Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
2 december 2020

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

RS 2020/39

Sammanträdesdatum 2020-12-02

Plats och tid

Ordförande Ösel, Rådhuset Visborg, Ledamöter distans, 2 december 2020, klockan
09.00–15.00

Närvarande

Beslutande

Ersättare

Eva Nypelius (C), ordförande
Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande
Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande
Stefan Nypelius (C), ej §§ 308-315, 317-322
Eva Ahlin (C), tjg ersättare, §§ 308-315, 317-322
Adam Lagerstedt (L)
Filip Reinhag (S)
Thomas Gustafson (V), tjg ersättare

Ola Björkqvist (KD)
Lisbeth Bokelund (MP),
§§ 308-315, 317-322

Övriga

Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Anna Malm, stadssekreterare, RSF, Karolina
Samuelsson, kvalitetsdirektör, RSF, §§ 308, 315, Helena Andersson, ekostrateg, RSF,
§ 338, Stefan Persson, utvecklingsdirektör, RSF, §§ 307, 338, Anette Jansson,
strateg, RSF, § 307, Roland Engkvist, samordnare, RSF, § 338, Maria Amér,
smittskyddsläkare, HSF, § 335, Cora Juniwik, folkhälsostrateg, RSF, § 316

Utsedd att justera

Filip Reinhag

Justeringens plats
och tid

Rådhuset Visborg. 2020-12-07

Paragrafer

§ 307-340

Omedelbart
justerade
Underskrifter
Sekreterare Anna Malm

Ordförande Eva Nypelius

Justerande Filip Reinhag

2 (57)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
RS 2020/39

Sammanträdesdatum 2020-12-02

Register
RS AU § 307

Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS)

6

RS AU § 308

Verksamhetsplan 2021 - regionstyrelseförvaltningen

12

RS AU § 309

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2020

13

RS AU § 310

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2021

14

RS AU § 311

Kompetensförsörjningsplan 2021-2023- regionstyrelseförvaltningen

15

RS AU § 312

Avskrivning av omsättningstillgångar 2020

16

RS AU § 313

Avsättning pensionsmedel

17

RS AU § 314

Översyn av delegationsordning november 2020

19

RS AU § 315

Uppdrag - Organisation och lokalisering av måltidsverksamhet

20

RS AU § 316

Rapport. Dialog och samråd med organisationer för personer med
funktionsnedsättning

22

RS AU § 317

Rapport. Operativt samverkansforum

25

RS AU § 318

Rapport, God ordning på stan tillsammans 2020

26

RS AU § 319

Indexjustering av timtaxa för verksamheter inom tillsyn enligt lag om skydd mot
olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag om brandfarliga och explosiva varor
(LBE)
30

RS AU § 320

Egenavgift för sjukresa vid vård enligt vårdgarantin

31

RS AU § 321

Utrangering av anläggningstillgångar

33

RS AU § 322

Avsättning för deponier

35

RS AU § 323

Överföring av budgetmedel för kompetensutveckling från GVN till BUN

37

RS AU § 324

Reviderad plan- och bygglovstaxa

38

RS AU § 325

Slutredovisning – Nybyggnad av förskola i kv. Malajen

39

RS AU § 326

Taxa för upplåtelser av offentlig plats

40

RS AU § 327

Begäran om tilläggsanslag särskild kollektivtrafik

42

RS AU § 328

Begäran om tilläggsanslag redundant gassystem

43

RS AU § 329

Information. Expropriation av fastigheten Vall Hardings 1:7

44

RS AU § 330

Markanvisningsavtal avseende idrottsanläggning Visborg

45

RS AU § 331

Överlåtelse av exploateringsavtal Västerhejde Annex 1:8

47

RS AU § 332

Motion. Grönytefaktor för hållbar utemiljö

48

RS AU § 333

Medborgarförslag. Narkotikafri skola och återinsätt Tullen både i hamnen och på
flygplatsen

49

RS AU § 334

Medborgarförslag. Regionanställda ges möjlighet att placera sin avtalspension i etiska
fonder
51

RS AU § 335

Information corona covid-19

52

RS AU § 336

Regiondirektörens information

53

RS AU § 337

Vägledning för säkra digitala möten

54

RS AU § 338

Inbjudan till samråd miljöbedömning Fonden fören rättvis omställning (JTF)

55

3 (57)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
RS 2020/39

Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 339

Val av representant till Mälardalsrådets En bättre sits - samverkansgrupp om
godstransporter

56

RS AU § 340

Övriga ärenden

57

4 (57)

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

RS 2020/39

Sammanträdesdatum 2020-12-02

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag

2020-12-02

Datum då anslaget sätts upp

2020-12-08

Anslaget får tas ned tidigast

2020-12-30

Förvaringsplats för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift
Rosita Siggelin

5 (57)

Protokoll
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RS AU § 307

Antagande av Regional utvecklingsstrategi
(RUS)

RS 2018/1237

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar ger Region Gotland ansvar för att
utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling och samordna insatser för
genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och årligen till
regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet. Enligt
förordningen (2017:583) för regionalt tillväxtarbete, ska en regional utvecklingsstrategi uppdateras löpande och ses över en gång mellan varje val. Den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) ska upprättas utifrån en analys av de särskilda förutsättningarna för hållbar regional utveckling i regionen.
I mars 2019 beslutade Regionstyrelsen om direktiv för projektet att ta fram en ny
regional utvecklingsstrategi. Den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040
ska ersätta Vision Gotland 2025 som antogs 2008. Framtagandet har skett i en
process där statliga myndigheter, näringslivets organisationer, föreningsliv och
gotlänningar deltagit. En remissversion av Vårt Gotland 2040 var ute för synpunkter
mellan 3 mars 2020 till 31 maj 2020 och totalt inkom 131 remissvar. Dessa har
sammanställts och utgjort grunden för den omarbetning som skett under hösten
2020.
Förslaget till regional utvecklingsstrategi innehåller beskrivning av de gotländska
utgångspunkterna, en vision – Gotland, en kreativ ö med plats för hela livet och tre
övergripande mål till 2040. Målen är: Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle
med livskvalitet för alla, Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen och
Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft. Vidare finns tolv
effektmål, tio prioriteringar som ger vägledande inriktning för att nå målen och en
beskrivning av former för genomförande och samverkan. Tre genomförandeprogram
föreslås som ska ta arbetet vidare och konkretisera insatser för gemensam kraftsamling mellan gotländska utvecklingsaktörer. Vidare finns en beskrivning av hur
uppföljning, utvärdering och lärande ska ske, vilket behöver fördjupas i en särskild
plan som tas fram efter beslut om den regionala utvecklingsstrategin.
Regionala utvecklingsutskottet fick 2020-09-09, § 45 information om remissvaren
och vad förvaltningen skulle arbeta vidare med. Omarbetning har skett under
september och oktober.
forts
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RS AU § 307 forts
RS 2018/1237

Förvaltningen noterade i arbetet med remissammanställningen att det fanns ett
grundläggande stöd för den övergripande inriktningen och målsättningarna i förslaget
till ny regional utvecklingsstrategi. Samtidigt fanns en rad förändringsförslag att ta
fasta på och överväga i det fortsatta arbetet, avseende innehåll, begriplighet och
struktur. I arbetet med ett slutligt förslag har utgångspunkten varit att göra
förändringar i disposition och innehåll för att möta remissynpunkterna, men att det
ändå ska vara ett förslag som går att känna igen från remissversionen.
Utöver synpunkter från remissinstanserna har förvaltningen beaktat Näringsdepartementets pågående arbetet med framtagande av en ny nationell strategi för hållbar
regional utveckling (som färdigställs under 2021) och pågående programmeringsarbete för kommande strukturfondsperiod.
Förändringar av förslaget efter remissomgången.
Större förändringar som skett i förhållande till remissversionen är:
En mer innehållsmässigt sammanhängande strategi med en tydligare disposition.
Dispositionen har arbetats om i syfte att nå tydligare och mer sammanhållna delar.
Dispositionen utgår nu från nuläge (Gotländska utgångspunkter), önskat läge (vision,
mål, effektmål) och hur vi ska nå målen (prioriteringar, genomförandeformer). Till
detta kommer uppföljning, utvärdering och lärande. En illustration i förslaget visar
de olika beståndsdelarna och hur de hänger samman.
Nuläge, utmaningar och förutsättningar fanns i flera olika delar av remissförslaget.
Dessa har nu satts samman till ett sammanhängande inledande avsnitt med rubriken
Gotländska utgångspunkter. Avsnittet innehåller övergripande utmaningar för
Gotland, ö-lägets förutsättningar samt Gotlands samband med omvärlden. Här finns
också de genomgående perspektiven beskrivna. Hållbarhetsperspektiven är
utvecklade jämfört med remissversionen, där demokrati, mänskliga rättigheter,
barnrätt, jämställdhet och ett geografiskt perspektiv finns med som centrala delar av
hållbarhet.
Visionen densamma som i remissförslaget men visionstexten är kortad.
Visionen föreslås vara densamma som i remissförslaget. Visionstexten har kortats
ned betydligt jämfört med remissförslaget, för att bli mer kärnfull och för att inte
vara alltför lik måltexterna. Vision och visionstext föreslås vara:
Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet
Gotland är fyllt av livskraft och kreativitet. Här kan människor och verksamheter
utvecklas och bidra till en bättre värld. Här finns närhet och plats för alla delar av
livet, i alla åldrar.
forts
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Formulering av de tre övergripande målen har kortats ned och måltexter justerats något.
I remissomgången fanns ett tydligt stöd för inriktningen i de övergripande målen. I
förslaget finns nu tre övergripande mål, med kortare formuleringar, färre svåra ord
och med måltexter som justerats något utifrån remissynpunkter. Ordet klimatpositiv
har tagits bort från målformuleringen av det andra målet nedan, i måltexten (samt
effektmål) tydliggörs ambitionen om ett klimatneutralt Gotland till 2040. Det innebär
att gå fem år före det nationella klimatmålet. Målen som föreslås är:
-

