiv projektledning och systemintegrationer 1 000
Digital HR
2 000
Bokstart
650
Nationaldagsfirande
100
Kanslistöd kultur- och fritidsberedning
500
Summa
11 310

Förslag till fördelning
1 600
0
2 500
0
900
0
0
0
0
0
5 000
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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
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

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

23 950

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.
forts
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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

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Thomas Gustafson (V) yrkar utifrån Vänsterpartiets budget,
-

ingen besparing på 3,892 miljoner kr.
ingen besparing kultur och fritid 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 650 tkr
Förslag utifrån Vänsterpartiets budgettillskott:
Klimatarbetet och styrning 5 mnkr
Budget och skuld 800 tkr

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Thomas
Gustafsons yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Reservation: Thomas Gustafson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-23
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RS § 322

Strategiskt partnerskap mellan Uppsala
universitet och Region Gotland 2021 – 2024

RS 2020/1490
AU § 283

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Upprättat förslag till strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala
universitet med regionstyrelsens tillägg godkänns.
Jäv
Gubb Marit Stigson (Fi) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
•

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

Meit Fohlin (S) yrkar att lägga till ”Även fritidsaktiviteter och boende utgör viktiga
faktorer för att locka nya bofasta till Gotland” under punkt två, Utbildning och
samverkan i avtalet. Meit Fohlin yrkar även att verksamhetsledare Lisa Stark, regionstyrelseförvaltningen och samverkansledare Gustav Melén, Uppsala universitet bjuds
in till regionstyrelsen sammanträde i vår.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med Meit
Fohlins tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-07
Skickas till
Uppsala Universitet
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RS § 323

Förlängning av handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor

RS 2020/222
AU § 284

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-05
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RS § 324

Omställning till en god och nära vård på
Gotland

RS 2020/1510
AU § 285

Regionstyrelsens förslag till 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.
forts

19 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 324 forts
RS 2020/1510
AU § 285

Arbetet med omställningen pågår 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, utbildning- och 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

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
Skickas till
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Cecilia Berg, utvecklingsledare socialförvaltningen

20 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 325

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

RS 2020/1519
AU § 286

Regionstyrelsens beslut

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.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionfullmäktige beslutade 2020-09-28, § 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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-03
Skickas till
Protokollsutdrag jämte yttrande skickas till Förvaltningsrätten i Stockholm.

21 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 326

Revisionsrapport. Granskning av finansverksamheten

RS 2020/1501
AU § 287

Regionstyrelsens beslut
•

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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 326 forts
RS 2020/1501
AU § 287

Utveckla de befintliga likviditetsprognoserna så att de även tar hänsyn till regionens
finansieringsbehov på lång sikt.
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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2020-10-01
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
Skickas till
Regionens revisorer (inkl tjänsteskrivelse)

23 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 327

Förändrad organisationstillhörighet för
Region Gotlands Skolfam

RS 2020/1433
AU § 288

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ansvar för verksamheten Skolfam samt överföring av ett budgetanslag på
1 563 000 kronor från socialnämnden till barn- och utbildningsnämnden i 2021 års
budget godkänns.

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.
forts

24 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 327 forts
RS 2020/1433
AU § 288
Ärendets behandling under mötet

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

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 328

Överföring av lokalbudget från barn- och
utbildningsnämnden

RS 2020/1478
AU § 289

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Överföring av ett budgetanslag på 400 000 kronor från barn- och utbildningsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2021 års budget
godkänns.

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
gymnasie- och 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 arbetsutskottets 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
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 329

Överföring av budget och revidering av
reglemente gällande särvux

RS 2020/1434
AU § 290

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Överföring av ett budgetanslag på 540 000 kronor från barn- och utbildningsnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till 2021 års budget
godkänns.
• 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 arbetsutskottets 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
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
27 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 330

Begäran om tilläggsanslag Hemsebadet

RS 2020/1437
AU § 291

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 331

Avgiftsärende. Intygstaxa

RS 2020/1560
AU § 292

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 331 forts
RS 2020/1560
AU § 292

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.
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

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande från Eva Nypelius (C) och Lars
Engelbrektsson (SD) att ärendet återremitteras för ytterligare utredning kring taxorna
avseende 15.07, 15.08, 16.02, 16.07 i bilaga 1.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 332

Avgiftsärende. Enhetstaxa

RS 2020/1452
AU § 293

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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 hälso- och 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.
forts

31 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 332 forts
RS 2020/1452
AU § 293

Besök av barn och ungdomar till och med 17 års ålder eller av personer 85 år eller
äldre är avgiftsfria.
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
kronor 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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 333

Uteblivandeavgift inom tandvården

RS 2020/1454
AU § 294

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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

Reservation
Lars Engelbrektsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

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.
forts

33 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 333 forts
RS 2020/1454
AU § 294

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.
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

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att ingen höjning av avgiften ska ske.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Engelbrektssons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Reservation: Lars Engelbrektsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för
eget yrkande.
Beslutsunderlag

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

34 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 334

Revidering avfallstaxa

RS 2020/1432
AU § 295

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-09-16, § 200
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-08
Skickas till
Författningssamlingen
Tekniska nämnden

35 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 335

Reviderat reglemente tekniska nämnden

RS 2020/1590
AU § 296

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-23
Skickas till
Tekniska nämnden

36 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 336

Uppdatering av riktlinjer
fastighetsförsäljning

RS 2020/1565
AU § 297

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Uppdatering av riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter samt upplåtelse av
servitut, tomträtt och arrende godkänns.

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

Meit Fohlin (S) yrkar att ”Beslut om fastighetsförsäljning sker i enlighet med gällande
delegationsordning” läggs till i punkt 2, Gemensamma regler, försäljning.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med Meit
Fohlins tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
Skickas till
Teknikförvaltningen Mark- och stadsmiljö

37 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 337

Kvalitetsprogram Visborg

RS 2020/1563
AU § 298

Regionstyrelsens beslut
•

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.
forts

38 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 337 forts
RS 2020/1563
AU § 298

Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar därför regionstyrelsen att godkänna
Kvalitetsprogram Visborg.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20

39 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 338

Genomförandeavtal Signallottan 2 AB
Gotlandshem

RS 2020/1518
AU § 299

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat genomförandeavtal för fastigheten Signallottan 2 med AB GotlandsHem
godkänns.

