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RF § 52

Fyllnadsval till regionfullmäktige

RS 2021/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.

Länsstyrelsens sammanräkning 2021-03-30.
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Clara Andermo (MP).
Jörgen Renström (MP).
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Janica Sörestedt (S).
Kjell Wahlström (S).
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2021-03-30, RS 2021/9, # 29 och 30
Skickas till
politikerarvoden@gotland.se
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 53

Information om Corona - Covid 19

På plats i Ljusgården för att ge information om Covid-19 finns regiondirektör Peter
Lindvall, hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob, utbildningsdirektör Torsten
Flemming, smittskyddsläkare Maria Amér, och vaccinationssamordnare Christine
Senter.
Efter varje anförande finns möjlighet att ställa frågor.
Regiondirektör Peter Lindvall inleder informationspunkten med en aktuell lägesbild.
Det är fortfarande ett ansträngt läge nationellt och det är nu 940 000 smittade och
14 000 avlidna i Sverige. Restriktionerna från Folkhälsomyndigheten, Region
Gotland, regeringen och media är tydliga och ingen kan ha undgått dessa. Att hålla
avstånd, tvätta händerna och att stanna hemma så fort man känner symtom har blivit
viktiga mantran som även barn förstår. Vi kan fundera över vad det är som gör att vi
inte kan ta till oss och förstå att det är vårt eget beteende som gör att vi har en
fortsatt smittspridning säger Peter Lindvall.
Är det för att du och din familj lyckats hålla er friska? För att dina nära och kära inte
blivit drabbade? Eller är det så enkelt att vi är så innerligt trötta på Covid-19 att vi
inte tänker på dem runtomkring oss, frågar Peter Lindvall och uppmanar samtidigt
alla till att ta en stund och fundera över om det skulle vara någon i din närhet som
idag eller imorgon behöver hjälp för att klara sin sjukdom eller i värsta fall sitt liv.
Bokningarna med Destination Gotland i sommar är lika höga som de var inför
sommaren 2019 berättar Peter Lindvall. Det är givetvis glädjande att Gotland fortsatt
är ett attraktivt resmål men oron är densamma som inför förra sommaren, att
belastningen av sjukvården ska öka och att man inte ska klara av att utföra det viktiga
uppdrag som Region Gotland har är stor. Samtidigt betonar regiondirektör Peter
Lindvall och att man är fortsatt väl rustad för att hantera pandemin att man har en
fortsatt god planering för att genomföra vaccinationsuppdraget. Våren, värmen och
vaccinet är tre positiva krafter som ger oss en skjuts i rätt riktning, avslutar Peter
Lindvall.
Ordförande Inger Harlevi (M) frågar Peter Lindvall om det utökade ansvar som
kommunerna har fått gällande platser med risk för trängsel, det så kallade vistelseförbudet. Hur rustar man inför det? Peter Lindvall svarar att krisledningsnämnden
tillsammans med smittskyddsläkare Maria Amér och i dialog med Länsstyrelsen just
nu tittar över rutiner som kan presenteras innan sommaren.
forts
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RF § 53 forts
Marie Loob, hälso- och sjukvårdsdirektör berättar att lasarettet befinner sig i stabsläge. Hon uppdaterar om lägesbilden på lasarettet där just nu tio patienter befinner
sig i en smittsam fas, två personer är inlagda på intensiven, två är inlagda för eftervård och en person har under helgen avlidit. Totalt har nu 47 personer avlidit i
sviterna av Covid-19 på Gotland.
Under pandemin har man känt ett behov av samordning och att hjälpas åt nationellt,
säger Marie Loob och berättar att Gotland tagit emot två patienter från andra
regioner och man har även behållit utomlänspatienter under en längre tid för att
avlasta andra regioner.
Det är en hård belastning på sjukvården och det är en trött personal som är i behov
av vila och återhämtning, berättar Marie Loob. Trots det har man lyckats väl med att
upprätthålla en bra tillgänglighetsnivå.
Meit Fohlin (S) frågar hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob om man planerar för
några åtgärder inför sommaren och ger exempel på Västra Götaland där man höjer
timlönen för viss vårdpersonal med 143%.
Marie Loob svarar att man i perioder gett ersättningar till personal som tar extrapass,
gett övertid till personal som inte har övertid i vanliga fall och att man har förlängt
tiden för när man kan ta ut flextid. Frågan om bemanningen och personalsituationen
inför sommaren är högst prioriterad och man följer noggrant hur andra regioner gör.
Joakim Samuelsson (C) frågar om personalresurserna på intensiven och om det är
ordinarie personal eller om man lånar personal från andra avdelningar. Marie Loob
svarar att tack vare att man har byggt en helt ny avdelning, där infektionsavdelningen
och intensiven samarbetat och gått samman, har man lyckats hitta en modell som
fungerar väldigt bra och som gjorde att man klarade andra vågen väldigt väl. Hälsooch sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L) instämmer i detta.
Utbildningsdirektör Torsten Flemming uppdaterar med en nulägesbild kring skolans
verksamheter. Riktlinjerna har varit att hålla skolorna öppna och det finns bevisade
negativa effekter gällande att hålla undervisningen helt på distans i form av ökad
psykisk ohälsa när man inte får träffa sina klasskamrater och lärare. Det har också
visats ett större kunskapstapp och därför är det extra viktigt att prioritera och att
kompensera. Fler extraresurser, läxhjälp, lovskola och alternativa tider för undervisningen är exempel som lyfts fram. Man har också försökt skala av det som inte
ligger i lärarnas kärnuppdrag och istället lägga tid på samtalsstöd för eleverna. Ett
nära samarbete med elevhälsan pågår och fokus just nu ligger på samtal kring sömn,