Gotland är ett tryggt och inkluderande samhälle med livskvalitet för alla
Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
Gotland är en nytänkande tillväxtregion med utvecklingskraft

Effektmålen har setts över avseende antal och relevans.
I remissförslaget fanns 17 effektmål, i förslag till slutlig version finns 12 effektmål.
De har setts över för att samtliga ska vara formulerade för att beskriva ett tillstånd vi
vill uppnå 2040. Till effektmålen ska indikatorer för att följa utvecklingen sättas, det
föreslås ske i en särskild plan för uppföljning, utvärdering och lärande. Vid varje
prioritering visas vilka effektmål de bidrar till att nå.
Insatsområden föreslås heta Prioriteringar och får en disposition med tydlig riktning framåt.
I remissförslaget fanns tio insatsområden med strategiska inriktningar (totalt 52
stycken) I remissomgången gavs stöd för att insatsområdena alla var relevanta men
att de föreslagna strategiska inriktningarna i varje insatsområde hade en skiftande
strategisk nivå. Vidare fanns synpunkter på ett för starkt fokus på nuläge även i detta
avsnitt, som ska visa en riktning framåt. Alla tio områden har behållits och kallas nu
prioriteringar. Prioriteringarna har fått en uppmanande rubrik och inriktningarna för
arbetet framåt tydliggörs i punktform inledningsvis i varje avsnitt. Varje inriktning
utvecklas i en text där motiv beskrivs. Den strategiska nivån på inriktningarna har
sett över, liksom antal (nu 38 stycken). Till varje prioritering visas vilka effektmål och
Agenda 2030-mål de har bäring på.
Styrkeområden för smart specialisering
För att möta remissynpunkter om att befintliga styrkeområden för smart specialisering borde tydliggöras (besöksnäring samt mat- och livsmedel) samt att eventuellt
ytterligare styrkeområde borde lyftas, så finns det nu utvecklat i prioriteringen
Stimulera innovation och förnyelse. Eftersom processen kopplat till regionala
strukturfondsprogram för perioden 2021-2027 pågår intensivt hösten 2020, så finns
ett tredje styrkeområde med i förslaget till ny RUS. Det är näringslivets energiomställning.
forts
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Genomförande och uppföljning har förtydligats, liksom Region Gotlands olika roller.
Tre områden för samhandling fanns med i remissförslaget, men mycket kort
beskrivet. Nu har avsnittet kring genomförande, tre genomförandeprogram
definieras inklusive syftet med dessa. Hur Region Gotland avser att samordna
insatser för genomförande och följa upp resultat är också förtydligat, men en särskild
plan för uppföljning, utvärdering och lärande behöver tas fram kopplat till Vårt
Gotland 2040.
Vårt Gotland 2040 är inte enbart Region Gotlands strategi, det är Gotlands strategi,
där syftet är att många ska bidra i genomförandet. I remissomgången fanns synpunkter på att Region Gotlands roll i genomförande skulle beskrivas mer, liksom
förhållandet mellan RUS och översiktsplanen, ÖP. Det har därför lagts till.
Kris, sårbarhet och beredskap mer aktuellt och lyfts i flera delar av förslaget.
Mot bakgrund av den pågående pandemin kom flera remissynpunkter rörande kris,
sårbarhet och beredskap. Bland annat fanns förslag på att det borde utgöra ett eget
avsnitt. De utmaningar som Covid 19-pandemin satt ljuset på och de effekter som i
nuläget kan bedömas, har vävts in samtidigt som det ännu finns stora osäkerheter
vad gäller långsiktiga effekter. Att ha en god förmåga att kunna hantera samhällsstörningar är nödvändigt inte enbart för att kunna hantera den nu pågående
pandemin. Frågor om kris, sårbarhet och beredskap är tvärsektoriella och har
förtydligats i flera olika delar av förslaget istället för att utgöra ett eget avsnitt. Det
finns tydligare beskrivet i avsnittet Gotländska utgångspunkter. I prioriteringen
Främja hälsa, delaktighet och trygghet finns inriktningen Öka motståndskraften och
säkerheten i samhället. Flera prioriteringar bidrar sammantaget till att nå effektmålet
God förmåga och god beredskap att hantera samhällsstörningar, vilket framgår i
förslaget.
Plan för uppföljning, utvärdering och lärande tas fram
Förvaltningen ser behov av att ta fram en särskild plan för uppföljning, utvärdering
och lärande, inklusive indikatorbilaga för att mäta effektmålen och följa utvecklingen.
I remissförslaget fanns skrivningar om att detta skulle tas fram till den slutliga
versionen av RUS. Det ska dock göras skyndsamt efter att beslut tagits i regionfullmäktige och kunna beslutas av regionstyrelsen det första 2021.
Konsekvensanalys
Sammantaget är bedömningen att Vårt Gotland 2040 ger goda förutsättningar för en
långsiktig regional utveckling för Gotland.

forts
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Sociala och miljömässiga konsekvenser: Agenda 2030 är en utgångspunkt och de tre
hållbarhetsdimensionerna har genomsyrat arbetet med synsättet att social hållbarhet
är målet, miljön sätter ramarna och ekonomin är ett medel för hållbar utveckling.
Dessa genomgående perspektiv är viktiga även i genomförandet för att nå målen i
Vårt Gotland 2040. Jämställdhets- och barnrättsperspektiv samt ett geografiskt
perspektiv (hela Gotland) ingår som en del av hållbarhet.
Ekonomiska konsekvenser: syftet med en regional utvecklingsstrategi är att skapa
förutsättningar för en positiv utveckling för Gotland med fler företag, fler jobb, ökad
tillväxt och kunskapsintensitet i företagen. Det ger hållbara företag, ökad skattekraft
och en långsiktigt hållbar regional utveckling. När Gotlands samlade medel används
utifrån en gemensam riktning ger de bäst effekt. Grundtanken och syftet med en
stark samsyn kring Gotlands utveckling är att ta tillvara vinsterna med samordnad
och koordinerad handling mellan berörda aktörer. Det inkluderar även aktörer på
nationell och internationell nivå.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anette Jansson, strateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Thomas Gustafson (V) yrkar på följande ändringar i texten:
Sist i andra stycket sid 3
ändra meningen ”Det gör vi bäst tillsammans, i ett gott samarbetsklimat” till ”Det
gör vi bäst tillsammans. Det kräver välfungerande demokratiska processer och ett
gott samarbetsklimat”
sid 14, Lägga till ett effektmål som handlar om att stärka det demokratiska samhället
och gotlänningars tro på och deltagande i demokratin:
”Ett demokratiskt samhällsklimat där människor känner sig delaktiga”.
sid 15, Omformulera den första prioriteringen till:
”Stärk den lokala demokratin, främja hälsa, delaktighet och trygghet”.
I brödtexten under lägga till demokratiskt i första och sista meningen så att stycket
blir:
”Ett demokratiskt, jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa, är grunden för ett socialt hållbart Gotland. Att människor är inkluderade,
känner trygghet, delaktighet och tillit till varandra är grundläggande byggstenar för
samhällsutvecklingen. Ett tryggt och demokratiskt Gotland har motståndskraft ett
möta kriser och samhällsstörningar.”
forts
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sid 16, Stycket ”Värna en trygg uppväxt fri från våld”
Byt ut de första två meningarna mot: ”Arbetet för att motverka mäns våld mot
kvinnor behöver stärkas. Våldet drabbar såväl kvinnor som barn, både fysiskt och
psykiskt. Ingen ska behöva utsättas för eller bevittna våld i hemmet., vare sig som
vuxen eller under uppväxten.” Då får vi med även de utsatta kvinnorna. Behåll
fotnoten som förklarar begreppsvalet.
sid 19, Andra meningen under ”Säkra kompetensen” lägg till så att den blir:
”Grunden läggs med god kvalitet i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning.” Detta för att betona att utbildningskedjan börjar redan i förskolan
ytterligare.
Arbetsutskottet föreslår att den regionala utvecklingsstrategin kompletteras och
ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-25
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Verksamhetsplan 2021 – regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/88

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta
för hela Region Gotland och platsen Gotland samt ger goda förutsättningar för
kvalitetssäkrade och hållbara politiska beslut.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning. Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som
lednings- och stödprocesser.
Verksamhetsplanen bidrar till att säkra att förvaltningen arbetar mot de gemensamma
målen och att kvalitetsutveckling sker över organisationsgränser samt att uppsatta
aktiviteter genomförs enligt plan.
Förvaltningen gör bedömningen att samtliga mål i det övergripande styrkortet är
möjliga att påverka i positiv riktning genom insatser i förvaltningens verksamhet.
Med utgångspunkt i grunduppdrag, planer, strategier, program samt styrkortsmål gör
förvaltningen en prioritering av aktiviteter utifrån vad som kan ge störst förflyttning
och effekt för måluppfyllelse under 2021.
Med verksamhetsplanen som utgångspunkt arbetas aktivitetsplaner fram kopplat till
såväl linje- som processorganisationen. Ledar- och medarbetarkontrakt upprättas för
att knyta ihop den enskildes roll med det förvaltningsövergripande uppdraget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet begär att verksamhetsplanen kompletteras och ärendet överlämnas
därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-24
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RS AU § 309