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 2021-0430, 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

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-09
Skickas till
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
AB GotlandsHem
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 339

Tillägg till markanvisningsavtal Hamra
Storms 2:4

RS 2020/1559
AU § 300

Regionstyrelsens beslut
•

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

Jäv
Anders Thomasson (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

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
41 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 339 forts
RS 2020/1559
AU § 300

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltning - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark- och stadsmiljö

42 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 340

Motion. Förmånscyklar till Region Gotlands
anställda

RS 2019/300
AU § 301

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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 regionstyrelseförvaltningens 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

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

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-15
Skickas till
Motionären

43 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 341

Medborgarförslag. Följa skatteverkets
riktlinjer angående anställdas friskvårdsbidrag för att rida

RS 2019/529
AU § 302

Regionstyrelsens beslut
•

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2019-04-15
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-30
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 342

Uppdrag om Gotländska ståndpunkter för
färje- och flygtrafik

RS 2019/1185
AU § 305

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 343

Medarbetaruppskattning för Region
Gotlands anställda

RS 2020/1656
AU § 306

Regionstyrelsens 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 coronapandemi, 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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 344

Beslut om förändrat uppdrag för mobil
biblioteksverksamhet

RS 2020/1509
KFB § 8

Regionstyrelsens beslut

Uppdraget för den mobila biblioteksverksamheten inom förvaltningen anpassas till
bibliotekslagen och dess prioriterade målgrupper.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en verksamhetsbeskrivning för den mobila verksamheten på kultur- och fritidsberedningens
sammanträde i februari 2021.
•

I och med omvärlds- och samhällsförändringar samt förändringar av allmänhetens
behov behöver den mobila biblioteksverksamheten uppdrag anpassas samt bättre
överensstämma med Bibliotekslagens skrivningar om folkbibliotekens särskilt
prioriterade grupper.
Konsekvenserna av förändrat uppdrag för mobilverksamheten innebär att de
geografiska hållplatsturerna tas bort till förmån för en djupare och bredare verksamhet gentemot de i bibliotekslagen prioriterade grupperna. De låntagare som idag lånar
på en hållplats, och inte kan ta sig till ett fast bibliotek, kommer att erbjudas Boken
kommer. I dagsläget besöks 18 hållplatser över ön och i snitt besöker 3 låntagare
bokbussen per hållplats.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att effekten av förändringen blir mild.
Detta då låntagare som idag lånar på en hållplats, och inte kan ta sig till ett fast
bibliotek kommer att erbjudas Boken Kommer. Bedömningen är att förändringen
skapar möjlighet till att tillgången till biblioteksverksamhet för barn och unga ökar
med detta beslut. Vidare möjliggör även beslutet resurseffektivisering på grund
av mer riktade insatser utifrån bibliotekens uppdrag.
Ur ett genus- och landsbygdsperspektiv är bedömningen att beslutet inte får några
negativa konsekvenser.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på kultur-och fritidsberedningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 345

Verksamhetsstöd RF Sisu Gotland 2021

RS 2020/1556
KFB § 9

Regionstyrelsens beslut
•

RF Sisu Gotland beviljas verksamhetsstöd om 1 413 000 kronor för verksamheten
inom RF och 640 000 kronor för verksamheten inom Sisu underförutsättning att
inga förändringar sker i driftsbudget 2021.

Under många år har RF Sisu Gotland fått stöd från kultur- och fritidsförvaltningen
(KFF) baserat på antal medlemmar i föreningarna som omfattas av distriktsförbunden. RF Sisu Gotland har ett regionalt uppdrag gentemot idrottsrörelsen och
medlen är ett regionalt stöd. Genom överenskommelse där belopp är anges och
villkor ställda är detta sedan 2016 ett nytt förfaringssätt (KFN § 43, 2015-06-02).
Enligt överenskommelsen 2017 ska utbetalning ske under förutsättning att det
regionala uppdraget uppfylls och att verksamhetsplanen genomförs. Kultur- och
fritidsnämnden uppdrog 2013-12-10, § 95, till förvaltningen att i dialog med SISU
utreda och föreslå ett nytt budgeterat bidragssystem. Sedan 2009 har folkbildningsstödet till SISU-idrottsutbildarna Gotland baserat sig på á-priser per lärgrupp, kurs,
föreläsning, utvecklingsarbete och kulturprogram. Då SISU:s verksamhet ökar, ökar
också det utlovade stödet, vilket innebär att förvaltningens budget för stöd till SISU
överskrids. 2016 beviljades en fast summa och övriga avtal mellan kultur- och fritidsförvaltningen och SISU upphörde att gälla. Från och med 1 januari 2020 genomförs
en sammanläggning av Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna till
RF SISU Gotland. GI:s, (stödja, leda och företräda) och SISU:s (folkbildning,
utbildning) uppdrag finns fortfarande kvar och särredovisas ekonomiskt.
Det regionala uppdraget innebär att RF Sisu Gotland inom sitt verksamhetsområde
skall:
1) Stödja SDF
betala ut stöd till specialdistriktsförbunden inom RF Sisu Gotlands verksamhetsområde.
Effekt: Region Gotland säkerställer via RF Sisu Gotland att specialdistriktsförbunden
kan utföra sina åtaganden
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 345 forts
RS 2020/1556
KFB § 9

2) Regionalt tillgängliggöra sin verksamhet
verka för att ge alla invånare på Gotland – oberoende av ålder, kön, etnicitet,
ekonomiska, geografiska, funktionsrelaterade eller sociala hinder – möjlighet att delta
i, och ta del av idrottsverksamheten.
Effekt: ökad upplevelse av god hälsa på lika villkor
3) Samordna, förmedla och bygga kunskap
vara en sammanhållande aktör inom sitt verksamhetsområde på Gotland. Främja
förnyelse, samverka mellan idrotter, föreningar och övriga samhället. Skapa och
utveckla nätverk och mötesplatser.
Effekt: Ökad medvetenhet om varandra (de olika aktörerna) och deras kompetenser.
Nya projekt och profilområden som skapar tillväxt för Gotland
4) Synliggöra och kommunicera
Tillsammans med Region Gotland, kultur- och fritidsavdelningen, synliggöra stödet
till idrotten gentemot föreningsliv och andra samarbetspartners genom att genomföra
1-2 möten med föreningslivet per år.
Effekt: Öka kunskapen om föreningsstöd, roller och relationer. Ökad insyn om
föreningslivets behov och förutsättningar. Medvetandegjort regionens stöd till
idrotten.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att framtida bidrag bör innebära att
utbetalat stöd uppgår till ett budgeterat belopp. Regionstyrelseförvaltningen avsätter
ett belopp riktat särskilt till RF Sisu Gotland i sin årliga budget. Aktuellt belopp
betalas ut till RF Sisu Gotland mot inlämnande av föregående års årshandlingar. I sitt
underlag har RF Sisu Gotland redovisat vilka verksamhetsinriktningar och insatser
verksamheten gör för att nå sina regionala mål. Dessa utvärderas och följs upp
kontinuerligt under året.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 346

Fördelning av verksamhetsstöd till
kulturföreningar 2021

RS 2020/1362
KFB § 10

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att fördela 2021 års verksamhetsstöd till kulturorganisationer enligt bilagda förslag under förutsättning att inga förändringar sker i
driftsbudget 2021.