kost och vardagliga rutiner. Sammanfattningsvis gör man allt för att skolans verksamheter ska flyta på så bra som möjligt där undervisning och elevernas mående är
huvudfokus. Våra ledord är kunskap, vilja och mod, avslutar utbildningsdirektör
Torsten Flemming.
forts
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Peter Barnard (V) undrar om möjlighet att alla i skolan kan bära munskydd.
Torsten Flemming svarar att det är frivilligt att bära munskydd och att det inte är
obligatoriskt beror på de dialoger man haft med Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkare. I dessa har avstånd lyfts fram som det allra viktigaste.
Victoria Öjefors Quinn (V) undrar kring barn- och elevhälsan och om resurserna
som finns räcker.
Torsten Flemming svarar att man behöver växla upp när det gäller elevhälsan och
jobba mer främjande och att resurserna såklart är en utmaning.
Annamaria Bauer (V) frågar om hur man kan prata med barn och ungdomar
angående kravet på munskydd i kollektivtrafiken och Torsten Flemming säger att det
är en ständig påminnelse som gäller till oss alla.
Slutligen undrar ordförande Inger Harlevi hur det ser ut för kommande studentfirande. Torsten Flemming svarar att det finns en studentkommitté som tar fram ett
anpassat och bra alternativ.
Smittskyddsläkare Maria Amér berättar om en fortsatt hög smittspridning även om
man denna vecka sett en minskning av smittade fall. De restriktioner som finns ligger
kvar till den 17:e maj och därefter kan man se över om det finns utrymme för stegvisa anpassningar inför sommaren men det förutsätter att smittspridningen nationellt
är på betydligt lägre nivå än vad den är idag.
Av virusvarianterna är det den brittiska som dominerar på Gotland säger Maria
Amér. Hittills har 4 fall av den sydafrikanska konstaterats. Trots höga smittotal har
Sverige just nu låga dödstal och det tack vare att vi nu har tre godkända vaccin som
har ett högt skydd mot Covid-19. Den som är vaccinerad ska fortsätta att följa råd
och restriktioner. Avslutningsvis påminner smittskyddsläkare Maria Amér om den
kommande sommaren och Folkhälsomyndighetens råd angående begränsade resor.
Alla har ett personligt ansvar att se till att inga resor sker i onödan och betonar vikten
av att resa smittsäkert, umgås i mindre kretsar både på resan och på resmålet. Innan
vi kan återgå till det samhälle som vi alla längtar efter så måste vi ha uppnått en hög
vaccinationstäckning och en låg smittspridning. Vi är på god väg men är inte där än
avslutar Maria Amér.
Ordförande Inger Harlevi undrar över munskydd på båtresan och smittskyddsläkare
Maria Amér svarar att hon för en dialog just nu med Destination Gotland om detta.
Vaccinationssamordnare Christine Senter ger en aktuell vaccinationslägesrapport. En
tredjedel av Gotlands vuxna befolkning har påbörjat sin vaccination. Gotland
kommer under veckan att uppnå ett av de nationella vaccinationsmålen; att senast
den 16:e maj ha erbjudit minst en dos vaccin till personer som är 65 år och äldre.
forts
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Telefonbokningen öppnar idag, måndag den 26:e april, för personer födda år 1956.
Senare i veckan kommer bokningen att öppna för fas 3, de personer som är 60-64 år
och 18-59 år med någon av de riskfaktorer som Folkhälsomyndigheten har
identifierat. I fas 3 ingår också socialt utsatta och svårnådda grupper. Hela fas 3
omfattar ca 8000 personer.
Christine Senter berättar att man förbereder för en digital bokning som ett
komplement till telefonbokningen för att öka kapaciteten och tillgängligheten.
Vaccinationssamordnare Christine Senter riktar ett stort tack till alla kollegor som gör
vaccinationsarbetet möjligt och ett stort tack till alla medborgare som tålmodigt
väntar på sin tur att få sin vaccination. Många längtar efter en normal vardag men vi
är inte riktigt där än, håll i och håll ut, vädjar Christine Senter avslutningsvis.
Jesper Skalberg Karlsson (M) frågar om vaccinet från Astra Zeneca där rekommendationerna har skiftat över tid. Är det för Region Gotland kopplat till någon form av vite,
utebliven ersättning eller påföljder om vaccinet skulle användas till tex personalvaccinationer för personer under 65 år? Christine Senter svarar att läkemedlet är
godkänt för personer från 18 år men för att en region ska få ersättning krävs att
regionen följer Folkhälsomyndighetens direktiv. Christine Senter tillägger att Folkhälsomyndigheten just nu tittar över om regionerna skulle kunna använda Astra
Zenecas vaccin till personer som är under 65 år och som gett sitt medgivande till att ta
vaccinet.
Ordförande Inger Harlevi undrar om det är ett problem på Gotland att folk inte vill
ta Astra Zenecas vaccin och om de som jobbar med vaccinationerna blir oförskämt
bemötta? Vaccinationssamordnare Christine Senter börjar med att svara på den sista
frågan och säger att det snarare är tvärtom, att vaccinatörerna blir väldigt gott
bemötta och att de som ska vaccineras är väldigt glada och tacksamma. Det är inte
heller ett stort problem att personer inte vill ha Astra Zenecas vaccin, den som frågar
i telefonbokningen får direkt veta vilket vaccin personen kommer att få och det finns
en liten oro för Astra Zenecas vaccin men Christine Senter påminner om att samtliga
vaccin är säkra och Astra Zenecas vaccin ger ett gott skydd.
Anders Thomasson (C) undrar om bokningarna missbrukas i form av att man bokar
upp flera vaccinationstider? Det är inget jättestort problem, svarar Christine Senter
och man arbetar mycket med att nå ut med kommunikation och information till
medborgarna så att man kan känna sig trygg med att man arbetar så snabbt man kan
för att vaccinationerna ska ske så snabbt och smidigt som möjligt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L) intygar att det är god
stämning på vaccinationsställena och i detta instämmer ordförande Inger Harlevi (M).
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RF § 54

