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RF § 1

Fyllnadsval till regionfullmäktige

RS 2021/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.

Länsstyrelsens sammanräkning 2020-12-15.
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Lena Grund (L).
Aina Mattsson (L), Ravinstigen 11, 621 58 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Aina Mattsson (L).
Carin Hammerin (L), Liljewalchsvägen 9 62146 Visby.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2020-12-15 Dnr: 201-5007-20
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RF § 2

Information om Corona - Covid 19

På plats i Ljusgården för att ge information om Covid-19 finns regiondirektör Peter
Lindvall, smittskyddsläkare Maria Amér och vaccinationssamordnare Christine
Senter.
Efter varje anförande finns möjlighet att ställa frågor.
Regiondirektör Peter Lindvall berättar att av Region Gotlands 6 700 medarbetare
jobbar ca 1 500 hemifrån. När pandemin är över kommer man se ett nytt sätt att
både umgås och arbeta och att man som arbetsgivare kan dra stor nytta av de
erfarenheter som pandemin medfört. Framtida lokalbehov och nya förutsättningar
för både chefer och medarbetare att utföra sina tjänster är exempel på områden där
man kan ta erfarenheter från pandemin, säger regiondirektör Peter Lindvall.
Smittskyddsläkare Maria Amér summerar inledningsvis Covid-19 utifrån ett 2020perspektiv. Totalt har 2 675 fall diagnostiserats hittills och 44 personer avlidit
relaterat till Coronapandemin. Vidare berättar hon att 2021 startat med ett lugnare
läge på Gotland med färre nyinsjuknande per vecka men att smittan nationellt
återigen ökar och att det därför är fortsatt viktigt att följa de råd och restriktioner
som finns. Maria Amér informerar också om vaccinationsprocessen och den
prioritetsordning som fastställts och som samtliga regioner har bundit sig till att följa.
Just nu finns det tre godkända och effektiva vaccin och ett fjärde är på väg.
Smittskyddsläkare Maria Amér påminner avslutningsvis om sportlovet som snart
stundar. Att man planerar sin ledighet på ett smittsäkert sätt, det vilar ett stort ansvar
på oss alla att se till så att smittspridningen inte ökar under lov och ledighet.
Ordförande Inger Harlevi frågar om man upptäckt mutationer på Gotland och Maria
Amér svarar att man inte har sett några mutationer i prov som är tagna på Gotland.
Anna Hrdlicka (M) har en följdfråga på detta och undrar när man började screena
mutationer i provsvaren och Maria Amér svarar att man gjort det under några
veckors tid.
Lars Thomson (C) undrar om Maria Amér kan ge en lägesbild av vad man har att
vänta till hösten och här svarar smittskyddsläkare Maria Amér att det inte finns några
utsikter på att Covid-19 kommer att försvinna. Man får räkna med att det är ett virus
som kommer att stanna kvar och cirkulera runt men som så småningom kommer att
anta karaktären av ett säsongsvirus. Fortsatta råd och restriktioner resten av 2021 är
att vänta, säger Maria Amér.
forts
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RF § 2 forts
Vaccinationssamordnare Christine Senter berättar att det är osäkra leveranstider på
vaccinationerna men att man så fort de kommer in skyndsamt vaccinerar på ett säkert
och effektivt sätt. Folkhälsomyndigheten styr vaccinationstilldelningen och fördelar
till regionerna utifrån antalet äldre i befolkningen informerar Christine Senter. Vi på
Gotland har all anledning att vara stolta säger Christine Senter. Hittills har vi utför
7 721 vaccinationer för 5 391 individer vilket gör Gotland till den region i landet som
har högst andel vaccinerade i befolkningen. Avslutningsvis betonar Christine Center
att Gotland både har den förberedelse och kapacitet som krävs för att börja
vaccinera.
Sara Lidqvist (KD) undrar över vaccinationsstationerna utspridda över ön och om
det är till dem man ska vända sig för att få vaccination om man inte bor i Visby.
Christine Senter meddelar att samtliga vårdcentraler kommer att utgöra basen för
vaccinationerna, där kommer man kunna utföra 2 500 vaccinationer i veckan.
Vaccinstationerna är komplement till vårdcentralerna för att göra det ännu mer
tillgängligt för dem som bor långt ifrån en vårdcentral.
Mats-Ola Rödén (L) vill göra ett medskick till Christine Senter att informationen
kring vaccinationsstationerna gärna får förtydligas. Han menar att det är många som
har uppfattat det som att det är vaccinationsstationerna som kommer att utgöra
basen och inte vårdcentralerna. Christine Senter tar med sig detta.
Ordförande Inger Harlevi avslutar med att uppmärksamma att smittskyddsläkare
Maria Amér röstats fram till Årets Gotlänning och Maria mottar en blombukett av
ordförande.
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RF § 3

Revisorernas information

Med digitalt finns revisorernas ordförande Mats Ågren. På ärendelistan till detta
sammanträde finns fyra st revisionsrapporter som Mats Ågren berättar om.
Granskning av implementering av nya läkemedel
Rapporten gäller granskning av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Granskningen syftar
till att bedöma om nämnden säkerställt en ändamålsenlig styrning av implementeringen av nya kostnadsdrivande läkemedel, samt om den interna kontrollen inom
området är tillräcklig. Efter genomförd granskning är den sammanfattande
revisionella bedömningen att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställer att
det finns tillräcklig styrning av implementeringen av nya kostnadsdrivande läkemedel
samt att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig. Revisionen överlämnar
rapporten samt rekommendationer och önskar svar senast den 30 april 2021 på vilka
åtgärder som kommer att vidtas.
Granskning av regionens hantering av allmänna handlingar
Rapporten gäller granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och
tekniska nämndens hantering av allmänna handlingar. Granskningens syfte är att
bedöma om hanteringen av allmänna handlingar är ändamålsenlig. Efter genomförd
granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsens och de
granskade nämndernas hantering av allmänna handlingar delvis är ändamålsenlig.
Revisionen överlämnar revisionsrapporten till regionstyrelsen för yttrande och till
miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden för kännedom. Revisionen önskar
svar på vilka åtgärder som kommer vidtas med anledning av granskningens resultat.
Svar önskas senast den 30 april 2021.
Granskning av köp av huvudverksamhet BUN
Rapporten gäller granskning av barn- och utbildningsnämnden. Granskningen syftar
till att bedöma om nämnden har en tillräcklig intern kontroll avseende köpt verksamhet samt att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt med utgångspunkt i
analyser om vilken verksamhet som ska köpas. Efter genomförd granskning är den
samlade revisionella bedömningen att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
men att barn- och utbildningsnämnden inte helt har en tillräcklig intern kontroll
avseende köpt verksamhet. Revisionen överlämnar rapporten samt rekommendationer
och önskar svar senast den 30 april 2021 på vilka åtgärder som kommer att vidtas.
forts
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Granskning av regionens förebyggande arbete med att förhindra mutor
Rapporten gäller regionstyrelsen, tekniska nämnden samt gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om det förebyggande
arbetet mot mutor inom upphandling och inköp är ändamålsenligt. Efter genomförd
granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att regionstyrelsens och
de granskade nämndernas arbete delvis är ändamålsenligt. Revisionen överlämnar
rapporten samt rekommendationer till samtliga tre nämnder för yttrande och önskar
svar senast den 30 april 2021 på vilka åtgärder som kommer att vidtas.
Skickas till
Berörda nämnder
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RF § 4

