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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 29

Fyllnadsval till regionfullmäktige

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.

Länsstyrelsens sammanräkning 2020-02-23.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Tony Ekman (S).
Janica Sörestedt (S), Halla Tomte 706, 622 52 Romakloster.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Rebeccah Eriksson (V).
Heidi Gaiadotter (V), Gutevägen 25 A lgh 1102, 621 46 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Margareta Persson (M).
Madelene Gadd Wäss (M), Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Carin Hammerin (L).
Frans Brozén (L), Fårö Svens 1908, 624 66 Fårö.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2021-02-23, RS 2021/9, #15, 16, 17 och 18
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Protokoll
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Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 30

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 inleder informationspunkten med en aktuell lägesbild.
En kraftigt ökad smittspridning efter sportlovet märks av framför allt på fastlandet
men man ser också en oroande utveckling även på Gotland. Det gäller att hålla i och
hålla ut och ta rekommendationer och restriktioner på allvar.
Samtidigt som vi ser en oroande utveckling går vi mot ljusare tider. Våren, värmen
och vaccinet är tre positiva krafter som kan ge en skjuts i rätt riktning, säger Peter
Lindvall.
Av 6700 medarbetare har ca 1500 arbetat hemifrån under en lång period av
pandemin. Att arbeta på distans och att leda på distans har många utmaningar och
kräver mycket av chefer såväl kollegor för att säkerhetsställa att alla har en god
arbetsmiljö och att alla hjälps åt att klara Region Gotlands viktiga uppdrag. Beslut är
nu taget att man förlänger Region Gotlands jobba hemma-riktlinjer till den 31 augusti
2021. Det görs för att ge längre planeringsförutsättningar och för att arbetsplatsen
inte ska vara en källa för fortsatt smittspridning. Peter Lindvall berättar vidare att
planeringen inför kommande sommarledighet har påbörjats och att många verksamheter även i år kommer vara hårt ansträngda. En sammanhängande längre ledighet
för att orka kommande höst och vinter är viktig menar Peter Lindvall. Vi är fortsatt
väl rustade för att hantera pandemin och vi har en fortsatt god planering för att
genomföra vårt vaccinationsuppdrag säger Peter Lindvall avslutningsvis.
Smittskyddsläkare Maria Amér informerar om en hög smittspridning nationellt och
en högt belastad sjukvård. Hälften av Sveriges intensivvårdspatienter är inlagda pga.
Covid-19. På Gotland fick man en tydlig nedgång efter jul och nyår men de senaste
fyra veckorna har man sett ökning till en platå med 60-70 nya fall. Förra veckan
slutade med en inrapportering av 108 nya fall och det visar på en smittspridning som
går åt fel håll. Totalt har 3015 fall av Covid-19 konstaterats på Gotland. Just nu
vårdas åtta patienter på Visby lasarett varav två på intensivvården. Man ser också en
ökad smittspridning av virusvarianter och framför allt den brittiska mutationen som
har påvisat en högre smittsamhet och det är därför lätt att anta att den virusvarianten
kan komma att bli den dominerande säger Maria Amér. Inga fall av den sydafrikanska
eller brasilianska mutationen finns konstaterad på Gotland i dagsläget.
forts
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RF § 30 forts
Vaccinationsarbetet fortsätter och görs i hög takt men styrs helt av tillgången till
vaccin. Man följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning och erbjuder vaccin
till de äldsta som löper störst risk att insjukna i svår Covid-19. All personalvaccination är pausad tills vidare.
Vaccinationer med Astra Zenecas vaccin är åter igång efter en dryg veckas paus. Man
har inte kunnat påvisa en koppling mellan vaccinet och de 20-tal blödningsrubbningar som inrapporterats. Folkhälsomyndighetens slutsats är att Astra Zenecas
vaccin är ett säkert och effektivt vaccin för de som är 65 år och äldre vilket också är
den gruppen som är extra angeläget att skydda. Samtliga vaccin ger ett gott skydd för
svår Covid-19 men Maria Amér betonar avslutningsvis att så länge vi har en hög
smittspridning gäller samma råd för alla, oavsett om man är vaccinerad eller inte.
Ordförande Inger Harlevi (M) frågar Maria Amér om hon har någon siffra på antalet
positivt bekräftade fall som inkommit idag. Maria Amér svarar att hon mottagit 40 st
idag och 62 st sen senaste rapporten.
Joakim Samuelsson (C) frågar Maria Amér om det finns någon speciell avdelning för
Covid-19 patienter och om ja, finns det beredskap och möjlighet att öppna ytterligare
avdelningar för patienter insjunka i Covid-19 om behov skulle uppstå. Smittskyddsläkare Maria Amér svarar att den avdelning som öppnades för Covid-19 patienter
under ökningen av antalet bekräftade fall i november fortfarande finns att tillgå till de
svårt sjuka patienter som behöver fortsatt vård men som inte behöver intensivvård.
Aino Friberg Hansson (S) undrar om man har planerat några förändringar eller
åtgärder för de yngre i samhället som hon uppfattat drabbas mer av den brittiska
varianten av sjukdomen. På detta svarar Maria Amér att sjukdomsbilden av den
brittiska mutationen inte är helt klarlagd ännu. Eftersom man har påbörjat en
vaccinering av de äldre i samhället påverkas också vilka som är mottagliga för sjukdomen. En fortsatt vaksamhet och kartläggning över vilka som drabbas är viktig.
Anna Hrdlicka (M) frågar vad som gäller för de som haft bekräftad Covid-19 och ska
vaccineras, räcker det med en vaccinationsspruta eller ska man ta två doser. Maria
Amér svarar att Folkhälsomyndigheten just nu tittar på detta och att man återkommer med rekommendationer när utredningen är klar.
Avslutningsvis undrar ordförande Inger Harlevi (M) om det finns många som långtidsinsjuknat i Covid-19 på Gotland. Smittskyddsläkare Maria Amér svarar att det just
nu utreds hur många det handlar om. De flesta har identifierats av primärvården och
man har inom primärvården tagit fram en grupp som ser över hur man på bästa sätt
kan hjälpa de som långtidsinsjuknat i Covid-19. För de fall som vårdats inneliggande
på Visby Lasarett har man kontinuerliga uppföljningar på infektions- och lungavdelningen.
forts
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RF § 30 forts
Vaccinationssamordnare Christine Senter berättar att man nu är inne på fjortonde
veckan av vaccinering på Gotland och sammanlagt har över 10700 personer
vaccinerats varav 5 400 personer är färdigvaccinerade. Man har en hög täckningsgrad
på Gotland där 91% av de som är 90-99 år har vaccinerats 91% av de som är 80-89
år påbörjat sin vaccination. Detta jämfört med riket där snittet ligger på 66%.
Christine Senter berättar att alla leveranser som kommer används. De kommande
veckorna förväntas man kunna utföra drygt 5 000 vaccinationer och inom en månad
ser det ut som att merparten av de som är 70 år och äldre kommer att få sin första
vaccinationsdos.
Vaccinationerna kommer att fortsätta under sommaren och in på hösten. Det
kommer förmodligen stora leveranser till semestern men Christine Senter bedömer
att förutsättningarna inför sommaren ser goda ut. Man fortsätter att ta in resurser
och på så sätt avlasta i sjukvården, man fortsätter att säkra ett effektivt arbete och att
snabbt använda de vaccinationsleveranser som kommer. Slutligen vädjar Christine
Senter till att fortsätta hålla i och hålla ut.
Ordförande Inger Harlevi (M) frågar hur det känns att behöva planera om så ofta
och med kort varsel. Vaccinationssamordnare Christine Senter svarar att det kan vara
svårt att nå ut till alla medborgare snabbt när flödet är så stort och föränderligt. Hon
ofta liknar det som att sitta i ett flygledartorn där planen konstant kommer in från
olika håll som gör att man måste vara konstant på tå för att reducera risken för
krasch och det menar Christine Senter att man lyckas väl med på Gotland.
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RF § 31

Revisorernas information

Ärendet utgår.
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RF § 32

Varumärkesplattform Gotland 2021

RS 2021/123

Regionfullmäktiges beslut
•

Varumärkesplattformen antas som gällande för platsvarumärket Gotland.

Skillnader från tidigare varumärkesplattform:
Den tidigare varumärkesplattformen utvecklades 2007-2008 i samband med Vision
Gotland 2025.
De främsta förändringarna och bakgrunden till dessa:
Vision:
Visionen är den mest övergripande och långsiktiga delen av varumärkesplattformen.
Den har utvecklats som en del av arbetet med RUS, och är en viktig del av detta
styrdokument. Den tidigare visionen lydde Gotland är Östersjöregionens mest
kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Den
nya visionen lyder Gotland – en kreativ ö med plats för hela livet. En viktig skillnad
här är att den nya visionen framförallt handlar om oss som bor på Gotland. Det är
att leva och verka på Gotland som är i fokus när vi pratar om hur det ska vara i
framtiden.
Kärnvärden:
Tidigare kärnvärden utgjordes av Magiskt, Närhet, Livskraft, Livslust samt
Kreativitet. Dessa har överlag bedömts som väl representerande för Gotland. Det
man angav som saknat i genomlysningen var ett tydligare miljömässigt hållbarhetsperspektiv. Livslust och Livskraft upplevdes även som lika i sin innebörd. Under
dialogerna i framtagandet av RUS var omställning ett begrepp som deltagarna ofta
tog upp i samband med diskussioner kring hållbarhet och utveckling. Vi valde därför
att byta ut Livslust mot Omställning.
Strategiska mål:
De strategiska målen som är definierade i RUS har anpassats och skrivits in.
Position och budskap:
Positioneringen i den tidigare varumärkesplattformen upplevdes som snarare en
listning av saker man ville förbättra, men ingen tydlighet kring vad som gjorde
Gotland unikt, och vilken position vi ska sträva efter. Tätt kopplat till visionen, och
vikten av att stärka bilden av Gotland som plats att bo, leva och verka, har vi
utvecklat en position som bygger på att ärligt presentera hur livet är på Gotland.
forts
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RS 2021/123