Revisorernas information. Revisorernas
framläggande av revisionsberättelse

RS 2021/488

Regionfullmäktiges beslut
•

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Revisorernas ordförande Mats Ågren är med på länk och informerar om revisonens
arbete under det första kvartalet som bestått av två delar, dels att komma igång med
revisionsarbetet för 2021 och dels slutföra arbetet för 2020. Sedan årsskiftet har man
en ny revisionsbyrå och i och med bytet har man valt att ändra några rutiner för att få
en bredare bild av arbetet. Bland annat kommer man involvera samtliga ledamöter i
nämnd och styrelser och inte bara presidium och förvaltningsledning som tidigare.
Vidare berättar Mats Ågren om revisionsberättelsen och granskningen av 2020.
Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträtts av revisorerna.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och regionens revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning
och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan ”Revisorernas redogörelse för år 2020”.
Revisionen bedömer sammantaget att styrelser och nämnder i huvudsak har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt. Under året har regionen erhållit betydande statsbidrag med anledning av
pandemin, vilket påverkat det positiva resultatet.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden redovisar underskott. Man kan dock se att åtgärder vidtagits men att dessa
inte varit tillräckliga för att nå den av regionfullmäktige tilldelade budgeten. Vidare
har vissa brister noterats avseende ekonomistyrning inom hälso- och sjukvårdsnämnden, även om nämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för året. Dessa
brister framgår i revisorernas redogörelse för 2020.
Revisionen bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, trots att vissa
brister har noterats, vilka framgår i revisorernas redogörelse för 2020.
Revisionen bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll sammantaget har
varit tillräcklig även om vissa brister har noterats, vilka framgår i revisorernas redogörelse för 2020.
forts
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RS 2021/488