Antagande av Regional utvecklingsstrategi
(RUS)

RS 2018/1237

Regionfullmäktiges beslut
•

Regional utvecklingsstrategi för Gotland, Vårt Gotland 2040 antas.

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 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 arbete 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
varje prioritering knyts de effektmål som prioriteringen i första hand bidrar till, vilket
är ett sätt att förtydliga hur delarna hänger samman. 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.
forts
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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.
Visionen är en ständig ledstjärna i det vi gör, bygger på styrkor som Gotland har och
visar hur vi vill att Gotland ska vara i framtiden. Kärnvärdena i det gotländska
varumärket – närhet, livskraft, magiskt, kreativitet och omställning - visar hur vi vill
uppfattas. I samband med beslut om den regionala utvecklingsstrategin ändras
kärnvärdena på så sätt att ordet omställning tillkommer och att ordet livslust tas bort.
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. Flera prioriteringar kan bidra till
samma effektmål. Det är ett sätt att knyta samman de olika prioriteringarna och visa
på sambanden mellan olika sakområden.
Insatsområden föreslås heta Prioriteringar och får en disposition med tydlig riktning
framåt.
forts
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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
EU:s budget och 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.
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.
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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 efter att fullmäktige beslutat om
RUS, men under det första halvåret 2021.
Konsekvensanalys
Sammantaget är bedömningen att Vårt Gotland 2040 ger goda förutsättningar för en
långsiktig regional utveckling för Gotland.
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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör och Anette Jansson, strateg,
regionstyrelseförvaltningen som är med via länk.
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag och tillägger att beslutsmeningen
korrigeras från att godkänna den regionala utvecklingsstrategin till att anta densamma.
Meit Fohlin (S), Jesper Skalberg Karlsson (M), Saga Carlgren (V), Saga Lidqvist (KD),
Anders Thomasson (C) Fredrik Gradelius (C), Stefan Nypelius (C), Lisbeth Bokelund
(MP), Eva Ahlin (C), Wolfgang Brunner (MP), Malin Åberg (C), Johan Malmros (C),
Mats-Ola Rödén (L), Håkan Onsjö (M) och Torun Ström (FI) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med Eva Nypelius tillägg om korrigering av beslutsmeningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Eva Nypelius tillägg
om korrigering av beslutsmeningen och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-07
Regionstyrelsen 2020-12-16, § 364
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet
Tillväxtverket
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Regionfullmäktiges beslut

Region Gotland erlägger kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
enligt föreningens kapitalplan med totalt 23,2 miljoner kr under perioden 20212024.
• Regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
•

Region Gotland är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av
en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till
en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. För
medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Region Gotlands medlemsinsats uppgår för närvarande
till 52 202 700 kr motsvarande 900 kr per invånare (antal invånare per 2016-12-31).
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i
Sverige AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med
antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests
egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet
medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Föreningen har kategoriserat Region Gotland som kommun.
Föreningen har bestämt att antal invånare 31/12 2016 ska ligga till grund för
beräkningen av den kapitalinsats som Region Gotland ska betala. Det innebär att
regionen ska betala 5 800 300 kr per år under 2021 till 2024. Inbetalning skall ske
efter avisering från Kommuninvest och betalning ska vara Föreningen tillhanda
senast 30/6 respektive år. Totalt kommer kapitalinsatsen att öka med 23 201 200 kr
till 75 403 900 kr. Kapitalinsatsen belastar inte regionens resultat utan påverkar bara
likviditeten. Regionen får ränta på insatskapitalet.
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Region Gotlands medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening möjliggör
tillgång till krediter med förmånliga räntevillkor. De senaste åren har Kommuninvest
alltid lämnat de lägsta priserna vid offertförfrågningar i samband med omsättning av
lån eller nyupplåning. Medlemskapet innebär att kapitalinsats är obligatorisk och ska
betalas enligt föreningsstämmans beslut. Kapitalinsatsen belastar inte regionens
resultat utan påverkar bara likviditeten. Medlemmarna får ränta på insatskapitalet.
Räntesatsen beslutas årligen av föreningsstämman. För 2020 är räntan 1,75 procent.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är en mycket bra nivå för en räntebärande placering givet andra jämförbara placeringsalternativ på marknaden.
Förutom ränta på insatskapitalet finns möjlighet att få återbäring baserad på
medlemmens genomsnittliga låneskuld. Region Gotland har erhållit utdelning de
senaste fem åren. Regionstyrelseförvaltningen anser att ett fortsatt medlemskap i
Kommuninvest Ekonomisk förening är till stor nytta för Region Gotland och
rekommenderar att medlemskapet bibehålls genom att kapitalinsats erläggs enligt
Föreningens kapitalplan för 2021-2024.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

PM. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Förening, 2020-09-03
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-23
Regionstyrelsen 2021-01-27, § 6
Skickas till
RSF Ekonomidirektör samt finans-och redovisningschef, avdelning ekonomi,
regionstyrelseförvaltningen
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Framtida förbindelse till Fårö
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Regionfullmäktiges beslut

Trafikverkets inriktningsbeslut är att Region Gotland ställer sig positiv till en
vägbro mellan Fårö och Gotland men att uppställda kriterier inte accepteras.
• Regionstyrelsen fortsätter dialogen med Trafikverket avseende förutsättningar för
förbättrad färjetrafik.
•