Att Gotland är Sveriges enda region som också är en ö är unikt, och allt som tar sitt
avstamp i det är unikt. Att leva på, driva företag på, och att besöka en ö kan innebära
en viss tröskel, men uppsidan väger väl över. Vi står stolt upp för hur det är, och är
trygga i att starka fördelar väger över. Vi arbetar med kontraster och möten mellan
människor, för att ärligt skildra livet på Gotland, och jämställdhet och representation
är centrala i detta arbete. I arbetet med att kommunicera Gotland, står människor i
centrum. Vi arbetar med att visa livet på hela Gotland, hela året. Hela Gotland, hela
året är tongivande perspektiv i arbetet med att stärka Gotlands varumärke.
Grafisk profil:
Gotland presenteras ofta som vackert men tomt på människor bildmässigt. I det nya
förslaget står människor, möten och kontraster i centrum. Den logotyp som
utvecklades i samband med Gotland 2025 kommer att fortsätta användas.
Målgrupp:
En viktig insikt från genomlysningen, var att den tidigare varumärkesplattformen
riktade sig bort från Gotland. Vi som bor, lever och verkar på ön var inte centrala.
Detta skapade ett avstånd till Gotlänningar och de viktigaste varumärkesbärarna
exkluderas. Därför är gotlänningar nu en kärnmålgrupp i plattformen. Vidare visar
den demografiska utmaningen med allt lägre andel av den gotländska befolkningen i
arbetsför ålder, att vi behöver attrahera unga. Därför har studenter och människor i
arbetsför ålder inkluderats som prioriterade målgrupper. Gällande målgrupper inom
Besökare, har segmenteringen moderniserats, och definieras nu enligt den antagna
Besöksnäringsstrategin. Inom Etablera och Utveckla har inte förändringar i
definitionen av målgruppen förändrats: våra styrkeområden Besöksnäring samt Mat
& Livsmedel är centrala. Vidare kvarstår segmentet Kreativa och platsoberoende
näringar. Gällande den senare, har synen utvecklats: spel, konsultyrken, forskning,
kommunikation med mera. Vi ser stora möjligheter i att utveckla Gotland även som
en plats att distansarbeta från, med kunder och kollegor i hela världen. Här kan vara
värt att lyfta, att det nya området Energiomställning av det Gotländska näringslivet,
som är definierat som ett styrkeområde och smart specialisering inte har ändrat
målgruppssegmenten i varumärkesplattformen, då det inte är specifika näringar som
är definierade inom detta.
Tydliggörande av Region Gotlands roll:
I varumärkesplattformen finns ett tydliggörande av Region Gotlands roll i det
gemensamma arbetet att stärka Gotlands varumärke. Här är fokus på att främja
samverkan, definiera den övergripande berättelsen om Gotland, lyfta fram exempel,
sprida kunskap samt stötta lokala initiativ.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
forts
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RS 2021/123
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Karin Bill, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C), Claes Nysell (L), Håkan Onsjö (M), Gabriella Hammarskjöld (C)
och Lars Thomsson (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-20
Regionstyrelsen 2021-02-24, § 27
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RF § 33

Uppdrag. Strategisk hållbar bemanningsplan

RS 2019/1114

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutrapporten till projektet Strategisk hållbar bemanning godkänns.

Gotlands demografiska och ekonomiska förutsättningar kommer att förändras de
närmaste åren. Skatteunderlaget minskar samtidigt som välfärdsbehoven kommer öka
kraftigt. Nya bemanningslösningar växer fram ur förändrade normer på arbetsmarknaden. Rätten till heltid inom Kommunals avtalsområde är ett sådant exempel.
Förskjutningen i typ av arbetskraft så som hyrpersonal är en annan. Även frågor kring
jämställdhet generellt i hur vi väljer att bemanna olika branscher ligger till grund för
det nya normativa. Hur vi lyckas möta dessa nya förhållanden på arbetsmarknaden
kommer påverka oss som organisation.
Inom Region Gotland utgörs den största delen av förvaltningarnas budget av personalkostnader, cirka 80 % vilket motsvarar ca 3 800 mnkr. Vi har en begränsad möjlighet
att påverka den kostnaden utifrån rådande kollektivavtal samt våra utökade samhällsuppdrag idag och framåt, men genom att arbeta strategiskt och strukturerat med
planering av bemanning både inom HR och i förvaltningarna finns en ekonomisk
potential. Ett sådant arbete skulle samtidigt ge en kvalitetsökning. För att möta framtidens behov och de skyldigheter som följer av dessa, kommer det att behövas en
förändrad strategiskt hållbar bemanningsplanering i regionen. Idag saknas det gemensam kunskap, stöd, policy, rutin, uppföljning och sammanhållning kring detta. Med den
utgångspunkten gav regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta ett
projekt kring strategisk hållbar bemanning. Projektdirektivet antogs av regionstyrelsen
2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen i ett antal
verksamheter, för att inhämta lärdomar som kunde spridas till hela regionen. Det
beslutades även att projektet skulle bygga en modell och ta fram styrdokument kring
bemanningsplanering som i första hand utgår ifrån verksamhetens
behov. Informationen som insamlades under projektettiden har legat till grund för ett
antal lärdomar kring att kunna ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett
strategiskt och ekonomiskt perspektiv och för att klara framtidens
rekryteringsutmaning och välfärdens behov. Detta har samlats i en slutrapport. Region
Gotland har inte någon sammanhållen strategi eller organisatorisk struktur för att
arbeta med bemanningsplanering och bemanningsekonomi på mest effektiva sätt.
Frågorna har också en komplex karaktär som spänner över ett brett område. Det finns
även en utbredd efterfrågan på mer verksamhetsnära och strategiskt stöd samt
utbildning kring frågor om strategisk och hållbar bemanningsplanering utifrån ett
flertal faktorer. Något som idag saknas.
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I projektet kan även konstateras att behovet av en kvalitetsökning i bemanningsplaneringen kvarstår. Vi har kommit en bit på väg men det finns ännu en stor
ekonomisk potential i att arbeta än mer strukturerat och långsiktigt med planeringen
både inom HR och i förvaltningarna
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns mycket som vi som
organisation kan göra inom detta område. Det finns en potential för oss till förflyttningar i området med kunskapshöjande, ekonomiska och samhälleliga vinster att
göra.
Följande rekommendationer lämnas till regionstyrelsen för beslut:
Regionstyrelseförvattningen får i uppdrag att fortsätta att arbeta med utveckling av
området Strategisk och hållbar bemanning utifrån avsatta medel 2021.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att slutredovisa bemanningshandboken och
riktlinjen under 2021.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Peter Barnard (V), Lisbeth
Bokelund (MP), Gabriella Hammarskjöld (C), Claes Nysell (L), Gunnel Lindby (C),
Meit Fohlin (S), Gerd Holmgren (FI), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C) och
Per Edman (V) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-26
Regionstyrelsen 2021-02-24, § 38
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Uppdrag. Sänkning av inköpskostnader

RS 2019/963

Regionfullmäktiges beslut

Slutrapporten godkänns.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsatt utveckla inköpsarbetet och samordna
arbetet tillsammans med nämnder och styrelser.
•

Regionstyrelseförvaltningen fick 2019 i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projekt Sänkta inköpskostnader har genomförts enligt plan. Projekt Sänkta inköpskostnader är ett av flera
projekt inom det s.k. Effektiviseringsprogrammet.
Efter genomgång av bakgrund och nuläge samt sammanställning av förslag till
åtgärder är det tydligt att fortsatt verksamhetsutveckling av inköp för Region Gotland
behövs. Projektet har tagit fram strategiska mål för inköp samt underlag till ett
program för att genomföra fortsatt utveckling. Vidare en modell för arbetet för att
öka överskådligheten och ett antal kritiska framgångsfaktorer som ska säkerställas.
En del praktiskt utvecklingsarbete har också genomförts parallellt med projektet.
Genom att vidareutveckla inköp på det sätt som föreslås i slutrapporten ges förutsättningar för att sänka inköpskostnader, avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Allt i
enlighet med projektets föreslagna strategiska mål; att arbeta helhetsorienterat, långsiktigt, lätt att handla rätt samt effektivitet, kvalitet och regelmässighet.
Värdet av inköp på Region Gotland uppgår till ca 3 miljarder kronor per år, varav ca
2,5 miljard är upphandlingspliktigt. Region Gotlands inköp finansieras av skattemedel
och dessa ska spenderas väl avvägt och klokt så att effekten av Region Gotlands
inköpsarbete blir till maximal nytta i förhållande till skattepengarna. Inköp bör vara
ett strategiskt verktyg nära kopplat till Region Gotlands mål för att bidra till en
hållbar utveckling, en välfärd i balans, kostnadseffektivitet etc. Region Gotlands
inköpsarbete ska tydligt bidra till samhällsutveckling och därmed öka möjligheterna
att använda inköp som ett verktyg att klara gemensamma utmaningar. Utvecklingen
bör för bästa möjliga resultat ske i nära dialog med berörda parter såväl externt som
internt. Ett effektivt inköpsarbete kommer då såväl slutanvändare som externa
intressenter i form av näringsliv, leverantörer, intresseorganisationer och Region
Gotland till nytta.
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Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att program för sänkta inköpskostnader och dess ingående linjearbete och projekt utvecklar Region Gotlands
inköpsarbete. Programmet har god potential att sänka inköpskostnader, öka
avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Vidare att bidra till de strategiska målen
-

Helhetsorientering
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Att driva det fortsatta utvecklingsarbetet av inköp enligt program Sänkta inköpskostnader och att genomföra aktiviteter för att säkerställa effekthemtagning framåt
blir avgörande.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S), Gabriella Hammarskjöld (C), Johan Malmros (C) och Lars
Engelbrektsson (SD) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Filip Reinhag (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag och föreslår att beslutsmeningen i
punkt två bör korrigeras från Fortsatt utveckling av inköpsarbetet bifalls till Regionstyrelsen
får i uppdrag att fortsatt utveckla inköpsarbetet. I detta instämmer Jesper Skalberg Karlsson
(M) och tillägger att detta ska samordnas tillsammans med nämnder och styrelser.
Filip Reinhag (S) och Jesper Skalberg Karlsson (M) jämkar sig och föreslår att
Regionstyrelsen får i uppdrag att fortsatt utveckla inköpsarbetet och samordna arbetet tillsammans
med nämnder och styrelser.
Ordförande ställer proposition på första punkten i regionstyrelsens förslag och finner
att den bifalls. Ordförande ställer proposition på andra punkten i regionstyrelsens
förslag och Filip Reinhag (S) och Jesper Skalberg Karlsson (M) jämkningsförslag och
finner att jämkningsförslaget vinner bifall.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-25
Regionstyrelsen 2021-02-24, § 39
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RF § 35

Uppdrag. Utredning framtidens
skolorganisation

RS 2019/953

Regionfullmäktiges beslut

Barn- och utbildningsnämnden uppmanas att tydliggöra drifts- och investeringsbehov till följd av beslutet i strategisk plan och budget 2022-2024.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden
förstärka det arbete som redan pågår inom ramen för landsbygdsutveckling och
bostadsbyggande och återkomma till budgetberedningen 2021 med förslag till plan
och resursbehov.
• Informationen mottages.
•