Revisionen bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen delvis är
förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som regionfullmäktige fastställt
för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna tillstyrker att regionfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Revisorerna tillstyrker att regionfullmäktige godkänner Region Gotlands
årsredovisning för 2020.
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RF § 55

Årsredovisning och bokslut 2020

RS 2020/1633

Regionfullmäktiges beslut

Årsredovisning och bokslut för 2020 fastställs.
• 51,3 mnkr reserveras till resultatutjämningsreserven (RUR).
• Regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning.
•

Regionfullmäktige antecknar att ledamöter, som tillika är ledamöter eller ersättare i
nämnder och styrelser, inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet. En
särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag för år
2020 biläggs protokollet.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen (Kommunallagen 8 kap 15-16 §
och regionfullmäktiges arbetsordning 35 §*). Annons om allmänhetens frågestund
har varit införd i tidningar och på Region Gotlands webbsida www.gotland.se. Inga
frågor från allmänheten har inkommit.
Årsredovisningen är upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen, lagen om
kommunal bokföring och redovisning samt i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
2020 är första året som de 18 målen i det nya koncernstyrkortet följs upp. Målen har
bedömts utifrån graderingen inte uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt eller helt
uppfyllt. De nio målen i verksamhetsperspektivet är liktydiga med målen för god
ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller till 2023. Utvärderingen visar
att arbetet för att skapa en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för ett hållbart
ledar- och medarbetarskap behöver fortsätta. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet
har varit i fokus under året och i flera fall varit avgörande för möjligheten att bedriva
verksamhet. Utmaningarna har ställt krav men också drivit fram utveckling inom
området. Region Gotlands långsiktiga framgång beror på förmågan att tillsammans
över organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i
centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa
utvecklingsarbetet. Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat behov av
investeringar och arbetet för att bibehålla en god ekonomisk ställning kommer att
utmanas. Två mål är uppfyllda, fyra mål är delvis uppfyllda och tre mål är inte
uppfyllda.
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Av målen i samhällsperspektivet bedöms två mål som i hög grad uppfyllda. Det är
mål 4 och 5 i målområde ekonomisk hållbarhet som syftar till att öka befolkningen i
arbetsför ålder samt att det ska finnas goda förutsättningar för att starta, driva och
utveckla hållbara företag på hela Gotland. Fem mål bedöms som delvis uppfyllda och
två mål som ej uppfyllda.
Årets resultat för koncernen uppgår till 165 mnkr och Region Gotlands resultat
uppgår till 155 mnkr. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är tillfälliga
statsbidrag på grund av pandemin. Statsbidragen har kompenserat för en mycket svag
utveckling av skatteintäkter, uteblivna intäkter och merkostnader till följd av
pandemin. Även positiva budgetavvikelser för pensioner, sociala avgifter och
fastighetsförsäljningar har bidragit till resultatet.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 107,7 mnkr och enligt regionens
regelverk för resultatutjämningsreserv kan 51,3 mnkr reserveras. Maximal resultatutjämningsreserven (RUR) får uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag, vilket motsvarar 169,3 mnkr. RUR uppgår efter
reservering till 115,4 mnkr. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas
framåt för att vid behov utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak är
tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 16 av de 35 kontrollerna
har konstaterats någon form av brist och åtgärder har vidtagits. I de rutiner som
brister kan nämnas exempelvis klarmarkering av tidrapporter, beviljande av lönetillägg, inköpsrutiner samt leverantörsfakturor. Under 2020 har flera externa
granskningar skett av den interna kontrollen. I granskningsrapporterna konstaterar
revisorerna att den interna kontrollen är tillräcklig dock inte i alla delar helt tillräcklig.
Ingen av revisionsrapporterna tyder på stora brister i den interna kontrollen.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S), Jesper Skalberg Karlsson (M),
Saga Carlgren (V), Wolfgang Brunner (MP), Sara Lidqvist (KD), Claes Nysell (L), Gerd
Holmgren (FI), Tony Johansson (S), Rolf Öström (M), Andreas Unger (M), Mats-Ola
Rödén (L), Stefan Nypelius (C), Håkan Ericsson (S), Karl-Johan Boberg (C), Lars
Engelbrektsson (SD), Eva Ahlin (C), Filip Reinhag (S), Karin Stephansson (MP) och
Tommy Gardell (S).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på revisionens förslag att årsredovisning och bokslut
för år 2020 fastställs och att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2020 års förvaltning och
finner att det bifalls.
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Beslutsunderlag