I juni 2019 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut om förutsättningarna att finansiera
en fast förbindelse mellan Gotland och Fårö. Beslutet innebär att förslaget om att
ersätta färjeleden över sundet med en vägbro kan skickas för prövning hos
regeringen under förutsättning att Region Gotland kan säkra finansiering för
investeringskostnader som överstiger 650 miljoner kronor, liksom för planläggningskostnaderna och för tillkommande åtgärder i angränsande vägnät. Ärendet kan
skickas för prövning hos regeringen först efter att det finns en fastställd vägplan och i
samband med beslut om byggstart. Region Gotland behöver nu ta ställning till
inriktningsbeslutet för att klargöra hur planeringen av ärendet ska drivas vidare.
Region Gotland har ställt sig bakom en fast förbindelse till Fårö genom de av regionfullmäktige antagna dokumenten Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands
kommun 2010-2025, antagen 14 juni 2010, § 79, och Fördjupad översiktsplan Fårö
2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari 2014.
Trafikverkets förstudie Fast förbindelse Fårö från 2013 visade att både utvecklad
färjeförbindelse och alternativet att investera i en bro vore samhällsekonomiskt
lönsamt. Nya samhällsekonomiska bedömningar från 2019 landar i samma slutsats.
Samtidigt visar den finansieringskalkyl som finns på stora osäkerheter i fråga om
kostnad och finansiering av projektet. Investeringskostnaden uppskattas i kalkylen till
ett intervall på ca 600-900 miljoner kronor och uppdaterade beräkningar som gjorts
efter finansieringskalkylen, inför bedömning om samhällsekonomisk lönsamhet,
pekar på kostnader över detta intervall. I Trafikverkets inriktningsbeslut understryks
därför att Region Gotland måste säkra eventuella investeringskostnader över ett
belopp om 650 miljoner kronor, kostnader för planläggning och kostnader för följdinvesteringar på angränsande vägnät om projektet ska drivas vidare. Detta förutsätts
finansieras via regionens länsplan. Enbart planläggningskostnaderna bedöms uppgå
till omkring 25 procent av investeringskostnaden för en bro. Det kan sättas i relation
till omfattningen på regionens länsplan åren 2018-2029 om totalt 248 miljoner
kronor, eller ca 20 miljoner kronor per år.
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Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det under nu gällande förutsättningar inte är
aktuellt att gå vidare i planeringen för en bro. Kostnaden är för hög och skulle innebära att inga andra investeringar kan genomföras inom ramen för länsplanen under
ett flertal år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att svaret på Trafikverkets
inriktningsbeslut bör vara att Region Gotland ställer sig positiv till en vägbro mellan
Fårö och Gotland men att uppställda kriterier inte accepteras. Behovet att förbättra
förbindelserna över sundet kvarstår dock. Regionstyrelseförvaltningen bedömer
därför att regionstyrelsen bör fortsätta dialogen med Trafikverket avseende förbättrad färjetrafik. Inom ramen för det bör regionstyrelsen verka för att färjerederiet
ska tidigarelägga införandet av fossilfria färjor på Fårösundsleden jämfört med
nuvarande plan.
Möjligheten att få till stånd andra finansieringslösningar för en fast förbindelse
bedöms som små, men frågan skulle kunna lyftas till regeringen. Regionstyrelseförvaltningen föreslås därför få i uppdrag att se över andra möjliga finansieringslösningar för en fast förbindelse Gotland – Fårö.
I ärendet beskrivs även Trafikverkets planläggningsprocess vid beslut om att gå
vidare i planeringen för en bro, förutsättningarna för att få utökad färjetrafik liksom
Färjerederiets framtidsplaner för Fårösundsleden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regionens svar på Trafikverkets inriktningsbeslut bör vara att ej gå vidare i planeringen för en bro under uppställda kriterier.
Ambitionen att förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö och att stärka det
lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösunds
samhälle finns bland annat beslutad i nu gällande översiktsplan Bygg Gotland. För att
så ska ske behöver tillgängligheten över Fårösundsleden vara god. Detta är viktigt
inte minst mot bakgrund av regionens målsättning om ökad befolkning respektive
målsättningen om goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är viktigt att arbeta för en god tillgänglighet över Fårösundsleden, men att det inte bör göras genom att gå vidare i
planeringen för att bygga en bro under de förutsättningar som ställts upp i Trafikverkets inriktningsbeslut. Gotlands länsplan har en begränsad ekonomisk ram, och
har så haft i en följd av planeringsomgångar. Under en längre tid har inte behov och
brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit.
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Behoven och bristerna finns på alla områden. Det finns exempelvis höga ambitioner
att förbättra cykelinfrastrukturen för arbetspendlare såväl som ur ett besöksnäringsperspektiv. Det finns stora behov av att arbeta vidare för att säkerställa barns säkra
skolvägar. Det finns en rad busshållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas och
trafiksäkerhetsåtgärder som behöver genomföras för att förbättra vägar viktiga för
landsbygden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det under nu gällande förutsättningar inte är
aktuellt att gå vidare i planeringen för en bro. Kostnaden är för hög och skulle
innebära att inga andra investeringar kan genomföras inom ramen för länsplanen
under ett flertal år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att svaret på
Trafikverkets inriktningsbeslut bör vara att Region Gotland väljer att inte gå vidare i
planeringen för en vägbro mellan Fårö och Gotland. Behovet att förbättra förbindelserna över sundet kvarstår dock. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför
att regionstyrelsen bör fortsätta dialogen med Trafikverket avseende förbättrad
färjetrafik.
I Färjerederiets framtidsplaner för hela sin verksamhet ligger också potential för
förbättrad tillgänglighet, dels i och med den större färjekapacitet som är planerad från
2027 och dels om det framöver blir möjligt med anropsstyrd trafik. Som energipilot
är det extra positivt att färjerederiets framtidsplaner innebär att på sikt ha en fossilfri
flotta. Inom ramen för den fortsatta dialogen med Trafikverket bör regionstyrelsen
verka för att tidigarelägga införandet av de fossilfria färjorna jämfört med färjerederiets nuvarande plan.
Trafikverket har genom inriktningsbeslutet angett vilka förutsättningar som gäller för
finansieringen av en fast förbindelse mellan Gotland och Fårö. Om ett arbete för att
söka andra finansieringslösningar ska inledas är det en fråga för Region Gotland.
Möjligheten att få till stånd andra finansieringslösningar för en fast förbindelse
bedöms som små, men frågan skulle kunna lyftas till regeringen. Regionstyrelseförvaltningen föreslås därför få i uppdrag att se över andra möjliga finansieringslösningar för en fast förbindelse mellan Fårö och Gotland.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
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Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C), Gerd Holmgren (FI), Peter Barnard (V), Klara Blochmann (C),
Eva Gahnström (C), Anna Hrdlicka (M) och Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till
regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
Regionstyrelsen 2021-01-27, § 11
Skickas till
Trafikverket
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Egenavgift för sjukresa vid vård enligt
vårdgarantin

RS 2020/1627

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag om egenavgift för sjukresa enligt vårdgarantin hos
annan vårdgivare 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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Karl-Johan Boberg (C) och Mats-Ola Rödén (L) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-11
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 377
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 8

Överföring av budgetmedel för kompetensutveckling från GVN till BUN

RS 2020/1610

Regionfullmäktiges beslut
•

Överföring av budgetanslag på 360 000 kronor från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden i 2021 års budget
godkänns.