Regionstyrelseförvaltningen har i beredningen av detta ärende, förutom barn- och
utbildningsnämndens beslut i december, utgått från det projektdirektiv som regionfullmäktige beslutade om i november 2019 samt det faktum att detta projekt är en del
i ett större effektiviseringsprogram. I analysen beskrivs bl.a. hur barn- och utbildningsnämndens beslut relaterar till ursprungsuppdraget.
Som ett led i Region Gotlands effektiviseringsarbete har ett omfattande projekt
drivits med syfte att utreda framtidens skolorganisation på Gotland. Ett projektdirektiv för uppdraget gavs till barn- och utbildningsnämnden (BUN) från regionfullmäktige i november 2019. Utredningsarbetet genomfördes i utbildning- och
arbetslivsförvaltningen under 2020 och vid mötet i december beslutade barn- och
utbildningsnämnden 2019-12-15, § 125 i enlighet med majoritetens förslag om att
behålla strukturen för dagens förskolor och grundskolor på landsbygden samt att
genomföra förändringar för förskolor i Visby enligt utredningens förslag.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att barn- och utbildningsnämndens
beslut behöver beskrivas och förtydligas i strategisk plan och budget 2022-2024.
Regionstyrelseförvaltningen har i beredningen av detta ärende utgått från det
projektdirektiv som regionfullmäktige beslutade om i november 2019 samt det
faktum att detta projekt är en del i ett större effektiviseringsprogram. I analysen
beskrivs hur barn- och utbildningsnämndens beslut relaterar till ursprungsuppdraget.
Uppdraget till barn- och utbildningsnämnden är tydligt beskrivet i beslutet av regionfullmäktige i juni 2019. Uppdraget var att återkomma med förslag till framtida skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i
kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen skulle
särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.
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Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att utbildnings- och arbetslivsförvaltningens utredning väl belyser nuläget och de utmaningar Region Gotlands
förskolor och skolor står inför. Kompetensförsörjning, likvärdighet och lokalkostnader är tre avgörande områden att hantera.
Kompetensförsörjning, som lyfts som en av de största utmaningarna lyfts också som
en stor utmaning nationellt och regionalt. Så stor att många av de utvecklingsinitiativ
som tas såväl genom Sveriges Kommuner och Regioner samt lokalt i Region Gotland
utgår ifrån behovet av att kraftigt förnya arbetssätt för att klara av att svara upp mot
ökade medborgarbehov med färre medarbetare än idag. Bedömningen är att Region
Gotland även fortsatt och med kraft behöver arbeta med att säkra den framtida
kompetensförsörjningen. Detta kan ske bl.a. genom att barn- och utbildningsnämnden utvecklar samarbetet med Uppsala Universitet Campus Gotland om lärarutbildning och kompletterande pedagogisk utbildning.
Utvecklingen av framtidens förskola och skola är ett viktigt led i Region Gotlands
förutsättningar att bibehålla och stärka kvalitén och skapa likvärdighet över hela
Gotland samt att nå en långsiktig ekonomi i balans. Regionstyrelseförvaltningen gör
bedömningen att det saknas en ekonomisk analys av beslutet vilket bör återkomma i
samband med barn- och utbildningsnämndens uppdrag till förvaltningen och i
strategisk plan och budget för perioden 2022-2024.
Serviceutbudsstrategin, som beslutades av regionfullmäktige 2018, togs fram för att
säkra en miniminivå av serviceutbud över hela Gotland. I utredningen från förvaltningen finns skolorna i Kräklingbo och Öja med som förslag vilket inte ligger i linje
med serviceutbudsstrategin. Strategin i övrigt medger ytterligare strukturella
effektiviseringar.
Sedan uppdraget rörande framtidens skola beslutades under 2019 har en pandemi
drabbat världen. Pandemin har haft omfattande konsekvenser för Region Gotland
och kommer att kräva stora insatser av samtliga verksamheter under lång tid framåt.
Pandemin har också medfört att flyttströmmar ändrats och att den gotländska
befolkningen och antalet deltidsboende har ökat det senaste året. Regionstyrelseförvaltningen konstaterar slutligen att barn- och utbildningsnämndens beslut om
hanteringen av framtidens förskola och grundskola inte är föremål för formellt beslut
i regionfullmäktige men att nämnden bör uppmanas att i strategisk plan och budget
för 2022-2024 beskriva de ekonomiska konsekvenserna för drift och investeringar de
kommande åren.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
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Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Håkan Onsjö (M), Aina Mattsson (L),
Stefan Nypelius (C), Meit Fohlin (S), Lisbeth Bokelund (MP), Greger Eneqvist (S), Lars
Engelbrektsson (SD), Victoria Öjefors Quinn (V), Filip Reinhag (S), Claes Nysell (L),
Anne-Charlotte Persson (FI), Johan Malmros (C), Jesper Skalberg Karlsson (M) Sara
Lidqvist (KD), Mats-Ola Rödén (L) och Eva Gahnström (C) tillstyrker regionstyrelsens
förslag. Håkan Onsjö (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag och meddelar att han vill
ha med till protokollet den protokollsanteckning som Moderaterna och Liberalerna i
Barn- och utbildningsnämnden bifogade nämndens protokoll 2020-12-15,
(BUN 2020/1198 § 125). I detta instämmer Aina Mattsson (L).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Protokollsanteckning inkommer från Håkan Onsjö (M) och Aina Mattson (L).
”Moderaternas utgångspunkt för politiken som rör skola och förskola utgår ifrån en
vilja att ge alla barn och unga den bästa möjliga starten i livet. Det ska inte spela
någon roll varifrån man kommer, utan bara vart man är på väg. Med trygga miljöer,
lokaler som håller måttet och lärare som både är behöriga och kan lära av kollegor är
möjligheterna till det betydligt större än utan. Vi moderater värnar skolans
kompensatoriska uppdrag och att kunskapsförmedlande ska stå i centrum. Det är
bakgrunden till att vi både stöttat att tillsätta en utredning om framtidens skola och
förskola, samt följt dess arbete nära under mer än ett års tid.
Gotländsk skola har problem. Det finns skollokaler som står på tillfälliga bygglov, det
fattas rum för Barn- och Elevhälsan, likvärdigheten brister och utmaningen att hitta
behöriga lärare till klassrummen ökar för var dag som går. Innan 2030 kommer fler
än 8 av 10 gotländska lärare att gå i pension. Det är som bäddat för en skolkris om
inte förändringar görs innan problemen står för dörren. Därför behövs en förändring
där vi ser till att använda våra resurser – i form av lärare och lokaler – på allra bästa
sätt. Idag har gotländsk skola cirka 2000 platser i klassrummen som gapar tomma,
vilket vittnar om att skolorganisationen inte är rätt dimensionerad.
Det har funnits stor enighet genom hela utredningstiden, med enhälliga beslut i både
nämnd och den politiska referensgrupp som skulle säkerställa att politikerna orkade
löpa hela linan ut när väl slutförslaget presenterades. Vi moderater välkomnar det.
För att det ska vara meningsfullt att genomföra en förändring som är tillräckligt stor
för att lösa problemen krävs en blockpolitisk överenskommelse som håller över
mandatperioderna. Att ge våra barn den bästa möjliga skolgången som resurserna
tillåter borde vara ett mål som politiker i olika ringhörnor kan enas om även om vi är
oense om vissa prioriteringar på vägen dit.
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I nuläget har den samstämmighet som vi värderat högt fullkomligt torpederats. Trots
att förvaltningen, rektorerna och facket kommit fram med paket av åtgärder – som
politiken i princip ned till minsta kommatecken godkänt längs vägen – finns inte
förutsättningarna för ett genomförande av den förändring gotländsk skola behöver.
Det är beklagligt.
Om inget görs åt de problem som utredningen tar fasta på att lösa, uppstår en rad
följdproblem. Driftskostnaderna för skolan ökar med +10 mkr per år. Samtidigt
krävs investeringar om ca 200 mkr för att renovera och bygga om lokaler i skolor där
få barn går. Därutöver slås benen undan för en hållbar kompetensförsörjning – och
de skolor som med förslaget skulle få ett tillskott av resurser och barn blir utan.
Framtiden för till exempel Havdhem skola och VVV-skolan på Visborg ser allt
mörkare ut.
Man kan ha olika åsikter om tidsplanen för genomförande av skolutredningens
förslag, men vi moderater hävdar ändå med emfas att merparten av förslagen i
utredningen bör ligga till grund för en tioårig plan för skolan på Gotland. Det skulle
ge förutsättningar att med tiden ställa om skolorganisationen till något som är mer
hållbart. Att lägga ned stora resurser på skolor som i stora delar valts bort av ortens
barn är orättvist mot de barn som går i skolor där barngrupperna växt ur lokalerna.
Att lärare skall tilldelas att undervisa i klasser med bara ett fåtal barn medför
oundvikligen att andra klasser blir orimligt stora, eftersom antalet lärare är så
begränsat.
Med anledning av ovanstående kan vi inte stå bakom inriktningen från övriga partier
som säger att vi inte ska genomföra någon av de större förändringarna
skolutredningen föreslår. Det blir helt enkelt för orättvist, för kortsiktigt och för
dåligt.
Att inte genomföra organisationsförändringarna som föreslås innebär att det
effektivitetsprogram som antagits av regionfullmäktige inte kan genomföras fullt ut,
samt att kostnader för drift och investeringar ökar väsentligt. En betydande
skattehöjning lär bli resultatet, vilket få pratar om i den yra som uppstått efter
dialogmötena. Samtidigt urholkas tjänstemäns och allmänhets förtroende för
politiken när ingen orkar stå upp för vad man sagt i nämnd och referensgrupp i över
ett års tid.
Vi ställer oss också särskilt frågande till hur arbetet med att förbättra gotländsk skola
ska fortsätta i framtiden. Om politiken inte litar på de underlag som tas fram av
tjänstemän, hur ska samarbetet kunna fungera?
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Om politiken inte vill genomföra något av utredningens förslag, varför tillsattes den
då från början? Och om man inte vill genomföra den mest välunderbyggda
utredningen som gjorts på många år, vad ska man göra istället och hur?”
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2020-12-15, § 125
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-29
Regionstyrelsen 2021-02-24, § 40
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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RF § 36

Avgiftsnivå för sena ansökningar till
Almedalsveckans officiella program

RS 2021/180

Regionfullmäktiges beslut

Gällande avgiftsnivåer för sena ansökningar till det officiella programmet kvarstår.
• Beslut om tidsintervall delegeras till avdelningschef kommunikation.
•

De sedan tidigare gällande avgiftsnivåerna kvarstår, i syfte att jämna ut inflödet av
ansökningar till Almedalsveckans officiella program och därmed även fördela arbetet
med granskning av evenemang utifrån kriterierna.
Beslut om när i tid de olika avgiftsnivåerna ska inträda delegeras till ansvarig avdelningschef.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att nuvarande avgiftsnivåer kvarstår, men
att regionstyrelsen bör överlåta beslut om när i tid avgifterna ska inträda till avdelningschef kommunikation för att skapa en större flexibilitet i handläggning och granskning
samt skapa en ökad trygghet för arrangörerna.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-25
Regionstyrelsen 2021-02-24, § 42
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RF § 37

Begäran om tilläggsanslag, Högbyskolans
kök

RS 2021/109

Regionfullmäktiges beslut

Tilläggsanslag med 5,3 miljoner kr beviljas för renovering i storkök Högbyskolan.
• Tilläggsanslag med 1,2 miljoner kr beviljas för akustiklösning i matsal Högbyskolan.
• Finansiering sker ur regionens eget kapital.
•