Jäv
Fredrik Gradelius (C), Oscar Lindster (S) och Thomas Gustafson (V) anmäler jäv
och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Årets utlysning av verksamhetsstöd har genererat 32 sökande varav två är aktörer
som vi har avtal med. Av årets sökande är fyra nya. Summa att fördela uppgår till
5 344 000 kr. Årets sammanlagda sökta belopp uppgår till 7 437 008 kr.
Förslaget till fördelning har arbetats fram av avdelningschef för kultur- och fritidsavdelningen, enhetschef för kulturenheten samt kulturutvecklare. Inför årets
fördelning har dialogsamtal förts med sju aktörer och förslagen har förankrats med
kulturkonsulenterna. Övergripande föreslås prioriteringar och förändringar gynna
konst- och scenkonstområdet.
Coronapandemin sätter fortsatt press på kulturlivet 2021. Vi ser inte skäl att förändra
verksamhetsstöden för mycket för aktörer som har publik verksamhet. Verksamhetsstöden 2021 ska bidra till stabilitet, uthållighet, nya arbetssätt och att hålla kultur- och
föreningslivet levande över hela Gotland. Fördelningen är föreslagen mot bakgrund
dels av Kulturrådets (mfl statliga aktörers) tidigare utdelade krisstöd samt det krisstöd
som Region Gotland utlyste till kulturverksamheter innan sommaren. Inga krav på
återbetalningar har gjorts trots att många verksamheter stängt eller ställt in, till
exempel mot bakgrund av att arrangörer eller publik tillhört riskgrupper. Av de som
vanligtvis sökt men inte gjort det i år (Galleriföreningen på Gotland, Hemse filmstudio och Gotlandståget) har ej pandemin angetts som skäl till utebliven ansökan.
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RS § 346 forts
RS 2020/1362
KFB § 10

Fyra nya organisationer har tillkommit i årets arbete med ansökningarna inför verksamhetsstöden för 2021. Förvaltningen har i år specifikt sett över balansen mellan de
olika konstarterna och spridningen över ön. Regionstyrelseförvaltningen har en i
grunden god kunskap om samtliga organisationer genom fortlöpande kontakter,
nätverksmöten och besök i deras verksamheter. Inför årets bedömningar har förvaltningen träffat sju av de bidragssökande organisationerna med tonvikt på de som
erhåller större bidragssummor. Fördelningen är även förankrad med regionens
kulturkonsulenter. Bedömningskriterier för stöd till kulturorganisationer har tagits
hänsyn och förslagen utgår även från den kommande kulturplanen.
Övergripande har prioriteringar kunnat göras inom bildkonst- och scenkonstområdet. Körsbärsgården är en ny aktör med ett sökbelopp på 500 tkr. Med
oförändrad budgetram blir konsekvensen vid bidragsgivande till ny aktör att fler
andra verksamheter får mindre medel. Då en tidigare bidragstagare, Galleri Gotland,
lagt sin förening vilande, finns ett utrymme 2021. Vi ser att Körsbärsgården har en
verksamhet viktig att stödja och vill med ett initialt verksamhetsbidrag föra dialog
och se hur verksamheten kan utvecklas på sikt. Inom konstområdet har inför 2021
även GKF prioriterats. GKF står inför en generationsväxling där ett ökat stöd kan
innebära uppmuntran i en förändringsprocess samtidigt som föreningen erbjuder
utställningslokal i Visby i ett skede där Konstmuseets lokal är fortsatt stängd.
Scenkonstområdet har också prioriterats av skälet att flera aktörer inom området
genomför kvalitativ verksamhet för barn och unga som fortsatt är en prioriterad
målgrupp i den kommande kulturplanen. Balans i fokus, en ny aktör inom verksamhetsstöden, har under många år tagit del av tillfälliga insatser inom ramen för Kulturenheten som arrangemangsstöd, skapande skola-uppdrag och inköp av kultur i
skolan. Detsamma gäller Teaterambulansen i Burs som får en liten höjning.
Verksamhetsstöd skapar stabilitet som behövs i de projektansökningar verksamheterna gör till externa bidragsgivare på statlig nivå som Kulturrådet och Arvsfonden.
2020 tillkom Gotlands Kulturrum och även för 2021 krävs stöd för deras utveckling,
eftersom pandemin kom i stort sett samtidigt som föreningen flyttade in i lokalerna.
Folkets bio föreslås en sänkning kopplad till den tillgänglighetsanpassning som tagit
tid att projektera och finansiera. Lokalen är fortfarande inte en mötesplats för alla. I
skrivande stund så kommer en ombyggnad att påbörjas 2021 vilket medför en
tillfällig stängning och en påverkan på kulturutbudet framförallt under våren.
Föreningen tilldelades ett coronastöd både från Region Gotland och från Svenska
Filminstitutet under 2020.
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RS § 346 forts
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Ur ett landsbygdsperspektiv har aktörer på södra Gotland gynnats med nya eller
utökade stöd; Körsbärsgården i Sundre, Teaterambulansen i Burs, Balans i Fokus i
Anga och När sockenförening som söker medel för att underhålla och utveckla
Närsakars utomhusscen. Aktörer som sökt och föreslås avslag är Hoburgs hembygdsförening, Visby Folkdansgille, Teater Dabbu, Gotlands Lantbruksmuseum och
Stiftelsen Vanges museigård.
Nedan redovisas de organisationer som 2021 föreslås beviljas ett förändrat bidrag.
Organisation
Förslag 2021 tkr
Folkets bio
100
Balans i fokus
50
GKF
80
Körsbärsgården
150
Teaterambulansen i Burs
65
Gotlands Kulturrum
85
När sockenförening
20
KUNO – kulturförening på norr
50
Riksteatern Gotland
10

Beviljat 2020 tkr
120
0
50
0
50
80
10
55
0

I fördelningsförslag finns en kort beskrivning till varje sökande organisations föreslagna belopp. Övergripande har konstområdet och scenkonst för barn och unga
prioriterats. Totalt summeras verksamhetsbidragen till det belopp som finns
budgeterat för ändamålet, 5 344 000 kr. Bedömningar har gjorts utifrån regelverket
för verksamhetsstöd till kulturorganisationer samt den kommande kulturplanen, där
två av de åtta politiskt prioriterade områdena är barn, unga och unga vuxna och
kulturtillgången på landsbygden.
Kultur- och fritidsnämnden antog 2016 nya regler och kriterier för verksamhetsstöd
till kulturorganisationer och arrangörsbidrag. Regelverket handlar om demokratisk
uppbyggnad, stadgar, kontinuerlig och regelbunden verksamhet, att bidragsberättigad
kulturorganisation ska vara verksam på Gotland och inom kulturarvet eller konsterna
(teater, musik, dans, litteratur, bild och form) eller bedriva en gränsöverskridande och
nyskapande verksamhet. Kulturorganisationer kan vara arrangerande, utövande eller
samordnande.
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Vägledande för alla bidragsformer är de övergripande mål angivna i Kulturplan 20212024 som tas i regionfullmäktige 16 november. Även de statliga kulturpolitiska
målen, som i sin tur är styrande för Kulturplanen, är relevanta, ”Kulturen ska vara en
dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska
ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska
prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen anges att den nationella
kulturpolitiken ska:
-

Främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina
skap-ande förmågor
Främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
Främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
Främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan
Särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur”

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-20
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 347

Region Gotlands Kulturpris 2020

RS 2020/854
KFB § 11

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionfullmäktige har att utdela pris.