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens 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
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 380
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 9

Begäran om tilläggsanslag särskild
kollektivtrafik

RS 2020/1618

Regionfullmäktiges beslut

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 9 forts
RS 2020/1618
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-10-21, § 226
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-18
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 384
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 10

Begäran om tilläggsanslag redundant
gassystem

RS 2020/1617

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 10 forts
RS 2020/1617
Ärendets behandling under mötet

Karl-Johan Boberg (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-10-21 § 225
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-18
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 385
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 11

Revidering. Författningssamling för Region
Gotland, taxa med avgifter inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen

RS 2020/1443

Regionfullmäktiges beslut

Socialnämndens förslag till Taxa för insatser inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen antas och gäller från och med den 1 mars 2021.
• Regionfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att utreda avgiftsunderlaget i
Författningssamlingen - Taxa för insatser inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen gällande barn som är beviljade biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen ur ett barn- och jämställdhetsperspektiv.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Av 8 kap. socialtjänstlagen framgår vilka tjänster som får avgiftsbeläggas och hur
avgiftsunderlag m.m. närmare ska beräknas. Nu gällande hemtjänsttaxa innehåller
inom vissa ramar till stor del en delegation till socialnämnden att årligen fastställa
belopp och att utfärda tillämpningsanvisningar. Socialnämnden har 2020-09-16, § 126
utifrån ny rättspraxis och ändrade arbetssätt vidtagit en översyn av hemtjänsttaxan
och beslutat att föreslå regionfullmäktige att anta en reviderad taxa. I revideringen
ingår även ett namnbyte på taxan till Taxa för insatser inom socialtjänsten,
myndighetsavdelningen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker socialnämndens förslag.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Rolf Öström (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag till beslut.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att ge möjlighet till att
justera nuvarande taxeunderlag med avgifter inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen.
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordförande föreslår att beslutet ska anses omedelbart justerat och finner att det
bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 11 forts
RS 2020/1443
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2020-09-16, § 126
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-04
Regionstyrelsen 2021-01-27, § 7
Skickas till
Författningssamlingen
Socialnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 12

Allmän avgiftsbefrielse för rekommenderad
screeningverksamhet

RS 2020/1991

Regionfullmäktiges beslut
•

Screeningverksamhet i hälso- och sjukvården som utförs enligt nationella
rekommendationer ska vara avgiftsfri från och med 2021-04-01.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att screeningverksamhet som utförs
enligt nationella rekommendationer ska vara avgiftsfri. Hälso- och sjukvården på
Gotland har idag fyra aktiva screeningprogram. Screening avseende bröstcancer,
livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer och bukaortaaneurysm. Alla fyra
program rekommenderas av Socialstyrelsen. Programmet för bukaortaaneurysm har
på Gotland en avgift på 200 kronor. Övrig screening är idag avgiftsfri.
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om införandet av
nationella screeningprogram. Det är dock upp till varje region att bestämma om och
när ett screeningprogram ska startas. Syftet med rekommendationerna är att nå
nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
Effekten av en eventuell avgift har diskuterats men en sammantagen bedömning är
att det finns en viss risk för att avgifter i screeningprogrammen leder till att färre
personer deltar i programmen och att detta förhållande förstärks i vissa socioekonomiska grupper. Intäktsbortfallet beräknas till cirka 80 000 kronor men
kompenseras av lägre kostnader vid endast ett fall av tidigt upptäckt aortaaneurysm.
Avgiftsbefrielsen gäller endast den initiala undersökning som görs generellt enligt
programmen. Eventuell fortsatta undersökningar och behandlingar som görs som
resultat av den första undersökningen, har samma avgift som övrig vård och
behandling.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot nämndens förslag och stödjer
hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning om att intäktsminskningen hämtas
hem genom att tidigt upptäcka fall av aortaaneurysm. Varje år genomförs cirka
350-400 screeningar. Borttagandet av avgiften ger ett intäktsbortfall på 80 000 kronor
vid 400 undersökningar. Det räcker med att endast en tidig upptäckt av aortaaneurysm för att kompensera för intäktsbortfallet.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 12 forts
RS 2020/1991
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall på regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15, § 164
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-04
Regionstyrelsen 2021-01-27, § 8
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 13

Avgiftsbefrielse för psykiatri till och med 24
år

RS 2020/1992

Regionfullmäktiges beslut

Personer 24 år eller yngre befrias från sådana vårdavgifter som avses i Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 Kap § 1 (patientavgifter), vid besök inom den
specialiserade psykiatriska vården.
• Avgiftsbefrielse gäller från och med 2021-04-01.
•

Enligt uppdrag i handlingsplanen för suicidprevention har hälso- och sjukvårdsnämnden utrett och nu föreslagit avgiftsfria besök inom psykiatrin för personer 24 år
eller yngre. I handlingsplanen, som fastställdes av regionfullmäktige 2020-10-26,
anges att insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk
vård, inte söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin
bedömer att en betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte
söker vård, är att vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
Vid en jämförelse med andra regioner framkommer att en region (JämtlandHärjedalen) har infört avgiftsbefrielse för personer upp till 22 år samt att nybesök på
ungdomspsykiatrisk mottagning i Halland är avgiftsfria för ungdomar mellan 16 och
25 år. I övriga regioner följer avgiften den generella åldersgränsen för avgiftsbefrielse
för barn och ungdomar. Intäktsbortfallet från besök av ungdomar mellan 18 och
24 år beräknas till cirka 350 000 kronor. Detta medför behov av effektivisering på
motsvarande belopp vilket kommer att arbetas in i hälso- och sjukvårdsnämndens
budget för 2021.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag att införa avgiftsbefrielse för ungdomar upp till 24 år vid besök i den
specialiserade psykiatriska vården.
Regelbunden uppföljning av antalet besök i den här åldersgruppen bör dock göras
framåt för att säkerställa att ungdomar söker vård i större utsträckning än nu och inte
avslutar sin vårdkontakt.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 13 forts
RS 2020/1992
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L), Peter Barnard (V) och Filip Reinhag (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15, § 165
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-04
Regionstyrelsen 2021-01-27, § 9
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen enhet social hållbarhet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 14

Taxa för upplåtelser av offentlig plats

RS 2020/1619

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Paragrafen justeras omedelbart.