Högbyskolans kök är idag ett tillagningskök med stort behov av renovering, flöden
behöver förändras för att uppnå bättre arbetsmiljö och viss utrustning behöver bytas
ut.
Enligt tidigare utredningar och beslut i regionstyrelsen 2016-06-02, § 123 ska köket
och restaurang Oasen vid Hemse vårdcentrum avvecklas och köket vid Högbyskolan
ta över produktion och leverans av måltider till bland annat äldreboendet vid Hemse
vårdcentrum. Som en följd av beslutet kommer tillagning och leverans av måltider
från köket vid Hemse vårdcentrum till Åvallegården tas över av Klinteskolan.
Efter beslut i socialnämnden 2020-12-03, § 177 att privatisera äldreboendet
försvinner delar av den tänkta produktionen vid Högbyskolans kök men påverkar
endast planerad ombyggnation marginellt. Satsningen på ett kök i Hemse, specifikt
Högbyskolan, stämmer överens med utredningen ”Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Region Gotland” vilken genomfördes under 2019-2020. Innan
förstudien för Högbyskolan kök startade gjordes en kostnadsindikation som
grundade sig på en mindre omfattning än vad förstudien visade, bland annat togs inte
diskrum med i den initiala kostnadsindikationen. Anledningen till att förstudie
kompletterades med justering av diskrum var för att skapa bättre flöde som ökar
möjligheten till effektiv produktion och en bra arbetsmiljö.
Regionfullmäktige beslutade 2020-11-16 om en budget på 12,5 miljoner kr för
projektet. Total utgift bedöms till 19 miljoner kr. Tilläggsanslag på 6,5 miljoner kr
behövs för genomförande.
I förstudien för Högbyskolan kök har ombyggnadsbehovet klarlagts och ombyggnaden av köket omfattar 212 kvm för kök inklusive biytor. Diskrummet ska även
omfattas då det har flera brister så som undermålig ventilation, fel golvfall och uttjänt
diskmaskin. Det saknas även en ventilationskåpa och en golvbrunn. Utöver det så är
fläktrum på 60 kvm med nytt ventilationsaggregat och utbyggnad av lastkaj
inkluderade i ombyggnationen.
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Den kostnadsindikation som är framtagen under förstudien grundar sig i de åtgärder
som behöver utföras. Det har även identifierats att det finns stor risk för att miljöfarligt avfall behöver saneras för att kunna utföra ombyggnaden för köket.
Kostnaden för sanering är svårbedömd, men en summa på 0,5 miljoner kr har tagits
med i bedömd budget för ombyggnad kök.
Förutom ombyggnation av köket som har högst prioritet för verksamheten har en
undermålig ljudmiljö i matsalen identifierats. Åtgärder för att lösa det har föreslagits i
form av en ny akustiklösning som omfattar nytt akustikundertak samt ljudabsorbenter
på väggar. Även uppgradering av ventilation och belysning ska utföras vid montage av
nytt undertak. Ombyggnad av undertaket krävs för att uppnå acceptabel ljudklass
(ljudklass C). Detta beräknas till 1,2 miljoner kr.
För att kunna nyttja matsalen på bästa sätt behöver även en vägg mellan matsal och
den tidigare personalmatsalen öppnas upp.
Befintlig El-central för inkommande el har hög ålder och lever inte upp till dagens
elsäkerhetskrav. Vid en ombyggnad av köket kommer en ny el-central installeras.
Även reservkraftsuttag för inkoppling av provisoriskt el-aggregat vid krissituationer
ska installeras.
Ytterligare byggåtgärder som identifierats är nya fönster i kök, isolering i del av vind
ovan kök där det saknas, ny takbeklädnad på varumottagning samt målning av
befintligt tak rörande aggregatrum
Barn- och genusperspektiv – bättre förutsättningar skapas för att ge alla elever vid
Högbyskolan så väl vällagad som säker och näringsriktig mat liksom en bättre
ljudmiljö vid måltidstillfället.
Landsbygdsperspektiv – berör Högbyskolan i Hemse
Behov av tilläggsanslag – Beräknad total utgift 19 miljoner kr. Regionfullmäktige
beslutade 2020-11-16 om en budget på 12,5 miljoner kr för ombyggnaden. Nu
genomförd förstudie resulterar i ett behov av tilläggsanslag om 6,5 miljoner kr (varav
5,3 miljoner kr avseende storkök och 1,2 miljoner kr avseende akustiklösning matsal).
Ekonomiska beräkningar visar på att planerade investeringar och produktionsförändringar på sikt leder till sänkta driftskostnader. Den ökade kapitalkostnaden i
form av hyreskostnader beräknas därför kunna hanteras inom ram.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
forts
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Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-25
Regionstyrelsen 2021-02-24, § 43
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Vistelseförbud
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Regionfullmäktiges beslut
•

•

•
•
•
•

Regionfullmäktige uppdrar enligt 5 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) åt
regionstyrelsen att med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.
Sådana föreskrifter får enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 inte innebära förbud mot att vistas
inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig
inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet. Innan regionstyrelsen meddelar föreskrifter ska
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över
förslaget till föreskrifter.
En föreskrift får inte meddelas för en längre tid än fjorton dagar åt gången.
Av föreskriften ska förbudets gränser tydligt framgå av karta.
Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande regionfullmäktige.
Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger på en plats som omfattas av
föreskrift om förbud enligt 1. ovan, ska regionstyrelsen besluta att föreskriften ska
upphävas i förtid.

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionens centrala krisledning bedömer att regionen som ett yttersta komplement till
övriga åtgärder kan behöva ha beredskap att meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Det bedöms vidare att det skulle
vara svårt att nå syftet med sådana föreskrifter om beslutanderätten stannar hos
regionfullmäktige. Därför föreslås att fullmäktige delegerar beslutanderätt om sådana
föreskrifter till regionstyrelsen. Ytterligare delegation nedåt från regionstyrelsen
bedöms dock varken möjlig eller lämplig.
Förslag till föreskrifter föreslås initieras av regionens centrala krisledning som även
har att bedöma andras initiativ. Den säkerställer även att smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten hörs. När förslag till föreskrift eller upphävande i förtid anses
forts
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föreligga, ankommer det på regionstyrelsens ordförande att vid behov kalla till
extramöte. Beslutar regionstyrelsen om föreskrifter ska de kungöras i regionens
författningssamling. Kungörelsen kan för att underlätta möjligheten att efterleva
föreskrifterna behöva kompletteras med anslag på platsen och annan utmärkning.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Sveriges Kommuner och Regioners skrivelse, Information om bemyndigandet för
kommuner att meddela föreskrifter om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna
platser
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-18
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 90
Skickas till
Regionstyrelsen
Polismyndigheten
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Motion. Cykelinfrastruktur

RS 2020/1049

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

I motionen yrkar vänsterpartiet på att investeringar i cykelinfrastruktur enligt cykelplan Visby prioriteras när beslut om investeringar tas och att arbetet med att ta fram
cykelplaner för övriga tätorter påbörjas och att de investeringsbehov som framkommer prioriteras. Vänsterpartiet motiverar sina yrkanden med att investeringar i
cykelinfrastruktur skulle bidra till ett ökat cyklande och ge samhällsekonomiska
vinster på kort och lång sikt.
Tekniska nämnden behandlade motionen den 21 oktober 2020 och beslutade då att
anse motionen besvarad. Bedömningen i tjänsteskrivelsen var att cykelplanen för
Visby bör revideras och aktualiseras i samband med att en ny översiktsplan för
Gotland tas fram, att cykelplaner för övriga tätorter behöver inkluderas i arbetet,
samt att cykelinfrastruktur kan fortsätta att byggas ut enligt intentionerna i gällande
cykelplan i väntan på att en ny cykelplan tagits fram.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning att motionen ska
anses besvarad. Teknikförvaltningen lyfte i sin tjänsteskrivelse att motionens
yrkanden är relevanta, att det finns behov av att revidera och aktualisera cykelplanen
för Visby, att cykelplaner för övriga tätorter bör inkluderas i arbetet samt att cykelinfrastruktur kan fortsätta att byggas ut enligt intentionerna i gällande cykelplan i
väntan på att en ny cykelplan tagits fram. Revideringen av cykelplanen bör enligt
teknikförvaltningen genomföras i samband med att en ny översiktsplan för Gotland
tas fram. Regionstyrelseförvaltningen vill tillägga följande:
I det regionala utvecklingsprogram som antogs av dåvarande kommunfullmäktige
2008, Vision Gotland 2025, var en av målsättningarna att cykelåkandet skulle öka
med 30 procent över en 15-årsperiod. I den nya regionala utvecklingsstrategin som
ska beslutas under hösten är ett av effektmålen att öka framkomligheten och trafiksäkerheten på Gotlands vägar, vilket är nära kopplat till arbetet med förbättrad
cykelinfrastruktur. Det finns behov av att planera och agera för förbättrade cykelmöjligheter, inte minst mot bakgrund av att Gotland är utsedd till energipilot som
ska gå före i omställningen till fossilfrihet. Regionstyrelseförvaltningen anser att
behovet av att revidera och aktualisera cykelplan Visby och behovet av att
komplettera med cykelplaner för övriga tätorter bör lyftas i såväl den kommande
översiktsplanen som i arbetet med nästa regionala länstransportplan.
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Tekniska nämnden beslutar över investeringsbudgeten för de kommunala vägarna. I
de regionala länstransportplanerna fördelas utöver statliga medel till det statliga
vägnätet och medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter för
investeringar i bland annat trafiksäkerhetsåtgärder och kollektivtrafikanläggningar.
Infrastrukturplanerna tas fram vart fjärde år och omfattar vanligen en period på tolv
år. Nu gällande länsplan sträcker sig perioden 2018-2029 och uppgår till cirka
20 miljoner kronor per år. Det enskilt största projektet i länsplanen är cykelvägen
Västergarn-Klintehamn som färdigställdes innan sommaren. Nu pågår arbetet med
att ta fram nästa länsplan, som ska börja gälla från år 2022.
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. Behoven och bristerna finns på alla
områden. Nedan några exempel:
Det saknas ett sammanhängande cykelvägnät i Visby och i de större tätorterna och
flera trafiksäkerhetsåtgärder skulle behöva implementeras, exempelvis säkra gångoch cykelpassager vid trafikerade vägar och rondeller.
Barns och ungdomars trafiksituation måste förbättras och säkra skolvägar säkerställas.
Det behöver göras insatser för att förbättra standarden och öka trafiksäkerheten på
vägar som är viktiga för tillgängligheten på landsbygden.
Det finns behov av att tillgänglighetsanpassa fler av öns busshållplatser.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är klokt att i arbetet med kommande
länsplan väga in alla behov inför beslut om prioriterade åtgärder. Det är i slutändan
regionfullmäktige som beslutar länsplanen och därmed vilka prioriteringar som ska
göras.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer mot bakgrund av ovanstående att motionen
ska anses besvarad.
Regionstyrelsen har inte instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Efter votering har regionstyrelsen föreslagit regionfullmäktige att bifalla motionen.
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Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag att motionen bifalls. I
detta instämmer Per Edman (V), Tommy Gardell (S), Lisbeth Bokelund (MP), Gerd
Holmgren (FI), Karin Stephansson (MP), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Peter
Barnard (V) och Wolfgang Brunner (MP).
Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar bifall till tekniska nämndens förslag till regionstyrelsen att motionen ska anses besvarad. I detta instämmer Eva Nypelius (C),
Eva Gahnström (C), Gabriella Hammarskjöld (C), Anna Hrdlicka (M), Lars
Engelbrektsson (SD), Håkan Onsjö (M), Claes Nysell (L) och Stefan Wramner (M).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag att motionen bifalls och
Jesper Skalberg Karlssons yrkande att motionen anses besvarad och finner att regionstyrelsens förslag vinner bifall. Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag
och nej-röst för bifall till Jesper Skalberg Karlssons yrkande. 31 ledamöter röstar
ja. 40 ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstar. Jesper Skalberg Karlssons yrkande att anse motionen besvarad vinner
majoritet och bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Tekniska nämnden 2020-10-21, § 242
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-12
Regionstyrelsen 2021-02-24, § 47
Skickas till
Motionärerna
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Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2021/9