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2020

RS 2019/1216

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2021.
• Rapporten mottages.
•

I 2020 års plan är 11 kontroller upptagna varav 6 specifika kontroller inom regionstyrelseförvaltningen och 5 regiongemensamma kontroller.
En av kontrollerna ”förtroendekänsliga poster” har inte genomförts med anledning
av att revisorerna gjort en motsvarande granskning av förtroendekänsliga poster och
ledningsnära poster. Revisionsrapporten behandlades av regionstyrelsen 2020-04-29
§ 101, (RS 2020/176). Kontrollpunkten kan komma att aktualiseras ett senare år.
Kontrollpunkten kring ”policys och riktlinjer” har inte heller genomförts. Här
behöver förvaltningen göra ett arbete så i kommande verksamhetsplan för 2021 har
det skissats på en aktivitet enligt följande:
”Utveckla regionens samlade ledningssystem omfattande revidering av styrmodellen
utifrån ny RUS, ta fram en övergripande bild av ledningssystemet samt översyn av
styrdokument.”
Resultat, analys och förslag på åtgärder rörande de 9 genomförda kontrollerna
redovisas i de bilagda rapporterna enligt nedan.
Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-10

13 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 310

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2021

RS 2020/86

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Intern kontrollplan 2021 för regionstyrelsen godkänns.

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde. Bifogad plan för 2021 innehåller två regiongemensamma kontroller och tre kontroller som enbart rör regionstyrelseförvaltningen.
Framtagandet av planen har skett genom dialoger inom avdelningarna i regionstyrelseförvaltningen och med räddningstjänsten samt inom berörda nätverk för de
regiongemensamma kontrollerna. Planen har sedan processats vidare i förvaltningsledningen inom regionstyrelseförvaltningen.
En riskanalys har gjorts för kontrollpunkterna. I föreliggande plan framgår det
samlade riskvärdet för respektive kontrollpunkt utifrån en sannolikhet- och
konsekvensbedömning samt en motivering till att respektive granskning ska genomföras. Ett värde över eller lika med 6 innebär eventuell granskning och värde 9 eller
högre innebär granska.
Inför kommande planer efter 2021 har förvaltningen konstaterat att det behöver ske
en utveckling av regionstyrelsens interna kontroll och då främst kring hur i olika
processer identifiera risker och därmed behov av kontroller.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-10

14 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 311

Kompetensförsörjningsplan 2021-2023regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/89

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Kompetensförsörjningsplan för regionstyrelseförvaltningen 2021-2023 fastställs.

Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan ska bidra till att säkerställa
att förvaltningen kan utföra sitt uppdrag och bidra till måluppfyllelse. För detta krävs
medarbetare med rätt kompetens (förmåga, vilja, kunskap, färdigheter) och också
förutsättningar att göra ett bra arbete.
Planen utgår från regionens övergripande kompetensförsörjningsplan. Framtagande
av planen har skett genom dialoger med avdelningarna inom förvaltningen samt med
de fackliga organisationerna och har därefter processats vidare av regionstyrelseförvaltningens förvaltningsledning. I planen beskrivs nuläge och omvärldsfaktorer
som påverkar kompetensförsörjningen, vilken kompetens som behövs för att nå
målet samt vilka prioriterade aktiviteter som ska genomföras under 2021.
För att bidra till att säkra kompetensförsörjningen i regionstyrelseförvaltningens egna
verksamheter prioriteras följande strategier:
-

underlätta lönekarriär
använd kompetensen rätt
låta flera jobba mer
skapa engagemang
utnyttja tekniken

Till varje strategi finns aktiviteter som ska genomföras.
Ärendets behandling under mötet

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

Kompetensförsörjningsplan RSF 2021-2023
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-13

15 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 312

Avskrivning av omsättningstillgångar 2020

RS 2020/1660

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 107 127 kr
och belastar 2020 års resultat.
• Samtliga avskrivningar (ej konkurser) upptas inom linjen.
•

Enligt kommunfullmäktiges beslut (§ 441/92) skall respektive nämnd besluta om
avskrivning av kundfordringar. Det föreslagna beloppet som ska redovisas som
kundförlust hos nämnderna till 3 388 871 kr, varav konkurser 28 964 kr.
Kundförlusternas fördelning per nämnd framgår av bilagan.
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår år
2020 till 107 127 kr.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-05

16 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 313

Avsättning pensionsmedel

RS 2020/1727

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Avsättning till pensionsmedelsförvaltningen för 2021 med totalt 150 miljoner kr
godkänns.

Regionfullmäktige beslutade 2019-11-18, § 277, om att ny avsättning till pensionsmedel ska påbörjas från år 2020 och pågå i 20 år till år 2039. Den årliga avsättningen
ska enligt beslutet uppgå till minst 50 miljoner kr (mnkr).
Bakgrunden till beslutet var en långtidsprognos över pensionsskuldens utveckling
som visade att pensionsutbetalningarna successivt kommer att öka mycket de
kommande 30 åren och att likviditetsbelastningen från år 2040 accelererar på grund
av hur pensionsavtalen är utformade och antalet medarbetare som går i pension.
Syftet med att öka pensionsmedlen var att bygga upp en kapitalbuffert för undvika
undanträngningseffekter på kommande generationers möjligheter att göra
investeringar.
Målsättningen med den plan som fullmäktige tog beslut om var att full konsolidering
skulle uppnås år 2044 d.v.s. att pensionsmedlen skulle vara lika stora som pensionsskulden. Om ett högre belopp än 50 mnkr per år avsätts ökar möjligheterna att nå
full konsolidering tidigare.
Regionens likviditet påverkas av resultatnivåer och investeringsutgifter. För 2020 har
regionens likvida situation förbättrats främst på grund av extra statsbidrag men också
lägre utfall för investeringsutgifter. Likviditeten medger att högre belopp än 50 mnkr
kan avsättas till pensionsmedel år 2021.
Avsättning till pensionsmedel påverkar likviditeten och har ingen direkt resultatpåverkande effekt.
Regionens likvida situationen har förbättrats avsevärt under 2020. Anledningen är de
extra statsbidrag som riksdagen beslutat om med anledning av pågående pandemi
och som utbetalades i juli.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är möjligt att sätta av ett högre belopp
till pensionsmedelsförvaltningen än 50 mnkr år 2021. Bedömningen är att 100 mnkr
utöver de planerade 50 mnkr kan avsättas.
forts

17 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 313 forts
RS 2020/1727

Regionfullmäktiges beslut är formulerat så att minst 50 mnkr per år ska avsättas till
pensionsmedel och anger en miniminivå. Det innebär att det inte krävs något nytt
fullmäktigebeslut för att göra en större avsättning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att sätta av 150 mnkr
till pensionsmedelsförvaltningen under 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-23

18 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 314

Översyn av delegationsordning november
2020

RS 2020/412

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Reviderad delegationsordning antas och gäller från och med den 1 januari 2021.

Regionstyrelsen ska enligt beslut den 21 november 2019, § 347 årligen se över
delegationsordningen minst två gånger, nämligen vid sammanträdet i maj respektive
november. I år har arbetet med höstöversynen blivit något försenat.
Regionstyrelseförvaltningen har gått igenom förvaltningens behov av förtydliganden
och andra förbättringar. Som följd härav föreslås att en reviderad delegationsordning
(version 3.0) antas på sätt som framgår av en renskriven bilaga. Till ärendet fogas
även en handling där nu föreslagna ändringar och tillägg kan spåras. Några ändringar
i sak föreslås. Dessa har rödmarkerats. Gulmarkerade ändringar avser rent formella
frågor liksom justeringar i följd av andra beslut såsom omorganisation av regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-17

19 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 315

Uppdrag - Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet

RS 2019/958

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att som ett led i beredningen av ärendet
genomföra samråd kring förslag till åtgärder utifrån projektet organisation och
lokalisering av måltidsverksamhet i Region Gotland för att återkomma till
regionstyrelsen med ett berett underlag senast vid regionstyrelsens möte i februari
2021.