Regionstyrelsens beslut
•

2020 års mottagare av Region Gotlands kulturpris är Mats Ahlby.

Paragrafen justeras omedelbart.

Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas ”till
person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta
begrepps vidaste bemärkelse. Föreslagen kandidat behöver dock ej vara bosatt eller
verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteperson, om avsikten
är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats. Kulturpristagare
utses av Regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer. Kulturpriset
består av en prissumma om 25.000 kr samt ett diplom och pristagaren utses av
regionstyrelsen på förslag från allmänheten. Traditionen är att priset utdelas i
samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.
Regionstyrelseförvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens
webb och efter sedvanlig spridning i lokala nätverk utlyst 2020 års kulturpris.
Medborgare och föreningar har erbjudits inkomma med motiverade nomineringar.
Regionstyrelseförvaltningen har detta år tagit emot nomineringar för 24 kandidater.
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Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen utser Mats Ahlby till 2020 års mottagare av Region Gotlands
kulturpris med följande motivering:
”Han brinner för att genom filmen förmedla kulturarvet på Gotland. Dels genom det
egna filmskapandet och bevarandet av Gotlands historia och dels genom kärleken till
arkivfilmer av bland andra Gunnar Olsson (kulturpristagare 1978) som han väckt till
nytt liv. Han har restaurerat, textat och likt en modern ”twitchare” lagt till filmade
kommentarer och nytagna filmklipp som med kunnighet, nyfikenhet och respekt
berättar vilka och vad som syns på de gamla arkivfilmerna. I en av nomineringarna
som inkommit har hans arbete liknats vid ett slags nutida hällristningar. Genom
denna filmdokumentation är hans namn orubbligt inristat i det gotländska
kulturarvet.
Att han dessutom är bonde med en stor gård, såg, bygghandel och ett stort intresse
av vindkraftparken på Näs hör kanske inte hit men - hur hinner han?”
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-05
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 348

Revidering Internationell strategi för Region
Gotland

RS 2020/1254
Regu § 56

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland 2021-2024 sänds på
remiss till Region Gotlands nämnder.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs 27 mars 2017 av regionfullmäktige, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella
arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Då de årliga uppföljningarna har visat att strategin fyller sitt syfte för inriktning och
avgränsning av det internationella arbetet, är förslaget till reviderad internationell
strategi för Region Gotland huvudsakligen en aktualiserad version. Mål och syfte är
desamma, liksom ansvarsfördelningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att i den mån det finns risker eller problem
med strategins genomslag i nämnder och förvaltningar så beror det på andra orsaker
än strategins utformning. En revidering av strategin utgör ett tillfälle att samla in
erfarenheter och medskick från nämnder och förvaltningar kring internationellt
strategiskt arbete. Utfallet av en intern remiss till samtliga nämnder av förslaget bör
därför kompletteras med frågor kring hur de upplever att arbeta med strategin och
hur de ser på strategins genomslag i den egna verksamheten.
Region Gotlands internationella strategi 2017-2020 har varit betydelsefull för att ge
ramar och tydlighet avseende mål, samarbeten i internationella nätverk, samt ansvarsfördelning och roller för olika funktioner i Region Gotlands interna organisation. Det
visar den årliga uppföljningen av Region Gotlands internationella strategi 2017-2020.
Uppföljningen visar även att integrering av det internationella arbetet, omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella nätverken bedrivs i
varierande omfattning och intensitet av förvaltningarna.
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RS § 348 forts
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Inom ramen för Region Gotlands interna internationella nätverk har några faktorer
som påverkar genomförandet identifierats:
Det finns ett intresse och en nyfikenhet att arbeta med internationella projekt och
samarbeten, samtidigt så sätter resurser i form av tid, konkurrerande uppdrag och
budget ramar för vad som hinns med.
Det finns en vana av att arbeta med projekt som arbetsform och i nätverk, men linjeorganisation och projekt måste koppla an till varandra, för att projektresultat ska ge
mervärde.
Det finns erfarenheter av att söka externfinansiering inte minst från nationella källor,
men det behövs stöd i omvärldsbevakning av internationella utlysningar och i
ansökningsförfarandet samt i rapporteringen.
Regionstyrelseförvaltningen ser att etablerandet under 2020 av projektkontoret på
avdelningen för regional utveckling (RU) ökar möjligheterna för förvaltningarna att
få stöd i att utveckla sina verksamheter med att driva fler externfinansierade och
internationella projekt. Projektkontorets huvudsakliga inriktning är inte internationalisering i sig. Men den internationella strategins inriktning mot omvärldsbevakning, nätverkande och extern finansiering ligger i linje med projektkontorets
funktion. Projektkontoret och EU-samordnaren är dessutom del av den funktion
som kallas finansieringsteamet på RU, vilket ger samordningsvinster.
För att få en aktualiserad bild av läget i nämnder och förvaltningar, vore det värdefullt att i samband med en revidering låta nämnder och förvaltningar signalera
erfarenheter och medskick kring hur de ser på att arbeta med internationellt samverkan och internationella projekt. Därför föreslås en remissperiod från den 1 januari
2021 till den 15 mars 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Samtliga nämnder
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RS § 349

LONA 2021 ansökan om lokala naturvårdsprojekt

RS 2020/1572
Regu § 57

Regionstyrelsens beslut

Regiondirektören får delegation på att underteckna LONA- ansökan.
• Ansökan inges till Länsstyrelsen i Gotlands län.
•

Sedan 2004 har kommuner genom sina respektive länsstyrelser kunna söka statligt
stöd för naturvård. Detta är ett arbete som regionen åtagit sig inom ramen för
ordinarie arbete, men på senare år har beloppen inom LONA vuxit så att de
sammantaget överskrider delegationsramarna för projekt. Beviljade pågående projekt
har ett projektvärde på över åtta miljoner kronor.
Årets ansökan om statligt stöd till lokala naturvårdsprojekt 2021-2025 gäller tre
projekt inom ideell sektor, ett projekt riktar sig till mellanstadieelever över hela
Gotland, de andra två är mer lokala. Ett riktar sig till boende runt Ängmansviken på
Östergarnslandet och ett är en lokal biotopskyddsinsats för hotade arter av vildbin på
en plats vid golfbanan i Slite. Totalt ansöker projekten om 325 000 kr i 50 % stöd.
Förvaltningens bedömning är att möjligheten till ekonomiskt stöd genom LONA
bidrag är av avgörande betydelse för att förverkliga de projekt som LONA stödjer.
Särskilt gäller det projekt hos de ideella föreningar som arbetar med naturvård.
LONA ger möjlighet att få räkna ideella insatser som motfinansiering till kontanta
bidrag. Det ger ekonomisk möjlighet att täcka direkta kostnader för föreningens
insatser. De föreningar som nu ansöker om LONA-projekt har mycket olika
inriktning och målgrupper, även projekten skiljer sig åt. Alla projekten kan var och en
på sitt vis bidra till miljömålen. Bedömningen är att alla tre kan ingå i årets ansökan.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21
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RS § 350