Regionfullmäktiges beslut

Clara Andermo (MP) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
• Janica Sörestedt (S) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
• Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av nya
ersättare i regionfullmäktige.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Clara Andermo (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Janica Sörestedt (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Clara Andermos (MP) avsägelse 2021-03-05, RS 2021/384
Janica Sörestedts (S) avsägelse 2021-02-24, RS 2021/9 #14
Skickas till
De berörda
Berörda partier
Regionstyrelseförvaltningen - Löner
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Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eva Petterssons (SD) avsägelse som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänns.
Som ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Eva Pettersson (SD) utses,
Cecilia Lange Rosén (SD).
Monica Lindbys (M) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänns.
Som ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Monica Lindby (M) utses,
Mikael Bladh (M).
Pia Dyvander Johanssons (S) avsägelse som ledamot i patientnämnden godkänns.
Val av ny ledamot i patientnämnden efter Pia Dyvander Johansson (S) bordläggs
till kommande sammanträde.
Pia Dyvander Johanssons (S) avsägelse som vice ordförande i patientnämnden
godkänns.
Val av ny vice ordförande i patientnämnden efter Pia Dyvander Johansson (S)
bordläggs till kommande sammanträde.
Kristin Ekströms (MP) avsägelse som ledamot i valnämnden godkänns.
Val av ny ledamot i valnämnden efter Kristin Ekström (MP) bordläggs till
kommande sammanträde.
Markus Kubels (KD) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden,
(fr o m 2021-03-31) godkänns.
Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Markus Kubel (KD) utses,
Suzanne Kirsch Asklander (KD)

Paragrafen justeras omedelbart.

Nedanstående avsägelser har inkommit:
Eva Petterssons (SD) avsägelse som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Monica Lindbys (M) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Pia Dyvander Johanssons (S) avsägelse som ledamot i patientnämnden.
forts
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Pia Dyvander Johanssons (S) avsägelse som vice ordförande i patientnämnden.
Kristin Ekströms (MP) avsägelse som ledamot i valnämnden.
Markus Kubels (KD) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

Eva Petterssons (SD) avsägelse 2021-03-19 RS 2021/480
Monica Lindbys (M) avsägelse 2021-03-19 RS 2021/477
Pia Dyvander Johanssons (S) avsägelse 2021-02-17 RS 2021/270
Kristin Ekströms (MP) avsägelse 2021-03-09 RS 2021/426
Markus Kubels (KD) avsägelse (fr o m 2021-03-31). 2021-03-26 RS 2021/535
Nominering (SD) ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-03-21 RS 2021/505
Nominering (KD) ersättare tekniska nämnden 2021-03-26 RS 2021/537
Skickas till
De berörda
Berörda nämnder
Berörda partiexpeditioner
Regionstyrelseförvaltningen - Löner
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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.
Lisbeth Nilssons medborgarförslag om Namnbyte på handelscentret Öster till
Östertorg, inkom 2018-06-21 RS 2018/703.
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2021-02-09, § 18.
Tommy Marquarts medborgarförslag om att Rösta på inkomna medborgarförslag,
inkom 2018-11-01 RS 2018/1136.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-02-24, § 50.
Agneta Uddins medborgarförslag om Alkolås, inkom 2019-06-29 RS 2019/825.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-02-24, § 48.
Liselott Nygrens medborgarförslag om Alkoholmätare, inkom 2019-10-17
RS 2019/1176.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-02-24, § 49.
Monica Enströms medborgarförslag om Våtmarker längs åar förvattenförsörjning,
inkom 2020-01-16 RS 2020/134.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 45.
Magnus Wimans medborgarförslag om Möjlighet att höja högsta vattennivå i
vattenmagasin, inkom 2020-02-20 RS 2020/329.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 46.
Torsten Karlssons medborgarförslag om Nytt parkeringsplan ovanpå parkering vid
sjukhuset, inkom 2020-03-20 RS 2020/545.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 44.
Rolf Engströms medborgarförslag om Friköp av tomträtt, inkom 2020-08-14
RS 2020/1233.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 42.
forts
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Gunilla Othbergs medborgarförslag om Skolor spridda över hela Gotland,
inkom 2020-09-14 RS 2020/1392.
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 13.
Håkan Tornells medborgarförslag om Vikten av skolor på landsbygden,
inkom 2020-09-25 RS 2020/1441.
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 14.
Karl-Allan Nordbloms medborgarförslag om att Byta ut ordet brukare,
inkom 2020-09-28 RS 20202/1468.
Beslut i Socialnämnden 2021-02-11, § 29.
Per Högbergs medborgarförslag om Friköp av tomträtt, inkom 2020-10-14
RS 2020/1564.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-02-17, § 43.
Håkan Tornells medborgarförslag om Bevara Stenkyrka skola, inkom 2020-10-22
RS 2020/1591.
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 15.
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Medborgarförslag; nya

Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit.
Anna Lunds medborgarförslag om särskild skolskjuts för elever inskriva i särskolan,
inkom 2021-02-11 RS 2021/243.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn-och utbildningsnämnden.
Holger Langes medborgarförslag om utökad skolskjuts för elever med
flerfunktionsnedsättningar, inkom 2021-02-14 RS 2021/255.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Ottar Sörensens medborgarförslag om att erbjuda barn inskrivna i särskolan särskild
skolskjuts, inkom 2021-02-15 RS 2021/258.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Joakim Langes medborgarförslag om att erbjuda särskild skolskjuts för elever
inskrivna i särskolan även till och från fritids, inkom 2021-02-16, RS 2021/269.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn-och utbildningsnämnden.
Uno Gustafssons medborgarförslag om att inrätta en ny heltidstjänst som
värd/värdinna vid det befintliga seniorboendet Kråkan i Hemse, inkom 2021-02-16.
RS 2021/263.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
Per Östmans medborgarförslag om hämtning av grovsopor, inkom 2021-02-20.
RS 2021/297.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Elvine Hederstedts medborgarförslag om cykelbana mellan Stånga, Hemse och Alva,
inkom 2021-02-24 RS 2021/323.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Bo Göran Segerhedens medborgarförslag om likabehandling av alla anmälda partier
avseende valsedelsutläggning 2022, inkom 2021-02-26 RS 2021/345.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Mats Englunds medborgarförslag om en trappa i palissaderna, inkom 2021-03-02.
RS 2021/363.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 43 forts
Anna Karimos medborgarförslag om fler bänkar på strandpromenaden vid Snäck,
inkom 2021-03-02 RS 2021/366.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Anna Karimos medborgarförslag om översyn och anpassning av grillplatser avseende
tillgänglighet, inkom 2021-03-02 RS 2021/367.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Karin Nyströms medborgarförslag om att använda internetutskick som SMS eller
mail istället för brev till medborgarna, inkom 2021-03-03 RS 2021/370.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Petra Schnells medborgarförslag om att digitalt kunna följa systematiskt klimatarbete,
inkom 2021-03-05 RS 2021/380.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Marlene Jakobssons medborgarförslag om parkering vid lasarettet, inkom
2021-03-06. RS 2021/386.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Annica Grönhagens medborgarförslag om att namnge Visbys rondeller, inkom
2021-03-09 RS 2021/425.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Lennart Nygrens medborgarförslag om parkeringsförbud på Halsjärnsgatan, inkom
2021-03-11 RS 2021/449.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Jonas Perssons medborgarförslag om att Greta Arwidssons gata bör göras om till
gågata alternativt gångfartsområde samt döpas om, inkom 2021-03-11, RS 2021/438.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Bertil Östmans medborgarförslag om att förbättra Visbys övergångsställen, inkom
2021-03-11 RS 2021/448.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 44

Interpellation. Folkhögskolan

RS 2021/303

Gymnasie- och vuxenutbildningens ordförande Andreas Unger (M) besvarar
interpellation ställd av Meit Fohlin (S) om folkhögskolan. Meit Fohlin tackar för
svaret och kommenterar frågan ytterligare. Victoria Öjefors Quinn (V) kommenterar
också interpellationen.
Interpellation 2021-02-22
Interpellationssvar 2021-03-23

Interpellationssvaret bifogas protokollet.
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 45

Interpellation. Utmanande utmaningsrätt

RS 2021/302

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Filip
Reinhag (S) om utmanande utmaningsrätt. Filip Reinhag tackar för svaret och
kommenterar frågan ytterligare. Jörgen Benzler (V), Andreas Unger (M), Claes
Nysell (L), Gabriella Hammarskjöld (C), Per Edman (V), Peter Barnard (V),
Meit Fohlin (S) och Håkan Onsjö (M) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-02-22
Interpellationssvar 2021-03-26

Interpellationssvaret bifogas protokollet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 46

Interpellation. Ökat behov av sociala
insatser för unga under pandemin

RS 2021/299

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar interpellation ställd av Saga
Carlgren (V) om ökat behov av sociala insatser för unga under pandemin. Saga
Carlgren tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare. Margareta
Benneck (M) och Meit Fohlin (S) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-02-22
Interpellationssvar 2021-03-23

Interpellationssvaret bifogas protokollet.
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 47

Interpellation. Klimatbedömningar inför
beslut om budget och andra relevanta
ärende

RS 2021/298

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Saga
Carlgren (V) om klimatbedömningar inför beslut om budget och andra relevanta
ärenden. Saga Carlgren tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Wolfgang Brunner (MP), Gabriella Hammarskjöld (C) och Lars Thomson (C)
kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-02-22
Interpellationssvar 2021-03-26

Interpellationssvaret bifogas protokollet.

42 (46)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 48

Interpellation. Barn- och elevhälsan

RS 2021/301

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Interpellation 2021-02-22

Interpellationssvar 2021-03-26
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RF § 49

Fråga

Ingen fråga ställs.
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 50

Nya motioner

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionerna överlämnas till regionstyrelsen för beredning.