Under hösten 2019 beslutade regionstyrelsen om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att
nå framtida effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av
måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
Som ett komplement till projektet har också en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten.
Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också den
kompletterande utredningen. Utifrån dessa underlag har gruppen identifierat de mest
avgörande områdena för utveckling och har tillsammans lagt förslag till åtgärder
framåt.
För att säkerställa ett så bra beslutsunderlag som möjligt föreslås att åtgärdsförslagen
bereds genom ett samrådsförfarande som inkluderar samtliga nämnder och
förvaltningar berörda av förslagen.
Beredningen görs för att kunna återkomma med ett slutgiltigt förslag till beslut till
regionstyrelsen i februari 2021.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att projektet bedrivits i god dialog mellan
samtliga involverade förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och
med ett samråd där samtliga berörda nämnder och förvaltningsledningar har möjlighet att ge sina synpunkter på lagda förslag bedöms att beslutsunderlaget till regionstyrelsen kan förbättras ytterligare.
forts

20 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 315 forts
RS 2019/958
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-21

21 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 316

Rapport. Dialog och samråd med
organisationer för personer med
funktionsnedsättning

RS 2020/1628

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Rapporten godkänns.
• Nämnderna får i uppdrag att uppdatera förbättringsplanerna och att en systematisk
uppföljning av planerna inkluderas i det ordinarie uppföljningsarbetet.
• Tillgänglighetsrådet får i uppdrag att utveckla och stödja nämndernas arbete för att
inkludera funktionshinderperspektivet i Region Gotlands verksamheter utifrån
rapporten – Dialog och samråd med organisationer för personer med funktionsnedsättning.
•

Regionfullmäktige fattade beslut 2013-12-16, § 178 om ett system byggt på FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Systemet ersatte Program för handikappfrågor i Gotlands kommun från 2002.
Systemet innebär att Region Gotland arbetar genom en struktur för dialog med
organisationer inom funktionshinderrörelsen genom ett centralt tillgängligghetsråd,
samrådsgrupper för nämnderna och regionstyrelsen samt brukarråd på verksamhetsnivå. En övergripande uppföljning av hela systemet ska redovisas till regionstyrelsen en gång varje mandatperiod.
Uppföljningen av systemet avser mandatperioden 2015-2018. En sammanfattning av
rapporten visar att både föreningsverksamheten och utsedda tjänstepersoner inom
Region Gotlands verksamheter tycker att strukturen är bra och viktig. Den stärker
och utvecklar delaktigheten i tillgänglighetsarbetet inom Region Gotland. Region
Gotlands tillgänglighetsråd är lyhörda och kreativa och återkoppling sker. För
regionens del bidrar strukturen till delaktighet på organisations- och föreningsnivå
samt att den bidrar till att stärka dialogen med funktionshinderrörelsen.
Tillgänglighetsarbetet underlättas också av att strukturen hjälper verksamheterna
inom regionen att på ett enkelt sätt nå samtliga föreningar vid behov av dialog.
Arbetet har underlättats av att Funkisam Gotland, som paraplyorganisation för
föreningarna, har utvecklat sitt föreningsarbete under mandatperioden och nu utgör
en stabil verksamhet för frågor som berör personer med funktionsnedsättning.

forts

22 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 316 forts
RS 2020/1628

Strukturen för dialog för personer med funktionsnedsättning består av olika nivåer
för samråd och det utmynnar i en osäkerhet kring vilket forum föreningarnas frågor
ska lyftas. Beslutsvägarna mellan nivåerna är inte heller tydliga och det finns en
svårighet i att orientera sig mellan de olika dialoggrupperna. Under mandatperioden
har attityder och respekten för personer med funktionsnedsättning delvis förbättrats.
Förståelsen omkring personer med funktionsnedsättning och deras olika behov kan
utvecklas inom regionen. Rapporten visar till exempel att det saknas förståelse och
kunskap från regionens sida, om hur funktionsnedsättningar påverkar förutsättningarna för delaktighet och att ett funktionshinderperspektiv inte systematiskt
används för att förhindra avsaknaden av tillgänglighet som till exempel vid ny- och
ombyggnation.
Arbetet med att integrera tillgänglighetsfrågorna i regionens verksamheter har under
mandatperioden blivit bättre men ytterligare förbättringar kan göras. Det gäller till
exempel utvecklingen av den digitala servicen som är svår för vissa personer med
funktionsnedsättning att lära sig. Utvecklingen för e-tjänster, appar och dylikt bör ha
en mjukare övergång där det bör finnas fler alternativ under en övergångsperiod.
Systemet bygger också på att samtliga nämnder och regionstyrelsen har antagit
förbättringsåtgärder/planer för mandatperioden. Nämndernas och regionstyrelsens
beslutade åtgärder är i de flesta fall genomförda eller påbörjade. Under perioden är
det få som har förnyat sina förbättringsplaner.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotlands system byggt på FN:s
konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är
verkningsfullt och att ett systematiskt dialogarbete under mandatperioden har
etablerats. Rapporten visar dock på att det finns förbättringsåtgärder både inom
föreningsrörelsen och inom Region Gotlands verksamheter. Det som bland annat
behöver ses över är nämndernas ansvar för förbättringsplanerna. Det saknas
etablerade strukturer för ett systematiskt uppföljningsarbete samt revidering av
planerna. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämnderna får i uppdrag att
uppdatera förbättringsplanerna och att en systematisk uppföljning av planerna
inkluderas i det ordinarie uppföljningsarbetet.
När det gäller föreningsverksamhetens osäkerhet kring vilket forum frågor ska lyftas
är det viktigt att säkerställa att kunskapsstöd omkring strukturen kontinuerligt
erbjuds och det är ett ansvar som åvilar regionstyrelseförvaltningen i dialog med
föreningsrörelsen. Vidare föreslår regionstyrelseförvaltningen att tillgänglighetsrådet
får i uppdrag att utveckla och stödja nämndernas arbete för att inkludera funktionshinderperspektivet i Region Gotlands verksamheter utifrån rapporten.
Regionsstyrelseförvaltningen föreslår att rapporten godkännes.
forts
23 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 316 forts
RS 2020/1628
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cora Juniwik, folkhälsostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20

24 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 317

Rapport. Operativt samverkansforum

RS 2020/797

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten mottages.

Polisområde Gotland och Region Gotland har i en samverkansöverenskommelse
förbundit sig att etablera former för samarbete i syfte att förebygga brott och öka
tryggheten på Gotland. Denna baseras på en gemensamt framtagen lokal problembild och innehåller områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Arbetet
med samverkansöverenskommelse sker inom ramen för det Operativa samverkansforumet (OSF). Två gånger om året lämnar regionstyrelseförvaltningen en rapport till
regionstyrelsen som beskriver aktuellt läge utifrån problembilden samt utvecklingen
omkring de åtgärder som genomförs i samverkan mellan polisen och berörda
verksamheter. Denna delrapport avser perioden maj-oktober 2020.
Lägesbilden för rapportperioden kan sammanfattas enligt följande:
Det offentliga våldet är fortsatt lågt medan relationsvåldsanmälningarna uppvisar en
förhöjd nivå. Tillgången på droger är fortsatt god. Alla typer av narkotika finns på
Gotland. Många äldre lider av ensamhet under den pågående pandemin. Effekter av
pandemin har bidragit till ökad psykisk ohälsa bland skolelever. Även skolpersonalen
är hårt belastade utifrån rådande läge. Social utsatthet märks särskilt inom utsatta
grupper, vilket har föranlett förekomst av bedrägerier och våld. En företeelse som
ökat under perioden är samlingsplatser för ungdomar utomhus. Vid dessa platser
förekommer alkohol och droger. Kapaciteten till samverkan kring dessa företeelser
behöver förstärkas.
Avslutningsvis sammanfattas den samverkansutveckling som hittills gjorts och hur
denna planeras fortsätta. Inom den lokala problembilden pågår arbetet med att
förnya samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena. Rapporten har tagits
fram tillsammans med polisen samt länsstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20

25 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 318

Rapport. God ordning på stan tillsammans
2020

RS 2020/1592

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten mottages.