Gemensam digital plattform - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/556
Regu § 59

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Gemensam Digital
Plattform Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader sammanlagt
högst 3 448 193 kronor, varav 2 066 493 kronor ur 2021 års anslag 1:1, 1 107 273
kronor ur 2022 års anslag 1:1 och 266 427 kronor ur 2023 års anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det operativa
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Projektet är en fortsättning på den pågående förstudien av en digital gemensam plattform för Gotland, där genomförda workshops och intervjuer alla visar på en efterfrågan och en positiv inställning från målgrupperna gällande en gemensam digital
plattform. Budskapet har varit enhälligt från näringslivet och de aktörer från civilsamhälle och andra pågående projekt som vi varit i dialog med. Detta är någonting
som är efterfrågat – som behövs.
Projektet Gemensam digital plattform för Gotland ska bidra till stärkt attraktionskraft för Gotland och skapa ett fönster mot omvärlden som stärker hela Gotland
som ett hållbart resmål året runt och som en attraktiv plats att bo, leva och verka.
Den digitala plattformen har som mål att skapa nytta för olika grupper och
branscher, drivna av en mångfald av SMF inom främst Gotlands styrkeområden,
men även vara tillgängligt för övriga branscher, civilsamhället, och andra pågående
projekt.
I plattformen kommer det att finnas en verktygslåda som ger SMF verktyg att
utveckla sin egen marknadsföring och ökade förutsättningar för hållbar tillväxt. Detta
kan vara kommunikativt material, som bilder, texter på olika språk och kortare filmer;
fritt material som kan användas för att lättare använda sig av varumärket Gotland i
sin marknadsföring. Projektet kommer även att erbjuda utbildning om den digitala
plattformens syfte, funktionalitet och användning för att ge ökad kunskap om hållbarhetsaspekter, det gotländska varumärket och hur SMF kan dra nytta av - och bidra
till - det i sin egen verksamhet.
forts

59 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 350 forts
RS 2020/556
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En mycket central del i projektet är att skapa stärkt samverkan. En digital hub där
Region Gotland, näringsidkare samt civilsamhälle och akademi kan samverka för att
stärka såväl Gotlands attraktionskraft som den enskilde aktörens möjligheter att
marknadsföra sig.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Gemensam Digital Plattform Gotland
ligger i linje med de ambitioner som Region Gotland har både i den överliggande
strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
Även i den RUS, som nu är på remiss, utpekas en av de viktigaste utmaningarna: att
det bli fler bofasta i arbetsför ålder, vilket plattformen kommer stödja. Även samverkan mellan Region Gotland och lokala aktörer är en tydlig framgångsfaktor, vilken
skapar nya förutsättningar genom den digitala plattformen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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RS § 351

Zero - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

RS 2020/578
Regu § 60

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar Science Park Gotlands projekt Zero med
50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 6 402 105 kronor,
varav 2 841 079 ur 2021 års anslag 1:1, 2 841 079 kronor ur 2022 års anslag 1:1 och
719 947 kronor ur 2023 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet har
beviljats finansiering från det operativa regionalfondsprogrammet Småland och
Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Jäv
Fredrik Gradelius (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Projektet ska stärka gotländska startups innovations- och konkurrenskraft. Det sker
genom utvecklingsprocesser som Science Park Gotland har integrerade arbetssätt för,
vilka stärker företagsutveckling av hållbara affärsmodeller utifrån Agenda 2030 och
klimatutmaningen.
Projektet avser att ta vara på den tillväxtpotential som finns för nybildade företag
som kan möta marknadens krav på långsiktigt hållbara produkter och tjänster.
Deltagande företag kommer att få tillgång till testbäddar och prototyputveckling för
utveckling av produkter/tjänster samt till internationella nätverk för lansering av sina
produkter/tjänster.
Samarbete kommer att ske med aktörer för hållbarhet och affärsutveckling lokalt,
regionalt och nationellt samt med företag på ön. Projektet förväntas leda till att
inkubatorn har välintegrerade smarta processer, metoder och verktyg inom hållbarhet
genom hela inkubationsprocessen som stärker nybildade företags konkurrenskraft.
forts
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Nya företag som testat sina produkter/tjänster vid lokala testbäddarna hos etablerade
SMF har lett till affärskontakter dem emellan. På sikt förväntas det leda till att
gotländska företag lägger mer resurser på att erbjuda marknaden produkter/tjänster
som bidrar till att möta Agenda 2030. Det ger i sin tur ökad regional konkurrenskraft
för produkter/tjänster från Gotland ut på en större marknad.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Zero ligger i linje med Tillväxtprogrammet där hållbar tillväxt för stärkt attraktionskraft prioriteras och näringslivets
förutsättningar både för nya och växande företag skall bidra till övergripande målen
befolkningsökning, positiv sysselsättningsutveckling och skattekraftsutveckling
Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 där Gotland skall vara ledande när det gäller idéutveckling, entreprenörskap och nyföretagande samt att det gotländska näringslivet
kännetecknas av att gotländska varor och tjänster har ett högt förädlingsvärde och i
ökad omfattning marknadsförs och säljs utanför Gotland. Projektet kan även bidra
till ambitionen i Vårt Gotland 2040 (RUS) inom området Innovationer och forskning
där UUCG:s roll som motor för samhällsutvecklingen på Gotland beskrivs.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26

62 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 352

Innovationssystem Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/579
Regu § 61