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
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 14 forts
RS 2020/1619

Förutom indexuppräkning medför den nya taxan ingen förändring för de arrangörer
som hyr de största ytorna medan alla övriga arrangörer får en sänkt avgift.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Karl-Johan Boberg (C) och Lisbeth Bokelund (MP) tillstyrker regionstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordförande föreslår att beslutet ska anses omedelbart justerat och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-10-21, § 227
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-18
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 383
Skickas till
Tekniska nämnden
Författningssamlingen
Almedalsveckans kansli

37 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 15

Reviderad plan- och bygglovstaxa

RS 2020/1582

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 15 forts
RS 2020/1582
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2020-10-14, § 221
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-17
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 381
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
Författningssamlingen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 16

Slutredovisning – Nybyggnad av förskola i
kv. Malajen

RS 2020/1447

Regionfullmäktiges beslut

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 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 3,3 miljoner kr regleras mot regionens Eget kapital.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C), Karin Stephansson (MP) och Lisbeth Bokelund (MP) tillstyrker
regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 16 forts
RS 2020/1447
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden, 2020-09-16, § 202
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 382
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 17

Ansökan om vattenskyddsområde och
föreskrifter för Åminne grundvattentäkt

RS 2020/1631

Regionfullmäktiges beslut
•

•

•

•
•
•
•

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Åminne
grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår av karta
”Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt” i bilaga 1 i
teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838, 2020-09-18.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i ”Vattenskyddsföreskrifter för Åminne
grundvattentäkt”, i bilaga 2 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838,
2020-09-18.
Till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838,
2020-09-18.
Föreskrifterna ska träda i kraft den 1 april 2021.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla omedelbart
även om de överklagas.
I beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
I beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (SFS 1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.

Vattenförsörjningen av Åminne samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten i bergborrade brunnar vid Åminne vattentäkt. Region Gotland har genom
vattendom tillstånd att ta ut grundvatten för allmän vattenförsörjning. Någon
reservvattentäkt finns inte. Genom att området kring Åminne vattentäkt förklaras
som ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter stärks skyddet för
vattenförekomsten. Teknikförvaltningen har därför sedan 2016 arbetat med att ta
fram underlag för vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt.
Av ansökan framgår att föreslaget vattenskyddsområde baseras på de principer som
anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:5. Skyddsområde är uppdelat i en primär,
sekundär samt tertiär skyddszon. Den tertiära skyddszonen är en skyddszon för del
av intilliggande Gothemsån. Föreslag till föreskrifter har utformats med stöd av
Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd samt gjord riskanalys av potentiella risk- och
föroreningskällor. Föreskrifternas restriktionsgrad jämförs med de allmänna råden i
kapitel 10 i ansökan. Föreslagna föreskrifter har i huvudsak ungefär samma, eller
något mildare restriktionsgrad än de tidigare allmänna råden. I några fall är dock
föreslagna föreskrifter strängare.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 17 forts
RS 2020/1631

Av gjord konsekvensanalys framgår att relativt få befintliga verksamheter berörs
(boende, camping/stugby, jord- och skogsbruk, djurhållning, kommunal verksamhet,
väghållning). Konsekvenserna med föreslagna skyddsföreskrifter bedöms bli måttliga
för dessa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga för nuvarande markanvändning. Riskreduktionen av skyddsföreskrifterna bedöms däremot bli stor.
Samråd genomfördes under vår/sommar 2020 och finns beskriven i samrådsredogörelsen (inklusive tillägg daterat 2020-11-20).
Regionstyrelseförvaltningen har avslutningsvis inget att erinra mot föreslaget
vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkter. Efter det att beslut har tagits är
det viktigt att, på samma sätt som i tidigare beslut om vattenskyddsområden,
informera berörda fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare om det nya
skyddsområdet och föreskrifterna.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Karl-Johan Boberg (C), Gabriella Hammarskjöld (C), Per Edman (V) och Anna
Hrdlicka (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras för att ges möjlighet att se
över och begränsa vattenskyddsområdets storlek.
Ordförande ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-10-21, § 238
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
Regionstyrelsen 2021-01-27, § 10
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 18

Rapport. Dialog och samråd med
organisationer för personer med
funktionsnedsättning

RS 2020/1628

Regionfullmäktiges beslut

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.
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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 18 forts
RS 2020/1628

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 godkänns.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.

forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 18 forts
RS 2020/1628
Ärendets behandling under mötet

Victoria Öjefors Quinn (V) och Mats-Ola Rödén (L) tillstyrker regionstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 373
Skickas till
Samtliga nämnder
Regionstyrelsen
Funkisam
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 19

Motion. Grönytefaktor för hållbar utemiljö

RS 2020/764

Regionfullmäktiges beslut

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

Karin Stephansson (MP) och Eva Ahlin (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-04-27
Miljö- och byggnämnden 2020-10-14, § 224
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-20
Regionstyrelsen 2021-12-16, § 389
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 20

Motion. Politiskt inflytande och politiskt
ansvar för upphandling

RS 2020/310

Regionfullmäktiges beslut

Motionen bifalls avseende att rutiner tas fram för användandet av referensgrupper
vid upphandling.
• Motionen bifalls avseende att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker ges
möjlighet till inflytande och ansvarstagande i upphandlingsfrågor.
• Motionen avslås avseende att regler och delegationsordning ändras så att regionstyrelsen hanterar stora eller politiskt viktiga upphandlingar.
•

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för Saga
Carlgrens (V) yrkande: Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria
Bauer (V), Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V), Peter Barnard (V), Jan
Svensson (V), Gerd Holmgren (Fi) och Anne-Charlotte Persson (Fi).