Följande motioner har inkommit till sammanträdet 2021-03-29
-

Gotlands framtida skolorganisation, RS 2021/472. Motion inkommen från Aina
Mattsson, Claes Nysell och Mats-Ola Rödén (L).
Visborgs energisystem, RS 2021/549. Motion inkommen från Wolfgang
Brunner (MP).
Vallgravarna, RS 2021/548. Motion inkommen från Lisbeth Bokelund,
Wolfgang Brunner, Ola Matthing och Karin Stephansson (MP).

Anm: Motionerna bifogas protokollet.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-03-29

RF § 51

Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellation har inkommit till sammanträdet 2021-03-29.
Interpellation från Victoria Öjefors Quinn (V) ställd till gymnasie- och utbildningsnämndens ordförande Andreas Unger (M) om utebliven remissbehandling,
RS 2021/530.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2021-03-29

Omröstning § 39
Ärende: Motion. Cykelinfrastruktur
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordf
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Jessica Palmgren (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Eric Martell (S)
Hanna Westerén (S)
Peter Barnard (V)
Tommy Gardell (S)
Mikael Nilsson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Britt Andersson (S)
Jenny Larsson (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Lennart Petersson (S)
Mats Sundin (S)
Karin Stephansson (MP)
Ola Matthing (MP)
Gerd Holmgren (FI)
Stefan Wesley (FI)
Följande röstade nej:
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordf
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag
NEJ: För Jesper Skalberg Karlssons (M)
yrkande att motionen ska anses
besvarad

Stellan Sigsarve (C)
Ola Hallvede (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Lars Thomsson (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält Nilsson (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Charlotte Andersson (S)
Bibbi Olsson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Eva Gahnström (C)
Stellan Sigsarve (C)
Margareta Benneck (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Kjell Genitz (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Aina Mattsson (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (--)
Inger Harlevi (M), ordförande

Bilaga § 50:1

Motion: Gotlands framtida skolorganisation

Liberalerna sätter alltid skolan först
Liberalerna är – och har alltid varit – skolpartiet. Vi älskar kunskap helt enkelt, eftersom det är
biljetten till ett liv som man styr över själv.
Kunskap och bildning bryter barriärer, öppnar nya vägar och stärker den enskildes förmåga att
orientera sig och fatta egna självständiga beslut. Grundskolan ska därför ha höga förväntningar på
varje individ och prioritera kunskap. Alla elever som går ut grundskolan ska ha de kunskaper som
krävs för att klara fortsatta studier.
För oss är det därför mycket viktigt att skolorna på Gotland måste ha förmåga att leverera god
undervisning och ge det stöd som behövs till samtliga barn och elever. Möjligheten för våra barn att
tillgodogöra sig kunskap och utbildning är avgörande för både individens och samhällets
utveckling.
Skolorna på Gotland måste ges bästa möjliga förutsättningar för att leverera god undervisning till
samtliga barn och elever. I det arbetet är en förändring av skolorganisationen nödvändig.
Det finns många utmaningar framåt i den gotländska förskolan och grundskolan som behöver lösas.
Bland annat lärarbrist, ökade krav på behörighet, skillnader i förutsättningarna att bedriva
utbildning, skillnader i elevresultat, begränsade ekonomiska resurser, eftersatt byggnadsunderhåll
för att nämna några av de viktigaste.
För att på bästa sätt möta de utmaningarna är det viktigt att skolorna vi har på Gotland ska vara
både pedagogiskt och ekonomiskt bärkraftiga, samt att både lärmiljö och fysisk miljö är den bästa
möjliga.
Vi behöver skapa en Gotländsk skolorganisation som är stabilt hållbar över lång tid, och som har en
möjlighet att dynamiskt kunna följa demografiska förändringar.
Vi behöver ha en skolorganisation som möjliggör att våra lärare ska kunna arbeta tillsammans i lag
runt planering, undervisning, utvärdering och utveckling av verksamheten. Därför menar
Liberalerna Gotland att skolor med elever från och med årskurs fyra skall ha en storlek som
motsvarar minst två paralleller, samt att årskurserna fyra till nio ska samlokaliseras. Skolor med
yngre elever kan, i undantagsfall där till exempel restiden för eleverna till en fullstor skola blir
_________________________________________
LIBERALERNA GOTLAND
Regementsgatan 2, 621 50 Visby
0498-48 27 60 gotland@liberalerna.se

orimlig, vara av mindre storlek. Dessa mindre skolor benämner vi 'Bygdeskolor', och de ska ha
förstärkta stödresurser.
Liberalerna anser också att det är mycket viktigt att skolledning, elevhälsopersonal och andra
stödfunktioner ska kunna vara mer närvarande och ska inte behöva avsätta tid för resor under
arbetsdagen - med mindre tid till eleverna som följd. Särskilt vill vi lyfta fram att elevhälsovården
på varje skola måste ha ändamålsenliga lokaler. Myndighetskritiken om att de gotländska skolorna
inte uppfyller kravet på förebyggande hälsoarbete måste tas på största allvar.
Skolorganisationen för förskolan och grundskolan på Gotland behöver därför förändras för att möta
de utmaningar som vi står inför och ge alla barn och elever bästa möjliga förutsättningar att klara
skolan.
Liberalerna vill stimulera till kreativitet och nytänkande inom skolorganisationen. Vi tror att en
större frihetsgrad för professionen – mindre lokalpolitisk detaljstyrning – främjar hela
organisationens kreativa förmåga. Vi ser också att detta måste vara möjligt även inom ramen för
kommunal verksamhet, inte bara som privata friskolor. Vi vill därför utvärdera intraprenadformen
genom fullskaleförsök för två skolområden.
Baserat på dessa resonemang, så anser Liberalerna Gotland att nedanstående principer ska styra det
fortsatta arbetet med omorganisationen av Region Gotlands skolorganisation.
Liberalerna Gotland yrkar att:
•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha ändamålsenliga lokaler för elevhälsovård.

•

Samtliga skolor inklusive förskolor ska ha en organisation som förmår att säkra lärarnas
möjlighet till pedagogisk fortbildning.

•

Samtliga grundskolor ska ha minst en ordinarie eller biträdande heltids rektorstjänst.

•

Årskurserna fyra till nio ska inom skolområdena samlokaliseras.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, ska i dessa årskurser ha en
storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i årskurserna fyra till nio, men som långsiktigt inte
uppnår volymkraven, ska avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre bör i dessa
årskurser ha en storlek som över tid motsvarar minst två paralleller.

•

Skolor som bedriver undervisning i förskoleklass och till och med årskurs tre, men som
långsiktigt inte uppnår volymkraven, bör i normalfallet avveckla samtliga dessa årskurser.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre bör samlokaliseras med förskola.

•

Grundskolor med elever endast till och med årskurs tre och som långsiktigt inte uppnår
volymkraven, men som av särskilda skäl ändå inte avvecklas,
◦ bör benämnas Bygdeskolor, och
◦ ska samlokaliseras med förskola, och
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids rektorstjänst, samt
◦ ska ha en med förskolan gemensam heltids specialpedagogtjänst.

•

Förskolor bör bör ha en storlek storlek som över tid motsvarar minst två normalstora
avdelningar.

•

Minst två skolområden ska vara kommunala självförvaltningsorgan, även kallat
intraprenader/kommunala friskolor.

Visby 16 mars 2021
För Liberalerna Gotland

Aina Mattson

Claes Nysell

Mats-Ola Rödén

Bilaga § 50:2

Motion från Miljöpartiet de gröna

Visborg – ett föredöme avseende energieffektiva fastigheter
Ur Vårt Gotland 2040 – regional utvecklingsstrategi för Gotland:
Gotland är en förebild i energi- och klimatomställningen
Gotland är klimatneutralt, har gått före i energi- och klimatomställningen och har tidigt nått
nationella klimatmål baserade på FN:s Parisavtal. Utvecklingen är en hävstång för ett
konkurrenskraftigt näringsliv och för en god miljö. Vi använder de tillgångar vi har på bästa sätt,
genom en ekonomi byggd på kretslopp och förnybara resurser.
Visborgsområdet kommer under en lång tid framöver vara Region Gotlands viktigaste
utvecklingsprojekt. En helt ny stadsdel ska ta form, där regionens klimat- och hållbarhetsmål från RUS
2040 ska förverkligas. En hel del av dessa perspektiv finns redan med i de planeringsunderlag som
tagits fram. Ännu saknas dock en övergripande plan för hur Visborgs energisystem ska utformas.
Den tekniska utvecklingen inom
energiområdet skapar helt nya
förutsättningar för lokal
produktion, lagring och
konsumtion av energi. Smart
styrning och integrering skapar
robusthet och bidrar även till att
kapa energiförbrukningstoppar
åt GEAB.

Inspirationsbild

Här gäller det för Region
Gotland att tillsammans med
GEAB och teknik- och
byggföretag ta fram en
övergripande plan för
utformningen av Visborgsstadens smarta energisystem.
En sådan plan måste redan finnas med i ett inledande skede så att nödvändiga komponenter och
funktioner integreras på ett ändamålsenligt sätt i övrig planering.
Med hänvisning till ovanstående yrkar Miljöpartiet de gröna
-

Att en övergripande plan för ett robust, energieffektivt och klimatanpassat
energisystem tas fram för Visborgsområdet.

Wolfgang Brunner
Miljöpartiet de gröna

Till: Regionfullmäktige

Bilaga § 50:3

2021-03-29

MOTION: Vallgravarna
Visby Vallgravar utgörs idag av ett välanvänt parkstråk som genomkorsas av gångvägar och
stigar. Med dess direkta närhet till ringmuren och innerstaden är vallgravarna ett unikt
grönområde som också utgör en gränszon till omgivande stadsmiljö.
Vallgravarna är en del av världsarvet Hansestaden Visby och har sitt ursprung som en
medeltida försvarsanläggning. Dess öppna, obevuxna och kuperade terräng underlättade
bevakningen och försvaret av staden. Här bröts sten till stadsmuren, kyrkor och viss annan
bebyggelse. I slutet av 1800-talet anlades en park i vallgravarna och växtligheten
kompletterades. Under årens lopp har delar av vallgravarna används som betes- och
åkermark.
Vallgravarna har höga kultur- och naturvärden och fungerar som stadens gröna lungor. Den
öppna karaktären är till viss del bibehållen men vegetationen ger området en lummighet som
är av ett förhållandevis modernt datum. Vissa utblickar och siktlinjer har väsentligt
förändrats över tid. Träd och buskar skapar rumslighet och variation som är viktiga för den
biologiska mångfalden och som har betydelse för det biologiska kulturarvet. Vallgravarna
sköts och förvaltas av Region Gotland enligt en skötselplan som togs fram 2010. Tyvärr finns
ingen budget kopplad till denna vilket i praktiken leder till låga skötselinsatser.
Balansgången mellan hantering av naturvärden och kulturvärden är långt från enkel och här
tillkommer även behovet att väga in rekreativa och sociala värden. Redan idag är området
välbesökt och genom att medvetet lyfta vallgravarnas karaktär samt öka deras inneboende
värde kan området göras långt mer attraktivt. Skötselplanen bör justeras och aktualiseras så
att den har bäring på en högre ambitionsnivå där ekosystemtjänster berörs. Tillgängligheten
i området kan förbättras exempelvis genom att komplettera trappor och branta stigar med
handledare. Gestaltade platsbildningar i utvalda lägen kan bidra till att stärka sociala värden.
En översyn av belysningen av stadsmuren är ytterligare en fråga som särskilt bör beaktas. All
förnyelse, skötsel och förvaltning, av vallgravarna ska givetvis ske i linje med Strategi och
handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby 2020-2030.
Vallgravarna är en viktig plats för både gotlänningar och turister. Visbys största och mest
centrala parkområde förtjänar mer omsorg.