Dialogmöten om God ordning på stan tillsammans genomförs två gånger om året
tillsammans med Region Gotland, polisen, länsstyrelsen, näringslivet och berörda
organisationer för att gemensamt arbeta för att upprätthålla och utveckla samarbetet
omkring trygghet och trivsel i staden och på övriga Gotland. Samrådet för God
ordning på stan tillsammans har byggts upp sedan 2003 utifrån det så kallade
10-punktsprogrammet. Samarbetet är mycket gott och har utvecklats över tid.
Ett möte inför sommaren genomförs i maj månad varje år i syfte att diskutera
åtgärder under sommarveckorna som ska öka tryggheten och trivseln för besökare.
På grund av rådande pandemiläge ställdes vårens möte in. Ytterligare ett möte
genomförs under hösten för att återkoppla hur sommaren blev. Årets möte genomfördes med ett 35-tal deltagare. Nedan beskrivs hur sommaren 2020 har upplevts
vilken också beskrivs som en annorlunda sommar.
Besökstillströmning
Nästan 690 000 tusen enkelresor gjordes med Destinationens färjor mellan juniaugusti 2020 (2019 var det knappt 990 000). Det är en minskning med ca 30 procent.
Gotlänningarna har inte rest i samma utsträckning som tidigare och har minskat sitt
resande med drygt 40 procent sedan 2019. Gruppresor, internationella besök och
konferens har minskat med omkring 80 procent. Det innebär en halv miljon mindre
resor. Fler deltidsboende stannar kvar på ön och det medför att fler människor vistas
på Gotland under en längre tidsperiod. Det är bra för näringslivet men antalet resor
minskar i omfattning. Besökstoppen finns i v 29 och 30. Destinationen arbetar med
att marknadsföra Gotland på övriga delar av året och samtidigt erbjuda generösa
bokningsvillkor.
Våld
Polisen sammanfattar sommaren som annorlunda. Antalet anmälda brott och våld i
offentlig miljö fortsätter att vara historiskt lågt. Det har varit en bra stämning på stan
trots trängsel. Fortsatt god samverkan råder mellan polisen och krögare. Securitas
ansåg att sommaren var jämförbar med 2019, dock gjordes 5 procent fler ingripande.
Securitas har, på grund av gällande rekommendationer, haft ett ansträngt personalläge då medarbetare måste stanna hemma vid symtom. (Fördjupning av problemområdet Våld finns i Rapport – Operativt samverkansforum april – oktober 2020,
RS 2020/797).
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Narkotika
Tillgången på narkotika är god och har inte minskat trots pandemin. Fortsatt bra
samarbete mellan polisen och serveringsställena. (Fördjupning av problemområdet
Droger finns i Rapport – Operativt samverkansforum april – oktober 2020,
RS 2020/797).
Tillsyn
Den 1 juli i år tog enheten för livsmedel och alkoholtillstånd över ansvaret för tillsyn
från smittskyddsläkare Maria Amér. Livsmedelsinspektörerna fick delegation på att
utöva tillsyn utifrån lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen
(2020:526). Syftet med lagen är att förhindra trängsel på serveringsställen där
allmänheten har tillträde. Under sommaren arbetade två ordinarie inspektörer plus
7 sommaranställda inspektörer. Många besökare på Gotland tillsammans med
hemmavarande gotlänningar gjorde att tillsynspersonalen upplevde problem med
trängsel, framför allt på gator och torg. Det var även trängsel på stränder och i
butiker. I och med att endast bordsservering är tillåten samt färre bord på alla
serveringsställen, blev det köbildning utanför serveringsställena. Merparten av
serveringsställena tog ansvar för att förhindra trängsel inom sina verksamheter men
allmänheten skötte sig inte lika bra och trängsel på allmän plats var en vanlig syn.
Regionen hade en bra dialog med branschen i syfte att minska trängseln.
Det inkom 95 klagomål om trängsel från 1 juli till regionen. Livsmedelsinspektörerna
och alkoholinspektörerna gjorde ca 638 timmar trängseltillsyn (mars – september).
248 tillsynsbesök genomfördes under juli månad enligt alkohol- och tobakslagen. För
hela perioden, juni – augusti gjordes 266 besök. Myndigheten utfärdade 7 förelägganden i juli, 4 i augusti och 2 i september. De vanligaste anmärkningarna var:
bristande matutbud, bristande utbud av lättdrycker, bristande brandskydd och att
serveringsansvariga inte var anmäld eller inte var på plats. Ordinarie livsmedelskontroller har inte utförts i lika stor utsträckning på grund av resursomställningen.
Det genomfördes 236 kontroller mellan juni och augusti vilket är betydligt färre än
vanligt. Ca 10-15 anmälningar om misstänkt matförgiftning har inkommit till
myndigheten, men ingen konstaterad förgiftning har skett i något fall.
Den tillfälliga smittskyddslagen gäller till den 31/12 2020. Socialdepartementet
föreslår att lagen ska förlängas till den 1 juli 2021. Förslaget är just nu ute på remiss.
Överlag så har det varit en bra dialog och samverkan mellan aktörer. Polisen och
tillståndsmyndigheten fortsätter med samtalsmöten med enskilda krögare för att
ytterligare klargöra fördelning av ansvar och insatser. Utbildning i Ansvarsfull
alkoholservering genomfördes i juni för drygt 20 personer av tillståndsmyndigheten.
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Ljud
Restauranger och klubbar hade färre besökare inomhus i och med hänsynen till
smittskyddssäkert avstånd. Många människor kom då att samlas utanför serveringsställena, på gator och torg. Det inkom många klagomål på hög ljudnivå under de
mest frekventerade veckorna och många var även musikrelaterade. Enheten för
miljö- och hälsa har arbetat med att vägleda verksamheterna så att kunskapen ska bli
större för egenhantering av ljud och bullar. De verksamheter som har överträtt
bullernivån under sommaren kommer ytterligare att bli kontaktade av inspektörerna
inför säsongen 2021.
Rökfria miljöer
Tekniska förvaltningen har utökat städningen på allmän plats då den nya lagen om
förbud att röka på uteserveringar har gjort att besökare fimpar utanför serveringsstället istället för i askkoppar på uteserveringen. Nedskräpning av fimpar har ökat
påtagligt.
Ungdomsverksamheten
Det har varit bra besökssiffror på ungdomsgårdarna vars verksamhet har pågått hela
sommaren. Medarbetare på ungdomsgårdarna uttrycker en oro kring psykisk ohälsa
och ensamhet kopplat till pandemin. Vårdnadshavares rädsla för smitta gör att vissa
ungdomar får minskad rörelsefrihet och får till exempel inte i lika hög grad som förut
vistas på ungdomsgården.
Svenska kyrkan
Denna sommar hade Svenska kyrkan inte någon verksamhet i sitt traditionsenliga tält
”Vatten i natten”, som bygger på kampanjen Varannan vatten. De har haft svårt att
bemanna tältet nattetid samt att de såg en minskad tillströmning av människor under
2019. Under sommaren hade de många besök i kyrkan av framför allt barnfamiljer.
Utsatta grupper drabbades av pandemin och många enskilda samtal genomfördes
under sommaren.
Gästhamnen
Det har varit hög ljudnivå och störande aktivitet i gästhamnen under sommaren.
Många båtgäster har festat på sina båtar efter Kallis stängning. Det förekom droger
och det spelades musik på hög volym. Verksamhetsansvarig upplever att det har
blivit ett hårdare klimat. Det har varit mycket bilar (EPA-traktorer) och ungdomar
som har provat sina ljudanläggningar i bilarna på nätterna inom gästhamnsområdet.
Inför nästa sommar önskar gästhamnen ett utökat samarbete med polisen och
Region Gotland för att stävja oroligheter som uppstod under innevarande sommar.
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Räddningstjänsten
Sommaren har varit lugn. De rapporterar att det har varit en hel del krögare som har
bytt verksamhet vilket har lett till en ökad mängd av rådgivningstillfällen.
Hamnverksamheten
Även hamnverksamheten meddelar en lugn sommar. I stort sett har det inte varit
någon kryssningsverksamhet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
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Indexjustering av timtaxa för verksamheter
inom tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor
(LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag om
brandfarliga och explosiva varor (LBE)

RS 2020/1739

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Årlig indexjustering av timtaxan inför år 2021 godkänns.

Regionstyrelsen får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter, enligt Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV), i taxa för verksamheter för tillsyn enligt lag (2003:778)
om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor (LBE). (RF § 4).
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats i oktober 2020 är 1,7 %,
avseende år 2021.
I enlighet med taxan föreslås en revidering av taxan med 1,7 %. Revideringen innebär
att timtaxan höjs till 1020 kr per timme från nuvarande 1005 kr per timme. Den nya
timtaxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2021.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser,
nämnden erhåller en relevant, korrekt och uppdaterad kostnadstäckning i enlighet
med kommunallagen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-23
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår att tekniska nämndens förslag om egenavgift för sjukresa
enligt vårdgarantin hos annan vårdgivare skall antas.

Ärendet har initierats av hälso- och sjukvårdsförvaltningens ledningsgrupp som
2019-05-22 beslutade att skicka begäran om ändringsförslag till teknikförvaltningen
gällande bestämmelser för sjukresor och ändring av taxan när det gäller resor utomläns i samband med vårdgarantin, inte patientens eget val eller på grund av specialistvård.
För sjukresor är det regionfullmäktige som tar fram bestämmelser samt beslutar om
regler för ersättning och egenavgifter. Nuvarande egenavgift för utomläns sjukvård är
316 kr/enkelresa, med ett högkostnadsskydd på 1 900 kr/år. Dessa avgifter gäller
såväl i samband med vårdgaranti, patientens eget val eller specialistvård.
Om besök eller planerad vård inom den specialiserade vården inte kan genomföras
inom 90 dagar ska motsvarande vård erbjudas hos annan vårdgivare – utan extra
kostnad för patienten. Detta framgår av hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) och
patientlagen (2014:821) och så är också informationen utformad på Region Gotlands
hemsida: ”Om du som patient erbjuds vård hos annan vårdgivare med anledning av
vårdgarantin ska det inte innebära extra kostnader för dig”. Liknande information
finns på SKR: hemsida: ”Detta ska inte leda till någon merkostnad för patienten.”
När en patient ska få vård med anledning av vårdgarantin får han/hon beskedet att
egenavgift kommer att debiteras. I vissa fall blir det direkt en kostnad på 1 900 kr.
Patienter har, till hälso- och sjukvårdsförvaltningen direkt och till patientnämnden,
framfört att detta förfarande strider mot gällande lag.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har uppmärksammat att patienter får betala en
högre egenavgift för sjukresa vid vård enligt vårdgarantin hos annan vårdgivare än
om vården tillhandahållits på Gotland. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har framfört att detta är felaktigt och att patienten inte ska drabbas av en högre egenavgift för
sjukresa för att vård enligt vårdgarantin inte kan ges på Gotland. Förvaltningen
föreslår att patientens egenavgift ska vara samma som om vården givits på Gotland.
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Den ekonomiska effekten av att inte ta ut någon egenavgift för den del av sjukresan
som sker på fastlandet hamnar hos hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det är tekniska nämnden som ansvarar för taxan som reglerar egenavgifter för sjukresor. Tekniska nämnden har ställt sig bakom hälso- och sjukvårdsförvaltningens
förslag.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget enligt ovan är rimligt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-11
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Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