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar projektet Uppsala universitets projekt
”Innovationssystem Gotland” med 50,00 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 7 709 967 kronor, varav 3 437 703 kronor ur 2021 års anslag
1:1, 3 511 198 kronor ur 2022 års anslag 1.1 och 761 066 kronor ur 2023 års anslag
1.1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det operativa
regionalfondsprogrammet Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Den hälsorelaterade ekonomin karakteriseras av en bransch med kunskapsintensiva
verksamheter där avancerade produkter och tjänster är en del av vardagen, den utgör
också en samhällsutmaning i såväl demografiperspektiv som ökade driftsutgifter.
Samtidigt finns här en stor potentiell innovations- och utvecklingskraft som kan
frigöras genom en samarbetsmodell mellan praktiska utförare inom verksamheterna
och forskare. Genom att medarbetare inom vårdsektorn på ett tidigt idéutvecklingsstadium praktiskt kan pröva olika metoder, följs och lotsas idéerna vidare till
matchande forum via innovationslotsar och möta antingen marknaden via
inkubatorn Science Park Gotland eller förvaltas i den egna organisationen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Innovationssystem Gotland ligger helt
i linje med Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020 insatsområde ”Företagsfrämjande och nyindustrialisering”. Även den rapport som ligger till grund för
Hållbara Gotland där regeringens företrädare speciellt preciserar behovet av ökad
innovationsgrad är starkt relaterad till projektet.
Projektet överensstämmer väl med Region Gotlands ambitioner i det pågående
arbetet med Regional utvecklingsstrategi (RUS) Vårt Gotland 2040, där dialogprocessen tydligt visar på behovet av ökad innovation som hävstång till utmaningar
inom hållbar omställning och demografisk utveckling. Strategisk inriktning som
nämns i strategin prioriterar bl a insatser som stimulerar samspel mellan näringsliv,
forts
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akademi, offentliga myndigheter och föreningslivet för stärkt innovationsförmåga
vilket projektet har för avsikt att arbeta med. I Europa 2020-strategin kopplar
projektet till Smart tillväxt genom att höja kunskapsnivå och innovationsförmåga
inom hälso- och sjukvård på Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Uppsala Universitet
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RS § 353

OUT – Experience Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/558
Regu § 62

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar RF-Sisu Gotlands projekt OUT – Experience
Gotland med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 4 159
227 kronor, varav 1 772 587 ur 2021 års anslag 1:1, 1 782 587 kronor ur 2022 års
anslag 1:1 och 604 052 kronor ur 2023 års anslag regionala tillväxtåtgärder.
Projektet har beviljats finansiering från det operativa regionalfondsprogrammet
Småland och Öarna.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-04-29.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

RF-SISU Gotlands projekt OUT – Experience Gotland ska stärka förutsättningarna
för hållbar outdoor-turism på Gotland. Det sker genom affärs- och marknadsutveckling för sportföretag och idrottsföreningar som erbjuder event, upplevelser,
produkter och tjänster inom outdoorsektorn. Potentialen för företags- och föreningsutveckling inom hållbarhet finns i samarbetet dem mellan och Agenda 2030 genomsyrar alla aktiviteter i projektet. Projektet kommer även att stötta företagens internationella konkurrenskraft genom att utveckla gemensamt material för digital
kommunikation som kan användas i målgruppens affärsrelationer med marknaden.
Förväntat resultat är ökad tillväxt hos sportföretag och idrottsföreningar aktiva inom
outdoorsektorn. Vid projektavslut har målgruppen stärkt sin förmåga att arbeta aktivt
med hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi, inkludering/mångfald samt jämställdhet
som innovationsdrivande faktorer för att utveckla nya tematiska produkter och reseanledningar. Det har bidragit till att det har skapats förutsättningar för säsongsförlängning och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och
affärssegment. Den långsiktiga effekten är att besökare vet att på Gotland kan de
delta i upplevelser, köpa paket och produkter som har låga klimatavtryck samt hög
nivå av inkludering i det lokala sportlivet.
Projektet utgör ett av tre utvalda tematiska områden inom den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland.
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Projektet Out – Experience Gotland kopplar tydligt till styrkeområdet besöksnäring
som är utpekat i Tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet ligger i linje med Tillväxtprogrammets
insatsområde ”Att använda befintliga resurser bättre för att skapa fler reseanledningar
höst, vinter och vår och därmed attrahera fler besökare under dessa perioder”.
Projektet tar också ett nödvändigt helhetsgrepp på en av de tre tematiska
inriktningarna, Outdoor, som ingår i den antagna Regionala besöksnäringsstrategin
för Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla besöksnäringen på Gotland. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
RF-Sisu Gotland
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RS § 354

Vägar till hållbar utveckling - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2019/1351
Regu § 63

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar Region Gotlands projekt Vägar till hållbar
utveckling med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst
3 969 168 kronor, varav 2 345 240 kronor ur 2021 års anslag 1:1 och 1 623 928
kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats
medel från Tillväxtverket för projektverksamhet inom den regionala
tillväxtpolitiken.
• Detta är ett beslut för resterande projektår. Beslut om finansiering av projektet för
2020 togs 2020-05-27.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 – 2022-09-20. Slutredovisning ska inkomma
senast 2022-10-31.
•

Riksdagen beslutade om ett nytt mål för den regionala tillväxtpolitiken i december
2019:
”Utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar
utveckling i alla delar av landet”.
Med utvecklingskraft avses kraft att skapa en social, miljömässig och ekonomisk
hållbar utveckling som också främjar en hållbar strukturomvandling och utveckling
av näringslivet. Stärkt lokal och regional konkurrenskraft innebär att skapa förutsättningar för näringslivet att stärka både sin produktivitet och sina möjligheter att
utveckla nya och hållbara verksamheter, affärsmodeller och marknader. Den
regionala tillväxtpolitiken ska dels främja utvecklingen av hållbara och effektiva
institutioner och innovationsmiljöer, dels mer direkt främja en ökad konkurrenskraft
i företagen, exempelvis genom kapitalförsörjning. I detta sammanhang ska också
noteras att regeringen har ett särskilt mål för jämställd regional tillväxt.
Som regionalt utvecklingsansvarig aktör har Region Gotland ansvar för att planera,
leda och samordna genomförande och uppföljning av den regionala tillväxtpolitiken.
Det nya och förtydligade målet innebär en tydligare direktionalitet för politikområdet,
dvs en ökad tydlighet i att riktningen för den regionala tillväxtpolitiken är en hållbar
utveckling. Med detta följer behovet av att ur ett institutionellt perspektiv utveckla
organisering och styrning av uppdraget för att främja en hållbar strukturomvandling
och utveckling av det gotländska näringslivet och samhället.
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Projektet Vägar till hållbar utveckling fokuserar på att ta ett helhetsgrepp om alla tre
hållbarhetsdimensioner; sociala, miljömässiga och ekonomiska. Projektet utgår från
ett intersektionellt perspektiv där insatser och aktiviteter analyseras avseende kön,
ålder, bakgrund och plats. Projektet tar sin utgångspunkt i det regionala utvecklingsansvaret och behovet av att inom Region Gotland genomföra ett internt
omställningsarbete och stärka regional samhandling för att bidra till en hållbar
utveckling på Gotland. Omställningsarbetet innefattar att växla över till ett mer
strategiskt och programlagt utvecklingsarbete (inkluderat en tydligare förändringslogik) som ska bidra till investeringar i hållbara förändringar och därmed till målet för
politikområdet, målen i den kommande regionala utvecklingsstrategin samt till det
aktuella projektets målsättningar.
Ansökan innehåller, utifrån utlysningens struktur, fyra delprojekt:
-