Peter Barnard (V) m fl har i sin motion yrkat att rutiner tas fram för användandet av
referensgrupper vid upphandling, att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker
ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande samt att regler och delegationsordning ändras så att regionstyrelsen hanterar stora eller politiskt viktiga
upphandlingar.
På senare år har några stora upphandlingar beslutats av tjänstemän och inte av
regionstyrelsen. Motionärerna menar att det är helt i linje med delegationsordning
men ett avsteg från en äldre överenskommelse att stora eller politiskt viktiga
upphandlingar ska hanteras av, eller ske i nära dialog med regionstyrelsen. Vidare
anser de att det är politikerna som ska besluta om stora eller politiskt viktiga
upphandlingar.
Regionstyrelseförvaltningen håller med om att det är viktigt med ett nära samarbete
med regionstyrelsen i väsentliga upphandlingar. Vad som är en väsentlig upphandling
med politiskt intresse ska avgöras från fall till fall, men bör uppmärksammas i
samband med att styrelsen får information om upphandlingsplanen.
Rutiner för användande av referensgrupper under såväl förstudie som upphandling
bör utarbetas i dialog med berörda parter. Rutinerna ska bidra till tydlighet och
samsyn avseende delaktighet i upphandlingsarbetet. Referensgrupper kan därefter
användas för att säkerställa det politiska inflytandet.
forts
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RF § 20 forts
RS 2020/310

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige ger nämnderna i uppdrag
att se över sina rutiner så att nämnden har tillräcklig information om, för den,
väsentliga upphandlingar.
Regionstyrelseförvaltningen anser inte att delegationsordningen behöver ändras. Den
allra största delen av upphandlingar och inköp som görs i regionen är inte av
väsentligt intresse för politiken. Däremot kan regionstyrelsen, om den så önskar,
alltid dra tillbaka delegationen för en specifik upphandling. I samband med
livsmedelsupphandlingen 2012 uppstod en diskussion om att delegationen skulle
återtas från ekonomidirektören, men efter att ärendet föredragits i regionstyrelsen
hanterades tilldelning och avtalsskrivande enligt beslutad delegationsordning.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M), Gabriella Hammarskjöld (C), Meit Fohlin (S) Claes
Nysell (L), Lars Thomsson (C), Tommy Gardell och Anna Hrdlicka (M) tillstyrker
regionstyrelsens förslag.
Saga Carlgren (V) yrkar bifall till att punkt 3 i motionen bifalls på så sätt att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag om process och
struktur för hur avgörande om delegation för stora eller politiskt viktiga upphandlingar ska ske. I detta instämmer Gerd Holmgren (FI).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag, punkt 1 och 2 :
Motionen bifalls avseende att rutiner tas fram för användandet av referensgrupper
vid upphandling och regionstyrelsens förslag.
Motionen bifalls avseende att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker ges
möjlighet till inflytande och ansvarstagande i upphandlingsfrågor, och finner att de
bifalls.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag, punkt 3:
Motionen avslås avseende att regler och delegationsordning ändras så att
regionstyrelsen hanterar stora eller politiskt viktiga upphandlingar,
och Saga Carlgrens yrkande:
Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
återkomma med ett förslag om process och struktur för hur avgörande om
delegation för stora eller politiskt viktiga upphandlingar ska ske, och finner att
regionstyrelsens förslag bifalls.
Anmälan om reservation inkommer från vänsterpartiet och feministiskt initiativ.
forts
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Beslutsunderlag

Motion. 2020-02-17
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-15
Regionstyrelsen 2021-01-27, § 14
Skickas till
Motionären
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Regionfullmäktige
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RF § 21

Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2021/9

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•

Carin Hammerin (L) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Margareta Persson (M) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Tony Ekman (S) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Rebeccah Eriksson (V) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av ny
ledamot i regionfullmäktige.

Carin Hammerin (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Margareta Persson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Tony Ekman (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Rebeccah Eriksson (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Carin Hammerins avsägelse 2020-12-18
Margareta Perssons avsägelse 2021-02-02
Tony Ekmans avsägelse 2021-02-01
Rebeccah Erikssons avsägelse 2021-02-21
Skickas till
De berörda
Länsstyrelsen, genom begäran om ny sammanräkning
Regionstyrelseförvaltningen - Löner
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RF § 22

Avsägelser och fyllnadsval

RS 2021/9

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Therese Sonehags (MP) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnämnden.
Ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Therese Sonehag (MP),
Karin Rüger (MP).
Gubb Marit Stigssons (FI) avsägelse som ersättare i miljö- och byggnämnden.
Ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Gubb Marit Stigsson (FI),
Andrea Ekström (FI).
Gubb Marit Stigssons (FI) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen.
Ny ersättare i regionstyrelsen efter Gubb Marit Stigsson (FI),
Agnes Lundgren (FI).
Margareta Perssons (M) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Margareta Persson (M),
Patrik Karlsson (M).
Patrik Karlssons (M) avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Patrik Karlsson (M),
Michaela Challnius (M) .
Erling Häglunds (C) avsägelse som huvudman i Sparbanken Gotland.
Ny huvudman i Sparbanken Gotland efter Erling Häglund (C),
Ing-Marie Larsson (C).
Adam Lagerstedts (L) avsägelse som ledamot i krisledningsnämnden.
Ny ledamot i krisledningsnämnden efter Adam Lagerstedt (L),
Simon Härenstam (L).
Madelene Gadd-Wäss (M) avsägelse som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Madelene Gadd-Wäss (M)
Sara Wilhelmsson (M).
Madelene Gadd-Wäss (M) avsägelse som ledamot i samverkansnämnden
Stockholm/Gotland.
Ny ledamot i samverkansnämnden Stockholm/Gotland efter Madelene GaddWäss (M).
Sara Wilhelmsson (M).
forts
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RS 2021/9

•
•
•
•
•

Sara Wilhelmssons (M) avsägelse som ersättare i socialnämnden.
Ny ersättare i socialnämnden efter Sara Wilhelmsson (M),
Håkan Karlsson (M).
Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Lena Grund (L),
Frans Brozén (L).
Ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds politiska styrelse,
Eva Ahlin (C).
Ersättare till ombud till Östra Sveriges Luftvårdsförbunds politiska styrelse,
Kjell-Åke Wahlström (S).

Beslutsunderlag

De berörda
Berörda nämnder
Partiexpeditionerna
Regionstyrelseförvaltningen - Löner
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RF § 23

Medborgarförslag; beslutade

Regionfullmäktiges beslut
•

Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.

Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder, överlåtit
(delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa återkommer nu för
kännedom och anmälan till regionfullmäktige.
Björn Berglunds medborgarförslag om adressmärkning av hus, jordbruksfastigheter
på landsbygden, inkom 2017-06-20, BN 2017/571.
Beslut i Byggnadsnämnden 2017-11-22, § 206
Pia Malmros medborgarförslag om att ändra detaljplanen för Strandgärdet i Visby,
inkom 2018-02-13, BN 2018/194.
Beslut i Byggnadsnämnden 2018-12-19, § 271
Anna Vejdelands medborgarförslag om faktureringsavgift inom vården, inkom
2020-05-14, HSN 2020/839.
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-11-17, § 142
Elof Winarves medborgarförslag om höghus mellan kvarteret Melonen och Dillen
mot Bingebygatan, inkom 2019-09-18, MBN 2019/1079.
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2020-02-06, § 8
Rose Mari Wilk-Anderssons medborgarförslag om att nya lägenheter i Fårösund inte
får förstöra park och marknadsplats, inkom 2019-09-13, MBN 2019/1060.
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2020-10-14, § 222
Ann-Marie Lundins medborgarförslag om att införa förbud för allmän
fyrverkerihantering, inkom 2019-12-30, MBN 2019/1446.
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2020-10-14, § 223
Håkan Tornells medborgarförslag bättre samordning vid brandförebyggande
besiktningar av fastigheter, inkom 2020-04-18, RS 2020/707.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-01-27, § 15
Ann-Charlott Petterssons medborgarförslag om avsteg från LOU pga Covid 19,
inkom 2020-08-20, RS 2020/1252.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-01-27, § 16
forts
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Sven-Börje Yttergrens medborgarförslag om enkelt ifyllningsbara PDF-blanketter,
inkom 2019-04-16, RS 2019/532.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-01-27, § 17
Helen Coughlin Sjögrens medborgarförslag om narkotikafri skola och återinsätt
Tullen både i hamnen och på flygplatsen, inkom 2019-10-08, RS 2019/1148.
Beslut i Regionstyrelsen 2020-12-16, § 390
Ivan Armans medborgarförslag om att regionanställda ska ges möjlighet att placera
sin avtalspension i etiska fonder, inkom 2017-03-17, RS 2017/264.
Beslut i Regionstyrelsen 2020-12-16, § 391
Roland Hoas medborgarförslag om belysning på vattentornets fasad i Visby, inkom
2019-05-13, TN 2019/2141.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-01-29, § 17
Matti Magnussons medborgarförslag om avfallshantering gällande hämtning av
brännbart avfall, inkom 2020-01-14, TN 2019/3185.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-09-16 § 214
Malin Lundgrens medborgarförslag om busstider, inkom 2020-02-23, TN 2020/1236.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-12-17, § 294
Maja Allards medborgarförslag farthinder på Smedjegatan, inkom 2019-10-27,
TN 2019/3831.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-12-17, § 296
Rikard Von Zweigbergks medborgarförslag om att enkelrikta gator på A7-området
för bättre möjligheter att parkera, inkom 2019-11-14, TN 2019/3883.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-12-17, § 299
Anna Karimos medborgarförslag om belysning och skyltning vid ICA Maxi Arena,
inkom 2019-11-18, TN 2020/96.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-12-17, § 298
Anna Karimos medborgarförslag om fler övergångsställen på Skarphäll,
inkom 2020-01-31, TN 2020/72.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-12-17, § 302
Dennis Söderströms medborgarförslag om uppvärmda vägar, inkom 2019-12-11,
TN 2020/728.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-12-17, § 303
forts
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Magnus Wimans medborgarförslag om slutarbeten vid cykelväg Tofta Södra –
Kronholmen, inkom 2020-02-20, TN 2020/1241.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-12-17, § 304
Ylva Nilsarves medborgarförslag om avsedd Parkering för motorcykel/moped klass
1 på lasarettet för personal, inkom 2020-08-29, TN 2020/3886.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-01-28, § 20
Amanda Stridhs medborgarförslag om lekplats i Slite, inkom 2020-07-14,
TN 2020/3881.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-01-28, § 21
Ann-Sofie Elmborgs medborgarförslag om ändrade regler vid besök på
återvinningscentralen, inkom 2020-09-16, TN 2020/3889.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-01-28, § 22
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Medborgarförslag; nya

Regionfullmäktiges beslut

I enlighet med presidiet förslag.

Dennis Söderströms medborgarförslag om miljövänlig sophämtning utan
transporter, inkom 2019-12-18, 2020-10-17, RS 2019/1416.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Elisabeth Beskows medborgarförslag om betalningsperioder för boendeparkering,
inkom 2020-08-25, RS 2020/1272.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Anders Thuréns medborgarförslag om en extra vattenledning med vatten från
Östersjön istället för Tingstäde träsk, inkom 2020-12-03, RS 2020/1920.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ulrika Nisina Dunkels medborgarförslag om att stänga strandpromenaden i Visby för
biltrafik, inkom 2020-12-05, RS 2020/1930.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Elina Malms medborgarförslag om KUT-dag inom skola, inkom 2021-01-03,
RS 2021/16.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Lena Cederlunds medborgarförslag om anläggande av framkomlig promenadväg vid
Norderport, inkom 2021-01-04, RS 2021/17.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Håkan Tornells medborgarförslag om att Regionstyrelsen ska bjuda fullmäktigeledamöterna på räksmörgås vid lämpligt tillfälle, inkom 2021-01-06, RS 2021/19.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Gunnlög Köhns medborgarförslag om en cykel-/gångväg på Fårö samfällighet S:5,
vägsträckan Sudersand – Ekeviken, inkom 2021-01-07, RS 2021/37.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Cindy Blomgrens medborgarförslag om att öppna alla toaletter och ställ ut soptunnor
igen, inkom 2021-01-10, RS 2021/38.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
forts
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Christina Sundahls medborgarförslag om en gångbro över eller tunnel under
Skarphällsgatan, inkom 2021-01-05 RS 2021/70.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
David Ruthströms medborgarförslag om en cykelled på Fårö - Färjeleden till
Sudersand, inkom 2021-01-12, RS 2021/92.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
David Ekmans medborgarförslag om kostnadsbefria gotlänningars resor med
Destination Gotland genom förhöjd skatt för folkbokförda på Gotland,
inkom 2021 01-19, RS 2021/121.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas regionstyrelsen.
Helen Coughlins medborgarförslag om att ändra den obefintliga valfriheten gällande
att få välja sitt eget äldreboende, inkom 2021-01-19, RS 2021/118.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
Håkan Tornells medborgarförslag om att stödja restauranger i coronakrisen genom
ingen avgift för livsmedel eller alkoholtillstånd, inkom 2021-01-21, RS 2021/136.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.
Eva Kättings medborgarförslag om åretrunt-badanläggning med utgångspunkt från
Kallbadhuset, inkom 2021-01-27, RS 2021/179.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Martin Ekepil Ringelids medborgarförslag om förlängt driftstöd, samt förlängd
tillgång till ishallar för föreningar som på grund av pandemin inte kunnat bedriva sin
del av verksamheten, inkom 2021-01-28, RS 2021/184.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Annika Hellström Karlssons medborgarförslag om blockering av väg Södervärnsgatan/Brunnsgatan, inkom 2021-01-29, RS 2021/192.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Sofia Hertzmans medborgarförslag om farthinder på Södervärnsgatan,
inkom 2021-01-29, RS 2021/193.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Monica Brodéns medborgarförslag om att upprätta farthinder på Södervärnsgatan
samt skapa höjdskillnad eller dylikt på Brunnsgatan, inkom 2021-02-01, RS 2021/194.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
forts
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Ingela Chef Holmbergs medborgarförslag om förändring i trafiksituationen mellan
Södervärnsgatan och Brunnsgatan, inkom 2021-02-02, RS 2021/203.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ulrika Bjarnebys medborgarförslag om färdigbokade vaccinationstider till de äldre
som inte klarar att boka tider själva, inkom 2021-02-03, RS 2021/211.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