När en materiell tillgång tagits ur bruk och bedöms sakna värde för verksamheten ska
den inte längre redovisas som en tillgång enligt god redovisningssed. Det innebär att
tillgången ska tas bort ur regionens anläggningsreskontra. Det i sin tur innebär att det
kvarvarande bokförda värdet på tillgången kommer att redovisas som en driftkostnad
i den verksamhet som nyttjat tillgången.
Teknikförvaltningen har uppmärksammat att det finns behov av utrangering av vissa
anläggningstillgångar inom avdelningarna mark- och stadsmiljö, hamn respektive
vatten- och avlopp. Totalt uppgår det bokförda värdet på de tillgångar som ska
utrangeras till 8,3 mnkr. Merparten, 7,3 mnkr, avser vatten- och avloppsverksamheten.
Teknikförvaltningen har framfört att vatten- och avloppsverksamheten redan har ett
prognostiserat underskott innevarande år på 10 mnkr som innebär att verksamhetens
egna kapital kommer att bli negativt och uppgå till cirka -5 mnkr. Anledningen till det
prognostiserade underskottet är ökade kapitalkostnader till följd av stora investeringar, lägre intäkter från försäljning av vatten på grund av pandemin samt att taxehöjningen senarelades till 1 oktober. Om verksamheten dessutom ska bära sina
utrangeringskostnader på cirka 7 mnkr så minskar det egna kapitalet ytterligare och
skulle uppgå till -12 mnkr, vilket förvaltningen anser kommer att bli svårt att återhämta.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar regleras hur utrangering av
anläggningstillgångar ska hanteras. Regionstyrelseförvaltningen anser att riktlinjerna
anger viktiga ekonomiska styrsignaler och ska följas. Vatten- och avloppsverksamheten har också högre krav på sig att vara helt finansierade genom avgifter.
Regionstyrelseförvaltningen har förståelse för att pandemin gett effekter på både
kostnader och intäkter som varit svåra att påverka och hantera under innevarande år
men anser att principerna för avgiftsfinansiering och utrangering är viktiga att följa.
I samband med att årsredovisningen behandlas sker en beredning av hur nämndernas
resultat ska överföras till eget kapital. För affärsdrivande verksamhet ska 100 procent
av överskott respektive underskott föras med.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ställning tas till hur stor del av vatten- och
avloppsverksamhetens resultat som är rimligt att överföra till verksamhetens eget
kapital sker i samband med denna beredning. Tekniska nämnden kan i sin skrivelse
om förslag till överföring av 2020 års resultat framföra de omständigheter som
nämnden vill att beredningen ska ta hänsyn till.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att ärendet kompletteras med handlingar och protokollsutdrag från tekniska nämnden och överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
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Avsättning för deponier
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Avsättningen för efterbehandling av deponier ökas med 53,2 miljoner kr till
75,7 miljoner kr. Kostnaden på 53,2 miljoner kr för den ökade avsättningen
redovisas centralt på finansförvaltningen, regionstyrelsen, och belastar årets
resultat för regionen som helhet.

Enligt god redovisningssed ska en avsättning redovisas i balansräkningen om en
kommun har en befintlig legal förpliktelse till följd av en eller flera inträffade
händelser, om det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen och om en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.
Region Gotland genom tekniska nämnden har en legal förpliktelse att återställa gamla
kommunala deponier för att minimera negativ påverkan på miljön. Region Gotland
har haft en avsättning för efterbehandling av deponier sedan 2004. Ett flertal efterbehandlingsåtgärder har genomförts genom åren och avsättningen har omvärderats
löpande. I samband med budgetberedningen 2018 inkom tekniska nämnden med ett
särskilt ärende om förväntade framtida kostnader på 107 mnkr. Det framkom vid
beredningen att ytterligare detaljerade undersökningar och beräkningar krävdes för
att kunna göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. Teknikförvaltningen har
sedan dess gjort fördjupade undersökningar som legat till grund för nya kalkyler av
efterbehandlingsåtgärderna.
Avsättningen för deponier uppgick vid senaste balansdagen 2020-08-31 till
22,5 mnkr. Enligt de nya kalkylerna så är beloppet för efterbehandlingsåtgärder
beräknat till 75,7 mnkr. Det innebär att avsättningen behöver ökas med 53,2 mnkr
vilket medför en motsvarande kostnad som kommer att belastar resultatet 2020.
Någon budget för ökad avsättning finns inte.
Den föreslagna ökningen av avsättningen avser gamla deponier som inte är i bruk.
Deponierna har varit en del av tidigare verksamhet som har tillgodosett tjänster för
ett tidigare avgiftskollektiv och dessutom hanterat verksamhetsavfall utanför det
kommunala avfallsuppdraget. Teknikförvaltningen har anfört att nuvarande avgiftskollektiv inte bör belastas med kostnader för de gamla deponierna utan att efterbehandlingsåtgärderna bör tas av den skattefinansierade verksamheten. Teknikförvaltningen föreslår i sin tjänsteskrivelse att ökningen av avsättningen inte ska
finansieras av tekniska nämnden utan finansieras centralt för regionen. Tekniska
nämnden behandlar ärendet på sitt sammanträde den 17 december.
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Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med teknikförvaltningen att det är rimligt
att den stora ökningen av avsättningen för efterbehandlingsåtgärder för avslutade
gamla deponier inte ska betalas av nuvarande avgiftskollektiv.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av teknikförvaltningens kalkyler och
bedömer att de uppfyller redovisningskraven.
I den senaste resultatprognosen i delårsrapport 2 bedömdes regionens årsresultat bli
236 miljoner kr. Ökningen av avsättningen av deponier innebär en kostnad på
53,2 miljoner kr som påverkar resultatet. Det finns inte någon budget för en ökad
avsättning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme i årets
resultat för att hantera avsättningen och föreslår att avsättningen redovisas centralt på
finansförvaltningen under regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
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Överföring av budgetmedel för kompetensutveckling från GVN till BUN

RS 2020/1610

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Budgetanslag på 360 000 kronor överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden i 2021 års budget.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) samt barn- och utbildningsnämnden (BUN) har begärt att ett budgetanslag på 360 000 kronor avseende
kompetensutvecklingsmedel ska föras över från GVN till BUN. Syftet är att få en
likvärdig bedömning gällande fördelningen av kompetensutvecklingsmedel för de
båda nämnderna. Nämnderna föreslår att budget för kompetensutveckling för
personal inom hela utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ligger samlat hos BUN.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Ärendets behandling under mötet

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-10-21, § 103
Barn- och utbildningsnämnden 2020-20-20, § 116
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-18
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Reviderad plan- och bygglovstaxa
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Reviderad plan- och bygglovstaxa godkänns.

Ny taxemodell för plan- och bygglagens område antogs av regionfullmäktige
2016-12-19, § 232. Modellen gäller från 1 januari 2017. I samband med framtagandet
av ny modell beslutades att den nya taxan skulle följas upp och utvärderas av
samhällsbyggnadsförvaltningen samt att samtliga externa taxor ska ses över årligen
för att säkerställa en korrekt hantering. Årets revidering omfattar endast sektion P
och T i bygglovstaxan.
Geografisk Information producerar nybyggnadskartor när det krävs enligt beslut i
bygglov. Tre olika typer produceras, A, B och C, där A och B kräver nymätning i fält
medan C endast är ett utdrag ur Region Gotlands primärkarta. Eftersom typ C inte
längre produceras och eftersom ett primärkarteutdrag innehåller samma information
så är typ C en överflödig post i taxan.
Vad gäller typ A och typ B är de mycket lika i produktionstid och har varit det de
senaste åren. För att förenkla för kund och även handläggare på Region Gotland så
slås typ A och typ B samman då skillnaden i kostnad är liten och de praktiska
skillnaderna endast har bäring på Geografisk Informations interna processer.
Eftersom tiden för tillverkning skiljer sig mycket lite och runt 85% av alla
beställningar är karta av typ A så förs priset för typ A över till att gälla för den nya
sammanslagna kartprodukten.
Utdrag ur Region Gotlands primärkarta sker idag enligt en prissättning där det blir
dyrare ju större yta som utdraget avser. Tidsåtgången för utdrag ur primärkartan är
densamma oberoende av storlek på materialet och taxan bör därför ändras till ren
timdebitering för att följa självkostnadsprincipen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Nämndens förslag
ligger i linje med de principer för finansiering via taxor som finns inom Region
Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2020-10-14, § 221
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 325

Slutredovisning – Nybyggnad av förskola i
kv. Malajen

RS 2020/1447

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Slutredovisningen för förskolan Törnekvior godkänns.
• Anslagsöverskottet på 3,3 mnkr regleras mot regionens Eget kapital.
•

I samband med exploatering av yttre A7-området för bostäder ökade behovet av
förskoleplatser i området.
En detaljplan som möjliggjorde byggandet av en ny förskola i kvarteret Malajen vann
laga kraft 2016. Ursprunglig planering var en förskola med tre avdelningar som sedan
ändrades att omfatta fem avdelningar för cirka 100 barn. I uppdraget ingick även att
bygga ett tillagningskök för måltidsförsörjningen.
Bygget har genomförts som en totalentreprenad vilken upphandlades juni 2016.
Lägst anbud lämnade Wisab Bygg AB. Bygget slutbesiktigades november 2017.
Verksamheten flyttade in i december 2017 och de första barnen började på förskolan
i januari 2018. Förskolan har fått namnet Törnekviors förskola.
Byggnaden är uppförd med inriktning mot passivhusstandard.
Total investeringsbudget för projektet har varit 40,5 miljoner kr. Investeringsutgiften
har uppgått till 37,2 miljoner kr och innebär ett anslagsöverskott på 3,3 miljoner kr.
Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 mnkr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 3,3 mnkr regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2020-09-16, § 202
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 326

Taxa för upplåtelser av offentlig plats

RS 2020/1619

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Ändringar i Region Gotlands taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs enligt
tekniska nämndens förslag och gäller från 1 mars 2021.