Delprojekt 1. Egenidentifierat insatsområde: Besöksnäringen
Delprojekt 2. Egenidentifierat insatsområde: Mat- och livsmedelsnäringarna
Delprojekt 3. Hållbarhetssäkring av företagsstöd, projektmedel och kommersiell
service inklusive sammanhållningspolitiken
Delprojekt 4. Övergripande omställningsarbete

Region Gotland har valt besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringarna som
egenidentifierade insatsområden, det vill säga delprojekt 1 och 2. Delprojekt 3 och 4
är obligatoriska och har identifierats av Tillväxtverket.
I september ska en genomförandeplan för projektet lämnas till Tillväxtverket.
Genomförandeplanen har som syfte att strukturera genomförandet av insatser inom
projektet och ska innehålla en utvecklad målstyrning och en tydlig förändringslogik.
Projektets insatser ska göra avtryck i samhället och ha potential att ge bestående
effekter avseende hållbarhet. Genomförandeplanen ska tydliggöra hur delprojekten
relaterar till hållbarhet med särskild tyngdpunkt på målkonflikter, hur de tre hållbarhetsdimensionerna påverkar och påverkas av det valda ämnesområdet samt hur
hållbarhet kan vara en hävstång för tillväxtarbetet.
Förvaltningens bedömning är att insatser inom projektet Vägar till hållbar utveckling
är nödvändiga för att stärka och utveckla arbetet med hållbar utveckling utifrån alla
tre hållbarhetsdimensioner i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Beslutsmotiveringen är att insatserna bedöms bidra till hållbarhetsmålen i gällande
tillväxtprogram och kommande regional utvecklingsstrategi, liksom till målen för
Agenda 2030.
forts
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Generellt antas en högre grad av integrering av sociala och miljömässiga perspektiv i
det regionala tillväxtarbetet generellt ha en positiv betydelse för utvecklingen till en
större hållbarhet vad gäller nedan nämnda perspektiv samt även vad gäller
perspektiven klimat/energi och miljö- samt integrations- och mångfaldsperspektiv.
Barnkonsekvenser
Enligt artikel 3.1 i konventionen om barnets rättigheter ska en prövning av barnets
bästa göras i alla frågor som rör barn. Prövningen gäller det enskilda barnet, barn
som grupp och gruppen barn. Bedömningen är att projektet bidrar till en ökad
hållbarhet vilket påverkar barn positivt. Intressekonflikter avseende barn har ej
identifierats och kompenserande åtgärder bedöms inte finnas behov av.
Jämställdhet
En av projektets hörnstenar är intersektionalitet där jämställdhet ingår och projektet
syftar till att införa en systematik kring könsuppdelad statistik och analys i relation till
det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet. Projektets effekter för kvinnor och
män, flickor och pojkar bedöms vara positiv på kort och lång sikt.
Landsbygdsperspektiv
Projektet ska främja en hållbar utveckling på hela Gotland, varför påverkan på
landsbygdsperspektivet bedöms vara positiv. De analyser som ska göras inom
projektet kommer att utgå ifrån ett intersektionellt förhållningssätt. Detta inkluderar
stad-landperspektiv och platsens betydelse som en parameter utifrån vilken insatser
bedöm utifrån.
Ekonomiska konsekvenser
Projektet bedöms inte påverka det ekonomiska perspektivet negativt, varken på
koncernövergripande eller på annan nivå. Projektet bedöms främja ett mer
hållbarhetsorienterat näringsliv, vilket också innebär nya affärsmöjligheter.
Projektet kommer att möjliggöra förbättring och utveckling av förvaltningens interna
arbete med hållbart regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Uppsala Universitet Campus Gotland
Region Gotland, Avdelningen för regional utveckling
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RS § 355

En hållbar besöksnäring efter coronapandemin - Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

RS 2020/1589
Regu § 64

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar Gotland Besöksnäring AB:s projekt En hållbar
besöksnäring efter coronapandemin med 50 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 2 249 612 kronor, varav 754 816 kronor ur 2021 års anslag 1:1,
1 249 816 kronor ur 2022 års anslag 1:1 och 244 980 kronor ur 2023 års anslag 1:1
regionala tillväxtåtgärder. Projektet har beviljats finansiering från det nationella
regionalfondsprogrammet.
• Beslutet avser perioden 2021-01-01 till 2023-04-30. Slutredovisning ska inkomma
senast 2023-05-31.
•

Jäv
Peter Lindvall anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Projektet ska förbättra förutsättningarna för företag och företagare att komma stärkta
och långsiktigt hållbara ur pandemin Covid-19. Besöksnäringen är ett identifierat
styrkeområde som skapar jobb och tillväxt på Gotland, där Gotlands besöksnäring
står för en tredjedel av Gotlands totala ekonomi. Det är viktigt i återhämtningsarbetet under och efter pandemin att det utgår från de 12 hållbarhetsprinciperna för
en hållbar besöksnäring utifrån målen i Agenda 2030. Det sker genom insatser som
tar fasta på krisen som en möjliggörare för hållbar utveckling i företagen, projektaktiviteter som skapar social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet riktade främst till
små och medelstora företag i kris på Gotland. Projektet innebär också samverkansinslag med andra destinationer (Öland och Västervik) som möter samma utmaningar
och är i behov av samma effektmål, vilket möjliggör ett gemensamt lärande både
under och efter projektperioden. Extra fokus läggs på områden som varit utsatta på
Gotland på grund av ö-läget, som till exempel företag inom ”Möten & Evenemang”.
Fokus läggs även på områden som i den regionala utvecklingsstrategin ses som
generella problem men som nu i pandemins spår blivit till en krisanledning för företagen till exempel de gotländska företagens låga digitaliseringsmognad. Projektaktiviteterna berör stödfunktioner och kompetensutveckling inom områdena affärsutveckling, samverkan och utbyte, ledarskap, exportmognad och digitalisering.
forts

70 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 355 forts
RS 2020/1589
Regu § 64

Aktiviteterna i projektet är riktade direkt till företagen och består av fyra utvecklingsoch uppbyggnadsfaser med fokus på hållbarhet inom ovanstående samt
omställningsförmåga, återhämtningsförmåga och framtidssäkring. Aktiviteterna
kompletterar och knyter an till den handlingsplan för gotländska besöksnäringsstrategin som redan finns antagen, men med tydligt fokus på att stärka företag i
Covid-19-relaterad kris. De fyra aktivitetspaketen löper parallellt då olika företag kan
vara i behov av olika insatser, och under hela projektet pågår utvärdering och lärande,
kommunikation av projektets resultat och delmål för implementering och spridning
av projektets resultat, effekter och strategiska påverkan. Aktiviteterna sker i tätt
kunskapsutbyte och samarbete över regiongränserna med relevanta aktörer på
Gotland, i Västervik och på Öland och alla aktiviteter har sin grund i jämställdhet,
miljö, likabehandling och icke-diskriminering som verktyg för att nå resultat.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet En hållbar besöksnäring efter coronapandemin ligger väl i linje med Regional besöksnäringsstrategin för Gotland. Projektet
ansluter väl till den avgörande förutsättningen för turismen och besöksnäringen att
utvecklas på ett hållbart sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi,
ekologi och den sociala aspekten.
Projektet överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har både i
den överliggande strategin Vision Gotland 2025 och i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020, där utveckling av Gotland som ett mer hållbart resmål är ett viktigt mål.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2020-10-21
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26
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RS § 356