59 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-02-22

RF § 25

Fråga

Ingen fråga ställs.
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Information. Revisionsrapporter

Till handlingarna läggs information om följande revisionsrapporter:
Region Gotlands revisorer har sedan föregående sammanträde för regionfullmäktige
lämnat nedanstående revisionsrapporter:
-

Granskning av implementering av nya läkemedel, RS 2021/142
Granskning av regionens hantering av allmänna handlingar, RS 2021/139
Granskning av köp av huvudverksamhet BUN 2020 , RS 2021/140
Granskning av regionens förebyggande arbete med att förhindra
mutor, RS 2021/143
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Nya motioner
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Motionerna överlämnas till regionstyrelsen för fortsatt beredning.

Följande motioner har inkommit till sammanträdet 2021-02-22:
Motion inkommen från Lisbeth Bokelund (MP) mfl. Ny lagstiftning
rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. RS 2020/1964
Motion inkommen från Meit Fohlin (S) mfl. Bostad först. RS 2021/304
Anm: Motionerna bifogas protokollet.
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Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellationer har inkommit till sammanträdet 2021-02-22
Interpellation från Meit Fohlin (S) ställd till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Unger (M) om Folkhögskolan. RS 2021/303
Interpellation från Filip Reinhag (S) ställd till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om Utmanande utmaningsrätt. RS 2021/302
Interpellation från Meit Fohlin (S) ställd till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Stefan Nypelius (C) om Barn- och elevhälsan. RS 2021/301
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Till: Regionfullmäktige
2020-12-14

MOTION: Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader.
Bggbranschen står för 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, utsläpp som kraftigt
måste minskas om Sveriges mål att bli utsläppsneutralt 2045 ska nås. Den 1/1 2021
presenterar Boverket en ny lag avseende kravet på klimatdeklaration vid uppförande av
byggnader. Klimatdeklarationen blir ett viktigt verktyg för att uppmuntra byggbranschen till
tidiga beräkningar av klimatpåverkan. Lagen träder i kraft 1/1 2022.
Från Boverkets hemsida:
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration
vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en
klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid
uppförande.
LIVSCYKELANALYS (LCA)
Klimatdeklarationen ska omfatta
klimatpåverkan av
• råvaruförsörjning i produktskedet
• transport i produktskedet
• tillverkning i produktskedet
• transport i
byggproduktionsskedet
• bygg- och installationsprocessen i
byggproduktionsskedet.
LCA Saint-Gobain

Klimatdeklarationen är ett första steg avseende byggherrens ansvar att beakta
klimatpåverkan vid all nyproduktion. Från år 2027 kommer Boverket sätta fasta gränsvärden
för hur stor klimatpåverkan en byggnation får ha, och i förlängningen kommer
livscykelanalysen även beakta klimatpåverkan från driftskedet. Allt detta är både nödvändigt
och glädjande, men det ställer också nya krav på såväl byggherrar som beställare.
Region Gotland har i Visborgsområdet ett ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt
ny stadsdel ska etableras. Det är viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i
Region Gotlands arbete och blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen
riktar till byggherrarna ibland annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja
denna process och hjälpa byggherrar att leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av en
klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till minskad
klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande inom den
gotländska byggproduktionssektorn.

1

Vi yrkar:
- Att berörda förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar
internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för
att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022.

----------------------------------------Lisbeth Bokelund (MP)

----------------------------------------Ola Matthing (MP)

----------------------------------------Wolfgang Brunner (MP)

----------------------------------------Karin Stephansson (MP)
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Bilaga § 27
Motion

Bostad först
22 februari 2021
Rätten till bostad är stadgad såväl i FNs konvention om de grundläggande mänskliga rättigheterna
som i svensk grundlag. Att alla och envar har ett hem är en grundförutsättning för så mycket annat.
Hemlösheten spär inte sällan på kringliggande problematik och svårighet att leva ett fullvärdigt liv
med arbete, hälsa, sociala kontakter etc.
Ansvaret för bostäder ligger på Sveriges kommuner genom det så kallade
bostadsförsörjningsansvaret. Det är dock tydligt att den traditionella metod som används i
kommunerna trots allt medför att personer lever i hemlöshet.
Inte sällan tillämpas vad som kallas trappstegsmodellen där en person måste kvalificera sig steg för
steg innan man hamnar på trappsteget egen bostad. Trappstegsmodellen innebär stora kliv för den
som lever i hemlöshet och steg som inte sällan motarbetas av just hemlösheten i sig självt.
Andra länder har med framgång vänt på perspektivet och utgått från bostaden som en rättighet och
förutsättning för att individen med hjälp och stöd ska ha möjlighet att ordna upp andra delar av livet.
Modellen kallas för bostad först.
Modellen har vetenskaplig evidens för att fungera och forskning från Lunds Universitet visar att åtta
av tio kan bo kvar i sina lägenheter med kompletterande stödinsatser.
Danmark, Norge och Finland har övergett trappstegsmodellen, det har också ett antal andra
kommuner i Sverige gjort. Modellen rekommenderas av såväl Socialstyrelsen som SKR.
Gotland har i en jämförelse relativt få personer som lever i hemlöshet. De uppskattningar som gjorts
pekar på 15-20 personer men påtalar också att det finns ett större mörkertal. I Socialstyrelsens
öppna jämförelser för 2020 har Gotland endast redovisat insatser på 3 av 19 områden i arbetet med
hemlöshet. Det finns goda skäl att ta ett omtag och ett nytag i frågan om hemlöshet.
Därför yrkar vi att:
Region Gotland utreder förutsättningarna för att införa modellen bostad först i arbetet mot
hemlöshet. Uppdraget skall senast redovisas till budgetberedningen 2022

___________________ ___________________ ___________________ ____________________
Meit Fohlin, S

Saga Carlgren, V

Lisbeth Bokelund, MP

Gerd Holmgren, Fi