Under de senaste fyra åren har en differentierad taxa för upplåtelse av offentlig plats
under Almedalsveckan använts. I nuvarande taxa skiljer sig kvadratmeterpriset
beroende på ytans storlek och i vilken del av området som markplatsen är lokaliserad.
Det finns totalt 10 olika kvadratmeterpriser. Syftet med nuvarande taxa var att skapa
större flexibilitet och ökad rättvisa för arrangörerna. Detta syfte nåddes delvis, men
det finns en inbyggd komplexitet i de olika taxorna som bygger på storleken på markplatsen. En effekt av detta har varit att ideella organisationer tenderat att boka en
mindre yta vilket gett ett högre kvadratmeterpris.
Tekniska nämnden har nu föreslagit att taxan ska ändras för att få en ökad enhetlighet, enklare administration samt att man genom denna förändring öppnar möjligheten för alla aktörer att delta på lika villkor, såväl stora som mindre organisationer.
Föreslagen ändring innebär en modell med två kvadratmeterpriser. En taxa för
centralt läge för yta i Almedalsområdet och en taxa för yta utanför Almedalsveckans
område, t.ex. Holmen, där kostnad/kvadratmeter är densamma oavsett storlek på
markupplåtelsen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag
men de totala ekonomiska konsekvenserna bör följas noga för att undvika för stort
intäktstapp för Region Gotland. Den nya taxan föreslås gälla från 1 mars 2021.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Nämndens förslag om att den förändrade taxan kan bidra till att skapa en ökad
enhetlighet, enklare handläggning samt att ett ökat deltagande under Almedalsveckans alla dagar är positivt.
Teknikförvaltningen poängterar att om förslaget inte skulle få önskad effekt med
bland annat en ökad tillströmning av mindre organisationer finns en risk för ett
intäktstapp på upp emot 350 000 kronor. De ekonomiska konsekvenserna bör följas
noga och åtgärdas om intäktstappet blir för stort.
Förutom indexuppräkning medför den nya taxan ingen förändring för de arrangörer
som hyr de största ytorna medan alla övriga arrangörer får en sänkt avgift.
forts

40 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 326 forts
RS 2020/1619
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-10-21,§ 227
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 327

Begäran om tilläggsanslag särskild
kollektivtrafik

RS 2020/1618

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Begäran om tilläggsanslag avslås.
• Om behov kvarstår uppmanas tekniska nämnden återkomma i samband med
bokslutet med en begäran om att underskottet inte ska återställas kommande år.
•

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 2 427 000 kronor för driften av den
särskilda kollektivtrafiken färdtjänst och sjukresor eftersom prognosen visar på
motsvarande budgetunderskott samt att verksamheten under föregående år inte haft
en budget i balans.
Teknikförvaltningen beskriver att åtgärder har vidtagits för att komma tillrätta med
det negativa resultatet. Exempel på föreslagna åtgärder är begränsningar i månadskort
plus. Om de begränsningar som föreslagits inte ger önskad effekt skriver nämnden
att ytterligare åtgärder måste vidtas.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås. Enligt
gällande regler ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma.
Det är endast regionfullmäktige som kan bevilja nämnderna tilläggsanslag till driftbudgeten. Eftersom ärendet behandlats i tekniska nämnden så sent som 21 oktober
hinner inte ärendet beredas till regionfullmäktige innan årsskiftet. Tilläggsanslag på
driften kan inte beviljas retroaktivt för ett avslutat räkenskapsår.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden, återkommer i samband
med att ärendet om överföring av resultat behandlas. Enligt gällande ”Regler för
styrning och uppföljning i Gotlands Kommun 2002-03-17, §61 kan resultat föras
över mellan budgetår. Huvudregeln är att 100 procent av underskott och 75 procent
av överskott förs över till nämndens eget kapital. Regionfullmäktige har på en
nämnds begäran möjlighet att besluta att ett annat belopp än hela underskottet förs
över till nämndens eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-10-21, § 226
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 328

Begäran om tilläggsanslag redundant
gassystem

RS 2020/1617

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 3 300 000 kr för nytt redundant
gassystem för medicinska gaser på Visby lasarett. Tilläggsanslaget finansieras ur
regionens Eget kapital.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för projektet redundant gassystem för
medicinska gaser på Visby lasarett.
En kostnadsindikation togs fram under 2018 och regionfullmäktige beslutade om ett
investeringsanslag till hälso- och sjukvårdsnämnden på 3 000 000 kr i 2019 års
investeringsbudget. Efter mer ingående utredningar och under projekteringens gång
har det visat sig att uppdraget var av mer teknisk komplexitet än vad som fanns till
kännedom då kostnadsindikationen togs fram. Detta har resulterat i högre projekteringskostnader och kostnadsdrivande byggtekniska åtgärder.
Projektet är nu helt färdigprojekterat och delvis utfört. De utvändiga arbeten, d.v.s.
mark- och betongarbeten för oxygentank och uppställningsplats för tankbil, är färdigställda. De två rum som ska fungera som gascentral och kompressorcentral är färdigställda. Det som återstår är installationerna för själva medicinska centralgassystemet.
Entreprenörer har inkommit med anbud och en ny investeringskalkyl har upprättats
där investeringsutgiften beräknas till totalt 6 300 000 kronor. Finansiering med
3 300 000 kronor saknas för att kunna slutföra upphandling och färdigställa
projektet.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens äskande.
Regionstyrelsen är genom beslut i regionfullmäktige bemyndigade att inom en ram av
10 miljoner kronor per år anvisa medel ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering. Den nivån har uppnåtts under 2020 varför detta beslut
behöver tas av regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-10-21 § 225
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 329

Information. Expropriation av fastigheten
Vall Hardings 1:7

RS 2019/1163

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen angående fortsatt beredning av ärende angående fastigheten Vall
Hardings 1:7, Södervägs brädgård, är mottagen.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) har tillskrivit Region Gotland med önskan
om att regionen ansöker om expropriationstillstånd gällande fastigheten Vall
Hardings 1:7 i syfte att skapa förutsättningar för genomförande av nödvändiga
saneringsåtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen har sedan mars 2020 arbetat med att utreda frågan och
har begärt in remissyttranden från ett antal instanser. Inkomna remissyttranden ger
skäl att ytterligare utreda möjliga konsekvenser av ett övertagande av fastigheten via
expropriation. Samtidigt har SGU aviserat att man kommer att senarelägga slutförandet av påbörjade markundersökningar med två år till 2022.
Regionstyrelseförvaltningen ser inga skäl att i nuläget gå fram med ett ställningstagande i frågan, utan avser att utreda uppkomna oklarheter vidare och återkomma
med ärendet till regionstyrelsen för beslut under första halvåret 2021.
Ett exproprieringsförfarande kan förutses ta minst 12 månader i anspråk och det är
därför positivt om Region Gotland fattar ett beslut i frågan i god tid innan en slutrapport kring markens föroreningsstatus finns framme. En sådan rapport förutses
slutföras under 2022. Regionstyrelseförvaltningen ser inga skäl att i nuläget gå fram
med ett ställningstagande i frågan, utan avser att utreda uppkomna oklarheter vidare
och återkomma med ärendet till regionstyrelsen för beslut under första halvåret 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 330

Markanvisningsavtal avseende idrottsanläggning Visborg

RS 2020/1562

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat markanvisningsavtal med Visby Padel Fastighet AB i syfte att upplåta
mark med tomträtt inom idrotts- och rekreationsområdet på Visborg för
nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning godkänns.

I enlighet med regionstyrelsens beslut den 28 januari 2020 (RS §16) utlystes markanvisningstävling avseende gymnastik- och idrottsanläggning mellan 1 februari och
17 april 2020.
Regionstyrelsen beslutade den 30 september 2020 (RS §252) att teckna markanvisningsavtal med Visby Padel Fastighets AB i syfte att upplåta mark med tomträtt
för uppförande av gymnastik- och idrottshall inom rekreationsområdet på Visborg.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
-

Markanvisningen och därmed optionen är giltig i två år från det datum då
Regionstyrelsen beslutar om godkännande av markanvisningsavtalet.
Marken ska upplåtas med tomträtt.
Tomträttsavgälden ska beräknas utifrån ett värde om 350 kr/kvm BTA.
Tomträttsavtal tecknas först efter det att bygglov erhållits.
Ett genomförandeavtal med tillhörande genomförandeplan ska före det att
bygglov sökes redovisa ett förslag för projektets genomförande.
Genomförandet ska följa intentionerna i tävlingsbidraget samt de förutsättningar
som gavs i markanvisningstävlingen.
Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande markgenomförandeavtal mellan parterna.

Att utveckla idrottsområdet inom den nya stadsdelen Visborg är av stort intresse för
allmänheten, både idag och i framtiden, och för att åstadkomma den levande stadsdel
som Visborg är tänkt att bli.
forts

45 (57)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 330 forts
RS 2020/1562

En ny gymnstikhall på Visborg är viktig för att Gotlands gymnastikverksamhet ska
fortsätta växa och utvecklas. Många barn och ungdomar, framför allt flickor, utövar
denna sport och behöver en trygg träningsmiljö. Eftersom idrottshallen inte bara
planeras för gymnastik, utan även kommer att möjliggöra för någon annan form av
kommersiell idrottsverksamhet blir den ett viktigt tillskott för idrottsutövandet på
Gotland och en mötesplats för medborgarna samtidigt som den utvecklar idrottsområdet på Visborg.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal är
upprättat i enlighet med intentionerna för markanvisningstävlingen och föreslår
därför regionstyrelsen att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Visby Padel
Fastighets AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-10-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 331

Överlåtelse av exploateringsavtal
Västerhejde Annex 1:8

RS 2020/1680

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat avtal avseende överlåtelse av exploateringsavtal Västerhejde Annex 1:8
från Prästlönetillgångar i Visby Stift till Grundbulten 50116 AB (under namnändring till Gåshagen Projekt AB) godkänns.