Digital Hybridlösning Gotland - Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

RS 2020/1587
Regu § 65

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar Gotlands Besöksnäring AB:s projekt Digital
Hybridlösning Gotland med 45,37 procent av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 1 958 878 kronor varav 1 382 452 kronor ur 2021 års anslag 1:1
och 576 426 kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder. Projektet har
beviljats finansiering från det operativa regionalfondsprogrammet Småland och
Öarna.
• Beslutet avser perioden 2020-11-01 till 2022-07-31. Slutredovisning ska inkomma
senast 2022-08-31.
•

Jäv
Peter Lindvall anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Den gotländska besöksnäringen har påverkats av den pågående pandemin som
begränsar människors möjlighet att resa och samlas. Pandemin har framförallt
påverkat lokala företag och arrangörer av möten, konferenser och kongresser som
under året tappat viktiga intäkter. Mot denna bakgrund vill projektet Digital Hybridlösning Gotland ta fram och erbjuda en digital hybridlösning för möten, konferenser
och kongresser som kan användas av lokala gotländska företagare.
Projektet riktar sig till mötes-, konferens- och kongressarrangörer som är verksamma
på Gotland. Dessa utgör projektets primära målgrupp. På lång sikt vill projektet
stärka och skapa nya intäkter till besöksnäringen samt etablera Gotland som en
ledande mötesplats för digitala hybridmöten.
Projektägare är Gotlands Besöksnäring AB och projektet kommer att drivas i regi av
Gotland Convention Bureau (GCB). Tidsramen för projektet är satt från 2020-11-01
till 2022-07-31.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Digital Hybridlösning Gotland
överensstämmer väl med de ambitioner som Region Gotland har i den överliggande
strategin Vision Gotland 2025 samt i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020.
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Projektet är även i linje med Regional besöksnäringsstrategi för Gotland, där möten,
konferenser och kongresser är identifierat som ett viktigt utvecklingsområde. Dels
genom att projektet syftar till att öka samarbetet inom besöksnäringen mellan
aktörer. Dels genom att det bidrar till vidareutveckling av en hållbar besöksnäring.
Projektet överensstämmer även den regionala utvecklingsstrategin (RUS) som är på
remiss. Framförallt i relation till fokusområdet näringslivsutveckling och dess
strategiska inriktning, inom vilken Region Gotland prioriterar insatser som bland
annat ”främjar digitaliseringens möjligheter när det gäller innovation och teknikutveckling för en ökad hållbarhet.”
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2020-09-04
Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-26

73 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 357

Inrättande av nytt verksamhetsområde
kvarteret Brodösen

RS 2020/1448

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen tillstyrker tekniska nämndens beslut 2020-09-16, § 201 om
inrättande av nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten i
kvarteret Brodösen i Visby.

Region Gotlands dåvarande byggnadsnämnd antog 20 december 2017 en detaljplan
för kvarteret Brodösen på Terra Nova-området i Visby. Planen vann laga kraft
12 januari 2018. Enligt detaljplanen ska området förses med kommunalt VA.
Tekniska nämnden fattade därför 2020-09-16 beslut om att inrätta ett nytt verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten för kvarteret Brodösen, TN § 201.
Med inrättande av föreslaget verksamhetsområde kan VA-huvudmannen fullgöra sitt
uppdrag enligt detaljplan. Genom beslut att innefatta detaljplanens fastigheter i verksamhetsområdet för VA möjliggörs Region Gotlands försäljning av cirka 40 villatomter i Visby med VA-anslutning.
Att inrätta ett verksamhetsområde innebär intäkter i form av anläggningsavgifter och
framtida brukningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten enligt gällande taxa.
Barn- och genusperspektiv. Inget specifikt kan beskrivas.
Landsbygdsperspektiv. Inget specifikt kan beskrivas. Förändringar av verksamhetsområden för VA görs återkommande i Visby, övriga tätorter och på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys. Det är positivt för VA-kollektivet med nyanslutningar
som ger intäkter till kollektivets kostnader.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2020-09-16, § 201.
Regionstyrelseförvaltningens 2020-11-09
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Val. Extra ersättare till regionstyrelsens
arbetsutskott och regionalt utvecklingsutskott

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet utgår.
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RS § 359

Anmälan om delegationsbeslut

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

M 13523-19 Naturskyddsföreningen Gotland m.fl. ./. SMA Mineral AB et. v.v.
angående tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och
Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland. 2020-10-30

Förvaltningschefens beslut
-

Anställningsärenden 2020-09-22-2020-11-19.

-

Bisysslor.

-

Personalärenden RSF 2020-08-26-2020-11-19.

Kultur och fritidsavdelningens beslut
-

Ärenden kultur- och fritidsavdelningen till och med 2020-11-03.

Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2020-10-14- 2020-11-18.

76 (80)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2020-11-25

RS § 360

Information, vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades information om vissa inkomna och avgående handlingar:
-

Avhopp från politiskt förtroendeuppdrag, Sveriges kommuner och Regioner.
Brev till Region Gotland Äldreomsorg på Gotland - idag och framöver. PRO
Gotland 2020-11-23.
Det demokratiska samtalet i en digital tid. Statens offentliga utredningar
SOU 2020:56
Statistik. Uppföljning av verksamheten – Förebyggande räddningstjänst
Aktieöverlåtelseavtal mellan Region Gotland och Film Capital Stockholm AB.
2020-11-17.
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RS § 361

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om.
-

Centrala samverkanskommittén (CSK) där man gick igenom budget, medarbetarundersökningens resultat, status för lönerevision och information om corona
covid-19.
Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden om gemensam nationell upphandling av
hyrpersonal (RS 2020/1772).
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RS § 362

Information om corona covid-19

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Regionstyrelsen informeras om status kring Corona covid-19.
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RS § 363

Övriga ärenden

Lars Engelbrektsson (SD) ställer fråga om hanteringen kring fakturor för företag, där
fakturan gått vidare till kronofogden. Regiondirektören återkommer med svar till
regionstyrelsen.
Lars Engelbrektsson (SD) ställer fråga kring Gotlandshem utifrån tidningsartikel.
Regiondirektören hänvisar till Gotlandshems styrelse.
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