Miljöpartiet yrkar:
- Att Region Gotland reviderar skötselplanen för vallgravarna.
- Att Region Gotland avsätter och säkrar medel för investering och drift samt personella
resurser för att vallgravarna rustas upp och sköts enligt reviderad skötselplan.

1

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

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

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

----------------------------------------Karin Stephansson (MP)
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Bilaga § 44

Svar på Interpellation ställd till Andreas Unger (M), ordförande Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Oppositionsrådet Meit Fohlin (S) har i en interpellation ställt ett antal frågor som rör Gotlands
folkhögskola. Hon har frågat hur jag som ordförande för nämnden följt upp folkhögskolans
ekonomi och verksamhet under året, vilka insatser som gjorts kring detta, vilka åtgärder jag som
ordförande tänker göra för att säkra folkhögskolans fortsatta existens och bredd, samt vilka
resurser som behövs för att säkra framtiden på båda enheterna.
Låt mig inledningsvis konstatera att Gotlands folkhögskola är något att vara stolt över.
Folkhögskolan, som har verksamhet i både Fårösund och på Hemse, bidrar till regional utveckling
och har utbildningar som även fått internationell uppmärksamhet. Basen i Gotlands folkhögskola
har under lång tid varit att erbjuda allmän linje, samt bedriva internat.
Gotlands folkhögskola är dock inte immun mot omvärldens förändringar, och måste ständigt
arbeta med förnyelse, utveckling och anpassning för att vara relevant i ett modernt
utbildningsväsende. Region Gotland har antagit ett offensivt effektivitetsprogram som får effekter
på nämndernas förutsättningar, och ställer krav på att alla nämnder arbetar med att hitta mer
effektiva och rationella sätt att bedriva sin verksamhet på. Det är välkommet.
Under 2020 har coronapandemin påverkat många verksamheter inom Region Gotland, främst
inom Hälso- och sjukvårdsnämndens område, men också för nämnder som Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Att de nationella rekommendationerna för att minska smittspridningen
innebar att sommarkurser inte kunde genomföras på folkhögskolan har inneburit förlorade intäkter
på flera miljoner kronor. Det påverkar såklart ekonomin.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har kontinuerligt följt situationen på folkhögskolan och
haft en kontinuerlig dialog med både förvaltningschef och enhetschefer. Till följd av hur läget såg
ut i början av hösten kallade jag också till ett extra sammanträde med nämnden i oktober, för att
låta nämndens ledamöter diskutera enheternas ekonomiska situation. Det är viktigt för mig som
ordförande att vi i nämnden kontinuerligt utvärderar både ekonomi och verksamhet inom all
verksamhet nämnden ansvarar för. Så sent som den 7 december 2020 såg det enligt prognosen ut
att bli ett underskott med 395 tkr, vilket utifrån omständigheterna är ett acceptabelt resultat.
I sammanhanget bör det nämnas att Region Gotland ligger högt i jämförelser med andra
huvudmän för folkhögskolor, när det gäller antal kronor som satsas per invånare. Gotland lägger
mest pengar per capita på vår folkhögskola.
Kring frågan om Gotlands folkhögskolas fortsatta existens finns det bara ett svar: skolan är inte
föremål för diskussion om nedläggning i nämnden. Det finns ett pågående och framgångsrikt

arbete inom Gotlands folkhögskola när det gäller att anpassa sig till de ekonomiska
förutsättningarna som föreligger. En omställning till en ny utbildningssammansättning – till
exempel för att erbjuda utbildningar inom vård och omsorg – pågår också till följd av de statliga
satsningar som gjorts.
För upplysnings skull finns det skäl att nämna att rektor på skolan har mandat att starta och
stänga utbildningar. Jag har därför inför svaret på denna interpellation ställt frågan till rektor om
man överväger att stänga någon av enheterna på Hemse eller i Fårösund. Några sådana planer
finns inte. Detta ligger också i linje med det beslut regionfullmäktige fattat om att Gotlands
folkhögskola ska ha verksamhet i Fårösund.
Det finns de som hävdar att folkhögskolans verksamhet skulle kunna effektiviseras om all
utbildning utgick från samma plats. Jag uppfattar inte att interpellationen syftar till att det
förslaget ska ges nytt utrymme, men välkomnar debatten om hur Gotlands folkhögskola kan
utvecklas i framtiden för att ge maximal nytta för skattebetalarnas pengar och bidra till regional
utveckling som kommer fler till del.
Andreas Unger (M)
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande
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Ang utmaningsrätten
Filip Reinhag (S) har ställt frågor till mig ang utmaningsrätten.
Utmaningsrätten är en möjlighet för alla medborgare och medarbetare att lägga förslag i syfte att
pröva möjligheten om en upphandling skall genomföras av en viss kommunal verksamhet. Det ger
möjligheter för alla som har konkreta idéer och potentiella anbudsgivare om hur någon del av
regionens verksamheter skulle kunna skötas och drivas mer effektivt via privata utförare. När en
utmaning lämnas in skall respektive nämnd besluta om man vill pröva att upphandla den specifika
verksamheten. Förutom att pröva våra regionala verksamheter kostnads- och kvalitetsmässigt är
kanske den största vinsten att anställda eller företag kan bidra till att verksamheten utvecklas på ett
ännu bättre sätt framåt.
Vi har olika politisk uppfattning i den här frågan det är bara att konstatera. Jag ser fördelar med att vi
har både offentliga och privata utförare och att all verksamhet inte behöver ske i egen regi utan med
fördel ibland kan upphandlas.
1. Vilka konsekvenser fick utmaningen för upphandlingsverksamheten inom Region Gotland?
Mitt svar;
Följande konsekvenser kan vi se utifrån den inkomna utmaningen.
Positiva faktorer:
•
•
•
•

Utmaningarna visar att Region Gotlands upphandlingsverksamhet är attraktiv nog att vara
utsatt för konkurrens.
Förslag till utveckling överensstämmer med det vi själva identifierat och arbetar för att
utveckla.
Region Gotland får möjlighet att fatta aktiva beslut om fortsatt inköpsorganisation
Utmaningarna har inte orsakat någon oro inom upphandlingsverksamheten.

Negativa faktorer
•

Utmaningen inkom i ett läge då rekrytering av 3 upphandlare var i sitt slutskede. Dessa valde
samtliga att inte skriva på sina anställningsavtal när utmaningen blev känd. Samtliga fick
erbjudande om andra jobb och var inte längre intresserade av tjänsterna när beslut togs om
att utmaningen inte skulle antas.

Det kan konstateras att ny rekrytering har genomförts i två omgångar och resulterat i att en ny
upphandlare anställts. Det är svårrekryterade tjänster och vi har fortsatt vakanser och köper in
konsulttjänster.

2. Hur mycket har utmaningsrätten kostat skattebetalarna i form av administrations och handläggningskostnader?
Mitt svar;
Upphandlingsenheten har hanterat upphandling av Solbergabadet och Hemsebadet samt utrett
utmaningarna om hela inköpsorganisationen samt utmaningen av IT inköpsorganisationen.
Kostnad cirka 230 000 kronor. Hitintills har 8 utmaningar inkommit varav 2 antagna, 3 avslagna och
övriga inte behandlade ännu.

3. Hur mycket har skattebetalarna tjänat på utmaningsrätten i form av lägre kostnader för verksamheten?
Mitt svar;
Av de utmaningar som är antagna har ännu ingen upphandling genomförts varför det är för tidigt att
bedöma hur driftskostnaderna påverkats.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande
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” ökat behov av sociala insatser under pandemin”
Utifrån påståendet om företeelsen runt ”motorburen ungdom” är det så att jag under hela tiden det
förekommit diskussioner, såväl i socialförvaltningens verksamhet som i lokal media, haft löpande
kontakt med förvaltningsledningen. Det har utförts åtgärder för att se till att framför allt minderåriga,
som bildar ” svans” till de personer som utgör polisiära problem i form av rattfyllerier och
buskörningar, inte far illa. Dessa personer har observerats och blivit föremål för lämpliga åtgärder.
Med detta menar jag att socialjouren med lokalisering hos polisen i Visby, kontaktats för akuta
åtgärder, med exempelvis föräldrakontakter. Därtill har orosanmälningar gjorts för vidare åtgärder i
ordinarie verksamhet hos socialförvaltningens individ och familjeomsorg, IFO.
Det som också hänt är att operativt arbete utförts av UAFs enhet för ungdomar i form av fältarbete
med till stor del inriktad på företeelsen som beskrivs i interpellationen. Åtgärder utifrån detta har
vidtagits. Ett mycket bra exempel på hur arbete sker i samarbete på bredden mellan de olika
förvaltningarna.
Min bedömning är att ett mycket bra arbete i tvärpolitisk anda har skett med anledning av just den
här företeelsen som tagits upp i interpellationen.
På fråga om vad som rent generellt görs för att möta nya behov som uppstått under pandemin så är
svaret att det inom socialförvaltningen långsiktiga arbetet fortgår. Tillsammans med detta pågår
kontinuerligt det också i riket positivt uppmärksammade samarbetet mellan socialförvaltningen och
hälso- och sjukvårdsförvaltningen, i form av första linjen, socialpsykiatriska teamet och barn o
ungdomspsykiatrin. Noteras skall också att ett arbete inletts mellan Socialnämnden och Barn och
utbildningsnämnden för att minska psykisk ohälsa för barn i skolåldern. Ett bra samarbete har inletts
mellan de båda förvaltningarnas medarbetare, framför allt med inriktning på de orosanmälningar
som görs. Utifrån de ovan beskrivna åtgärderna i ordinarie verksamhet följer vi samhällsdebatten och
utvecklingen vad gäller den psykiska hälsan vid hemmastudier och om barn i socialt utsatta familjer,
för att professionellt möta de utmaningar som uppkommer.
Som ordförande i Socialnämnden så känner jag mig trygg i att arbetet för att motverka psykisk ohälsa
på alla plan i samhället, sköts på ett mycket seriöst sätt inom socialförvaltningen. Så och i det som
anges i den här interpellationen.
Rolf Öström
Ordförande i socialnämnden
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Ang klimatbedömningar
Saga Carlgren (V) har ställt två frågor till mig.
1. Hur säkerställer du som ordförande för regionstyrelsen att klimatbedömningar kan göras
inför beslut om budget i vår?
Min ambition är att klimatbedömningar ska bli en naturlig del i vår beredning framgent. För att kunna
påbörja detta krävs att vi har tydliga riktlinjer för hur bedömningar ska göras så att underlagen blir
relevanta. Detta kommer inte att kunna ske till årets budgetberedning som genomförs i maj med
beslut i regionfullmäktige i juni, nämndernas arbete pågår för fullt med de underlagen. Det känns
viktigt att det blir ett bra arbete för fort och fel.
Regionstyrelsen har gett i uppdrag till förvaltningen att arbeta fram en ny styrmodell som ska ta sin
utgångspunkt i de mål som finns i RUS. Detta arbete är påbörjat och ska slutrapporteras under våren
2022 i det arbetet är klimat- och energiområdet centralt. Viktigt att också det genomförandeprogram som ska återrapporteras till regionstyrelsen i slutet av september nu prioriteras så att vi har
en tydlig plan för arbetet.