Ett exploateringsavtal har tecknats mellan markägaren Prästlönetillgångar i Visby stift
och region Gotland för genomförande av detaljplan för Västerhejde Annex 1:1.
Exploateringsområdet har genom lantmäteriförrättning därefter avstyckats och utgör
nu en egen exploateringsfastighet Gotland Västerhejde Annex 1:8.
Då fastigheten Västerhejde Annex 1:8 nu är under försäljning och köpeavtal har
upprättats mellan Prästlönetillgångar i Visby stift och Grundbulten 50116 AB måste
regleras att köparen övertar exploateringsavtalet i sin helhet, inklusive den bankgaranti som utgör säkerhet för fullgörandet av exploatörens åtaganden.
Regionstyrelseförvaltningen ser inget hinder mot att exploateringsavtalet överlåts till
Grundbulten 50116 AB under förutsättning att säkerheten enligt exploateringsavtalets § 16 är Region Gotland tillhanda innan beslut om överlåtelse tas i regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 332

Motion. Grönytefaktor för hållbar utemiljö

RS 2020/764

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Motionen anses besvarad.
• Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att undersöka för- och nackdelar med
grönytefaktorn som verktyg i fysisk planering.
•

Lisbeth Bokelund och Karin Stephansson (MP) föreslår att Region Gotland utvecklar
grönytefaktor som ett arbetsredskap för att säkerställa att tillräckliga gröna och blå
kvaliteter uppnås i exploateringsprojekt.
Miljö- och byggnämnden har yttrat sig och ställer sig positiva till att förvaltningen
undersöker fördelar och eventuella nackdelar med grönytefaktorn som verktyg i
fysisk planering. Detta behöver ske i dialog med tekniska förvaltningen. I sin
skrivelse uttrycker förvaltningen att arbetssättet med grönytefaktorn bör utvecklas så
att det passar Gotlands lokala behov och förutsättningar. Förvaltningen skriver
vidare att det kan vara väldigt lämpligt att använda grönytefaktorn i stad och tätort,
samt på idag väldigt hårdgjorda områden med låga eller obefintliga naturvärden.
Regionstyrelseförvaltningen delar miljö- och byggnämndens uppfattning om att
grönytefaktorn som verktyg vid fysisk planering bör undersökas och förordar att
miljö- och byggnämnden får detta uppdrag.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2020-04-27
Miljö- och byggnämnden 2020-10-14, § 224
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 333

Medborgarförslag. Narkotikafri skola och
återinsätt Tullen både i hamnen och på
flygplatsen

RS 2019/1148

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
återuppta projektet narkotikafri skola, eller gå med i projektet narkotikafri skola och
återinsätta Tullen både i hamnen och på flygplatsen.
Regionstyrelseförvaltningen har ombett Wisbygymnasiet, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen om ett utlåtande över föreslagställarens förslag. Wisbygymnasiet menar
att det förebyggande arbetet mot droger är en viktig del i det vardagliga arbetet på
skolan och det åligger mentor att diskutera såväl droger som kränkning och utanförskap med sin mentorsgrupp. Skolan har även en särskild drogpolicy som samtliga
medarbetare inom skolan arbetar utifrån. Det innebär att mentor, rektor, skolsköterska, kurator, specialpedagog med flera arbetar utifrån sin unika profession med
det förebyggande arbetet. Vidare fångas elever kontinuerligt upp via elevhälsoteam
som träffas varje vecka. Skolan gör också den bedömningen att enskilda projekt är
bra och tjänar ofta som ett sätt att få igång ett arbete men riskerar dessvärre att
avstanna då projekttiden är slut. Wisbygymnasiet arbetar därför kontinuerligt och
systematiskt mot droger. Arbetet sker även i nära samarbete med bland annat polisen
på Gotland där förebyggande samtal genomförs tillsammans med elever på skolan.
Just nu med fokus på unga flickor i gymnasieåldern. Skolan genomför också
narkotikasök med hund.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att det drogförebyggande arbetet i de
kommunala skolorna, grundskolan såväl som på gymnasiet regleras av gemensamt
antagna riktlinjer samt handlingsplan för Arbetet med alkohol, narkotika, dopning
och tobak (2018-12-18). Handlingsplanen arbetades fram för att vara ett stöd för
medarbetare men också för att säkerställa att elever omhändertas på ett likvärdigt
sätt. Riktlinjerna utgår bland annat från Region Gotlands och polisens gemensamma
samverkansöverenskommelse kompletterat med medborgarlöften som definierar
olika behov av insatser. Det förebyggande arbetet med droger ingår också i den
gemensamma framtagna lokala problembild som Region Gotland tillsammans med
polisen har identifierat. I det sammanhanget är skolan en av huvudaktörerna i det
operativa samverkansforumet, OSF, som har bildats för att möjliggöra ett effektivt
samarbete och vidta åtgärder/aktiviteter för att bland annat förhindra droganvändning i skolan såväl som i samhället.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 333 forts
RS 2019/1148

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det förebyggande arbetet mot droger inom
den kommunala skolan har skärpts genom framtagandet av ett gemensamt styrdokument som reglerar ANDT-området (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak).
Dessutom har ett brett samverkansarbete påbörjats tillsammans med polisen för att
förebygga bland annat droger i det trygghetsskapande- och brottsförebyggande
arbetet där skolan är ett fokusområde.
Medborgarförslaget tar också upp åtgärder inom sådan verksamhet som åvilar
polismyndigheten och tullverket och som Region Gotland inte har någon rådighet
över. Dessa förslag kan därför inte tas något beslut om.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) föreslår att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Ordförande ställer proposition på Filip Reinhags förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-08
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 334

Medborgarförslag. Regionanställda ges
möjlighet att placera sin avtalspension i
etiska fonder

RS 2017/264

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Medborgarförslag har inkommit med förslaget att alla regionanställda ska ges möjlighet att placera sin avtalspension i etiska fonder. Förslagsställaren skriver att etiska
fonder bör vara en självklarhet oavsett hur få individer som i slutändan väljer dem.
Regionsstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns möjlighet för medarbetarna att själva bestämma vilken typ av pensionsförsäkring och fonder som han
eller hon vill att pensionspengarna ska placeras i samt att flera av försäkringsbolagen
har etiska fonder i sitt utbud.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 335

Information corona covid-19

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Regionstyrelsens arbetsutskott informeras om status kring Corona covid-19.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 336

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
Projekt Trafik 2023- där representanter till en referensgrupp ska utses.
Arbetsutskottet föreslår att samtliga partiers gruppledare i regionstyrelsen ska utses.
Uppdrag om uppföljning av coronapandemin - konsultföretaget Ramböll ska ta fram
en rapport som ska presenteras i samband med årsredovisningen.
Gotlands Allehanda har gjort ett reportage om Region Gotlands kostnader för utköp
av personal.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 337

Vägledning för säkra digitala möten

RS 2020/1822

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Vägledning för säkra digitala möten i Region Gotland antas.

Till följd av pågående Covid-19 pandemi har behov av råd och stöd för hur verksamheter inom Region Gotland ska kunna genomföra säkra digitala möten uppkommit. För att underlätta för regionens verksamheter har regionstyrelseförvaltningen tagit fram en vägledning för säkra digitala möten. Vägledningen kan fungera
som utgångspunkt vid utformande av nämndspecifika riktlinjer och rutiner.
Givet att vissa åtgärder vidtas gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att
digitala möten kan genomföras på säkert sätt med någon av de tjänster för digitala
möten som Region Gotland erbjuder. Merparten av de tjänster som Region Gotland
har möjlighet att nyttja erbjuder krypterad överföring. Tillsammans med andra
särskilda inställningar kan risker för att obehöriga får åtkomst till skyddad
information minimeras.
Det åligger emellertid varje verksamhet att bedöma behov och potentiell nytta och
som personuppgiftsansvarig är det respektive nämnd som ytterst ansvarar för de
eventuella digitala möten som äger rum.
Med stöd av en regiongemensam vägledning gör regionstyrelseförvaltningen dock
bedömningen att det blir enklare för varje nämnd att inrätta specifika riktlinjer och
rutiner.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 338

Inbjudan till samråd miljöbedömning
Fonden för en rättvis omställning (JTF)

RS 2020/1812

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, Roland Engkvist,
samordnare och Helena Andersson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras om fonden för rättvis omställning där Gotland föreslås
ingå. Ett remissvar ska lämnas till regeringskansliet och handlingar kommer direkt till
regionstyrelsens sammanträde.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 339

Val av representant till Mälardalsrådets En
bättre sits - samverkansgrupp om godstransporter

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Eva Nypelius (C) utses som representant till samverkansgruppen för godstransporter. Jesper Skalberg Karlsson (M) utses som ersättare.

Regionstyrelsen ska välja representant till Mälardalsrådets En bättre sits –
samverkansgrupp om godstransporter. Eva Nypelius (C) utses som ordinarie
representant och Jesper Skalberg Karlsson (M) som ersättare.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2020-12-02

RS AU § 340

Övriga ärenden

Meit Fohlin (S) ställer fråga om Birkagården där arbetsutskottet informeras om att en
ny verksamhetsledare tillträder under december månad.
Jesper Skalberg Karlsson (M) ställer fråga om informationsrutiner vid beslut om
utmaningsrätt.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