2. Hur ser tidsplanen ut för det omfattande omställningsarbete som Region Gotland behöver
göra med anledning av klimatförändringarna?
Regionfullmäktige fattade vid sitt senaste möte den 22/2 beslut om en ny regional utvecklingsstrategi
(RUS) – ”Vårt Gotland 2040”. Nästa steg i implementeringen av RUS är att tre genomförandeprogram
ska arbetas fram. Ett av dessa är ett genomförandeprogram för klimat/energi/miljö som skall
återkomma för beslut till regionstyrelsen 29/9.
I genomförandeprogrammet kommer det att framgå hur det fortsatta arbetet kommer att bedrivas
och hur tidplan och aktiviteter ska genomföras.

Mina reflektioner om vilket arbete som pågår:
Just nu pågår ett intensivt arbete med klimat- och energiomställningen på Gotland på olika plan.
Energicentrum på Gotland är permanentat och finansierat via region Gotland. Energicentrum ska
bidra till att utveckla gotlänningarnas kunskaper och stärka deras möjlighet att påskynda
omställningen till ett hållbart energisystem på Gotland genom att bland annat sprida goda exempel.
SVKs beslut om att nu påbörja utredningarna om ny fastlandsförbindelse är mycket välkommet efter
många och långa påtryckningar. Kabeln är också nyckeln för att vi skall kunna ställa om samhället och
gå före i energiomställningen. Innan kabeln är på plats kommer vi inte att kunna bygga ut produktion

av förnyelsebar el i den omfattning som krävs för att ställa om de två största sektorerna för utsläpp
av växthusgaser på Gotland, nämligen industrin och fordonssektorn.
Vi har ställt om kollektivtrafiken till 100% fossilfritt drivmedel från halvåret 2020. Vi har, tack vare
regionens fleråriga biogassatsning, en hög andel biogas i egna och upphandlade transporter. Nu även
HVO och elfordon. Genom Regionens krav i upphandlingar på bl a biogas så har det också möjliggjort
för fler än regionens egna verksamheter, att ställa om till mer hållbara transporter.
Vi är bilberoende eftersom vi bor spritt över hela ön, men Regionens bilresor ger idag 25 % lägre
utsläpp än 2015 och utsläppen från hur regionanställda tar sig till och från jobbet, har minskat med
30 % på fem år enligt den senaste resvaneundersökningen. Bland de som kan är det fler som går och
cyklar till jobbet. Men, främst har bilarnas utsläpp minskat per körd kilometer vilket är positivt för vi
kommer vara bilberoende med Gotlands struktur så därför är det viktigt att vi kan byta till
miljövänligt bränsle och dra nytta av teknikutvecklingen. Digitaliseringen och nya vanor med digitala
möten kommer troligen påverka detta ännu mer framöver.
I Gotlandstrafiken har vi idag två gasfärjor och de kör nu med 10% inblandning av biogas i bränslet,
en mycket positiv utveckling. Här är arbetet med kommande avtal oerhört viktigt för att nå en helt
klimatsmart trafik.
En stor vinst för miljön är att det i Visby hamn nu finns elanslutning som färjorna ansluter till när de
ligger i hamn, jämfört med den tidigare dieselanvändningen till färjornas maskiner.
Visby Airport som är världens första fossilfria flygplats. Vi arbetar tillsammans med målet att Gotland
kring år 2025 ska vara första kommersiella destinationen för elflyg. Sträckan Visby- Bromma är
perfekt för elflyg och då måste Bromma flygplats vara kvar som viktig infrastruktur i den satsningen.
De globala målen är viktiga och utgör grunden i Vårt Gotland 2040, den regionala
utvecklingsstrategin. Tekniska nämnden tog i december beslut om handlingsplan för miljöarbete
inom teknikförvaltningen, de arbetar aktivt med att energioptimera fastigheter för att hålla nere
förbrukningen av värme, vatten och el.
Inom förskolorna arbetar man aktivt med handlingsplanen för giftfri miljö i förskolan. Bara för att
nämna några exempel.
Aktiviteter pågår och mer behövs för att uppnå målet och ambitionerna med att nå klimatneutralitet
till 2040. Det är dock viktigt att komma ihåg att 97% av koldioxidutsläppen på Gotland kommer från
kalkindustrin, transporter och arbetsmaskiner. För att vi skall få den stora effekten på klimatet och
minska utsläppen äger vi inte alla beslut på Gotland utan det är avgörande att Regeringen och dess
myndigheter ser till att snabba på processen med ny kabel och att ställa klimatsmarta krav i
kommande färjeupphandling utan att det leder till försämringar i trafiken. Det ger möjligheter så att
Gotland kan gå före i omställningen, tillsammans med det starka engagemang som finns för frågorna
på Gotland.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande
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Ang Barn och elevhälsan
Meit Folin (S) har ställt några frågor till mig angående Barn o elevhälsan, BEH
- Vad beror det på att Skolinspektionen, TVÅ ÅR I RAD, bedömt att Region Gotland inte uppfyller
författningskraven för Barn- och elevhälsan?
I Skolinspektionens (SI) beslut 20-11-05 anger de
” Skolinspektionen bedömer att det fortfarande inte finns tillgång till elevhälsa i sådan utsträckning
att elevhälsans samlade kompetens främst kan arbeta förebyggande och hälsofrämjande för eleverna
i grundskolan, samt i övrigt stödja elevernas utveckling mot målen. Av huvudmannens redovisning,
samt tillhörande kompletteringar, går det inte att utläsa att bristen är avhjälpt. Elevhälsoarbetet
förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans olika kompetenser och övrig personal på
respektive skola. Elevhälsans samtliga kompetenser behöver delta i respektive skolenhets arbete
med att identifiera behov av förebyggande och hälsofrämjande insatser samt vid genomförandet av
dessa. Detta för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.”

Som jag ser det beror det på några olika skäl:
-

-

att Region Gotland inte lyckats tydliggöra vårt arbetssätt
normen i författningskraven är urbana och inte tar hänsyn till de utmaningar som finns på
Gotland till exempel utifrån tätortsgrad. Liknande synpunkter som kring BEH lämnade SI på
att fritidshemmen på Gotlands brister i att säkerställa att elevgrupperna har en lämplig
sammansättning och storlek. Normen i de fallen utgår från att underlaget möjliggör olika
gruppindelningar beroende på aktivitet.
Att Barn och elevhälsan (BEH) under några år inte varit fullt bemannat

- Vilka åtgärder har nämnden fattat beslut om efter 2019 och inför 2020?
Region Gotland styrs genom en tillitsbaserad kultur. Därför anser jag att det viktigaste
styrdokumentet är verksamhetsplanen som årligen antas. Under 2020 har Barn och Elevhälsan
utifrån det bland annat arbetat med:
•

En verksamhetsbok som vänder sig till skolledning och personal inom grundskola,
förskoleklass, fritidshem, förskola och gymnasieskola. Den beskriver elevhälsans
förebyggande och hälsofrämjande arbete för att stödja elevernas utveckling mot målen.
Dokumentet beskriver det mest centrala/grundläggande med avstamp i lagtext samt
struktur/organisation för hur detta förvaltas på Gotland.
• Sjösatt och genomför YAM ( Youth Aware of Mental health) på majoriteten av Gotlands
högstadieskolor. Vidare har BEH påbörjat MHFA-utbildning (Mental Health First Aid,

•

•
•
•

•

första hjälpen till psykisk hälsa) mot Ungdomsenhetens medarbetare samt lanserat och
påbörjat PAX mot ett antal lärare. PAX är en metod för att få studiero i klassrummen.
BEH har även fortsatt att utveckla och genomföra vårt psykosociala program som ges
likvärdigt mot alla elever i åk 2 och åk 4 med tema barnkonventionen och sociala
medier/kränkningar.
Barn- och elevhälsan kuratorer träffar alla åk 2 elever och har ett lektionspass
BEH har under hösten utvecklat och påbörjat ett nytt inslag i hälsobesöket för alla barn i
förskoleklass med inbjudna vårdnadshavare med tema goda
Utökad likvärdighet/samarbete mellan skolenheterna uppnås genom skapandet av en BEH
hälsofrämjande utbudskatalog. Oavsett viket elevhälsoteam som är riktat mot en specifik
enhet så möjliggörs nu för varje enskild rektor att göra intresseanmälan för en
hälsofrämjande insats med avstamp i den samlade kompetensen i hela Barn- och elevhälsan.
Barn- och elevhälsans hälsofrämjande utbudskatalog lanserades ht 20.
Första Linjen har resulterat i att elevhälsan numera kan arbeta mer med förbyggande arbete
då elever med akut behov av stöd och hjälp hänvisas till första linjen.

- Vilka åtgärder finns planerade inför i år (2021) så att Region Gotlands Barn och elevhälsa i år
kommer klara författningskraven och hur säkras att så blir fallet
Utgångsläget är att de insatser som gjorts ska fortsätta ge verkan under 2021. Inför 2022 begär
nämnden utökad ram för Barn och elevhälsan för att kunna anställa ytterligare inom
elevhälsoprofessionerna skolsköterska, kurator och psykolog. Det för att möta fler barn med
särskilda behov såsom NPF.
I sammanhanget kan lyftas att resurserna till Barn och elevhälsan i grundskola på Gotland ligger i
paritet med rikssnitt samt liknande kommuner. Tabell nedan är hämtade från statistikdatabasen
KOLADA.
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1-9, kr/elev
2018

2019

Gotland

3 762

3 834

Liknande kommuner grundskola,
Gotland, 2019

3 770

3 484

Mindre stad/tätort (ovägt medel)
Alla kommuner (ovägt medel)

3 434
3 802

3 588
4 118

Riket

3 516

3 735

Stefan Nypelius, (C )
ordförande Barn och Utbildningsnämnden