Årsredovisning 2020 Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-22
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 60
Skickas till
Samtliga nämnder
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RF § 56

Överföring av resultat från 2020

RS 2021/234

Regionfullmäktiges beslut

Överföring av resultat från 2020 fastställs.
• Tekniska nämnden får överföra -2 853 000 kronor för den affärsdrivande VAverksamheten och -2 065 000 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten.
•

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
KF 2003-03-17, § 61 kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats KS 2006-04-20, § 132 så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att 26 451 tkr överförs från 2020 års resultat.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska ske
med 26 451 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2020.
Effekterna av pandemin har beaktats i regionstyrelseförvaltningens förslag till överföringar av nämndernas resultat inklusive de taxefinansierade verksamheterna. När
det gäller de taxefinansierade verksamheterna gäller i övrigt regeln om att taxekollektiven över tid ska finansiera verksamheten med avgifter. Denna regel är överordnat den treårsregel som tillämpats för återställande av negativa kapital. De taxefinansierade verksamheterna bör därför ha längre tid än 3 år på sig att återställa ett
negativt kapital. Regionstyrelseförvaltningens förslag avviker därför mot tekniska
nämndens förslag till överföringar.
Räddningstjänsten har en negativ avvikelse mot budgeten med totalt -4 718 tkr.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs över
till 2021 och att reglerna om överföring av resultat följs.
I arbetsutskottet yrkade Eva Nypelius (C) att tekniska nämnden får överföra
resultatet gällande VA-verksamheten och avfallsverksamheten enligt tekniska
nämndens beslut: -2 853 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten
och -2 065 000 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten.
Arbetsutskottet tillstyrkte yrkandet.
Regionstyrelsen har instämt i arbetsutskottets förslag till beslut.
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Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Regionstyrelsen 2021-02-24 § 61
Skickas till
Samtliga nämnder

17 (58)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 57

Kompletteringsbudget 2021

RS 2021/6

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2021 med 346 570 tkr
och för exploateringsinvesteringar med 120 231 tkr enligt upprättat förslag.

Tjänsteskrivelsen har reviderats 2021-03-15 med anledning av nytt ställningstagande
om investering i Väskinde förskola.
Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2020 uppgår till 453 697 tkr inklusive
exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 358 312 tkr
för investeringar samt 120 231 tkr för exploateringar. Dessutom ska investeringsprojekt uppgående till 43 865 tkr avslutas och utgå. Investeringsprojekt som avslutas
är bl.a. vid Folkhögskolan i Hemse och lasarettets ombyggnad av akuten.
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 507 835 tkr varav 147 075 tkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Budgeten för exploateringar 2021 uppgår till brutto
72 300 tkr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt förslag med
358 312 tkr för investeringar samt 120 231 tkr för exploateringar. Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt som ligger nära i tiden för planering och
igångsättning. Den ökade kompletteringsbudgeten förklaras av den avgiftsfinansierade
verksamheten, avfall och vatten- och avlopp.
Anslaget för Väskinde förskola återförs till barn- och utbildningsnämnden då
projektet inte kommer att genomföras enligt tidigare beslut. Barn- och utbildningsnämnden återkommer i samband med strategisk plan och budget med äskande om ny
investering.
Den totala investeringsbudgeten för 2021 blir 866 147 tkr inklusive 358 312 tkr i
kompletteringsbudget. Det är mycket troligt att en del av projekten kommer att
behöva flyttas med till 2022 vilket är viktigt att beakta vid budgetberedningen då
investeringsbudget och investeringsplanen för kommande år ska upprättas.
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Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 192 531 tkr inklusive 120 231 tkr i
kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar betydligt till 2021 vilket är bra
eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.
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

Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-15
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 62
Skickas till
Samtliga nämnder
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RF § 58

Uppdrag. Rambudget för vissa investeringsområden

RS 2020/689

Regionfullmäktiges beslut

Investeringsanslag binds till investeringsgrupper enligt förslag från och med 2022.
• Riktlinjer för investeringsprocessen revideras.
•

Investeringsprocessen i Region Gotland är ständigt under förändring. De senaste
åren har ett flertal förändringar skett. Investeringspotter är införda, kapitalkostnadsbudget är fastställd, riktlinjer för investeringsprocessen är beslutade och investeringsplaner är införda. Med anledning av den stora påverkan som investeringar har för
ekonomin och verksamheten är det väsentligt att processen och besluten hela tiden
förbättras.
Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att se över hela strukturen på
investeringsbudgeten och ta fram förslag på rambudget. I rapporten Förändrad
investeringsbudget 2022 ges förslag på vilka nivåer rambudget kan införas samt att
begreppet strategisk investering införs om kategori. I rapporten förtydligas vilka
investeringsanslag som kan kompletteringsbudgeteras, hur driftskostnader hanteras
och på vilken nivå beslut tas och när förstudier är obligatoriska.
Ett förslag för att underlätta prioriteringen av investeringarna är att förtydliga om
investeringen avser en strategisk investering, investering i skattefinansierad verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet. Strategiska investeringar är ett nytt begrepp
som innefattar framtidsinriktade investeringar inom ramen för regionens vision och
mål. Om en strategisk investering inte kan finansieras inom det egna kassaflödet kan
den finansieras av försäljningsintäkter och/ eller upplåning. Exempel på genomförda
strategiska investeringar är kryssningskaj och arenahall.
För att inte investeringsbudgeten ska vara så detaljerad förslås ett antal investeringsgrupper.
Dessa är:
-

Investeringspotter
IT-investeringar i gemensam infrastruktur
Lokalinvesteringar uppdelade på verksamheter
Investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar
Investeringar hamn
Enstaka projekt (undantag)
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Investeringsanslag föreslås kopplas till ovanstående grupper inte till enskilda projekt.
Enstaka projekt finns med eftersom det kan finnas tillfällen då det är lämpligt att
regionfullmäktige tar beslut om ett anslag som bara får användas till ett visst projekt.
De olika förändringsförslag som regionstyrelseförvaltningen föreslår syftar till att
bidra till en större samsyn kring investeringsbehoven i Region Gotland, bättre
möjligheter för regionstyrelsen och regionfullmäktige att ta genomarbetade beslut
samt bättre förutsättningar för nämnderna att genomföra projekten. Genom att
förtydliga om investeringen avser en strategisk investering, investering i skattefinansierad verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet kan tydligare prioritering
göras. Olika typer av finansieringsmöjligheter finns för dessa kategorier. Genom att
binda investeringsanslagen på en högre nivå ges ansvarig nämnd möjlighet att
omprioritera inom respektive grupp. En bilaga om vilka projekt som genomförs ska
finnas både vid beslutstillfället samt vid uppföljning. Genom att anslagen inte binds
till ett projekt kan nämnd omprioritera och minska behov av kompletteringsbudget
och tilläggsanslag under pågående budgetår.
En stor förändring berör investeringar i ombyggnad eller nybyggnad av lokaler. I det
här förslaget föreslås samtliga lokalinvesteringar bindas till en verksamhet och inte till
en särskild byggnad. Ett alternativ till det förfarandet kan vara att införa en beloppsgräns för när ett investeringsanslag ska bindas till ett visst projekt. En byggnation
som överstiger exempelvis 50 mnkr ska alltid beslutas som särskilt projekt. I
investeringsriktlinjerna står redan att förstudier ska genomföras. I det här förslaget
tydliggörs att krav finns på förstudier för investeringar över 5 miljoner kronor. Dessa
bekostas av ansvarig nämnd.
I arbetsutskottet föreslogs som ett medskick att det är viktigt att utbildning ges till
nämndspolitiker i det nya arbetssättet.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 65
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RF § 59

Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt arkivhantering

RS 2020/151

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderat arkivreglemente, klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan
antas.

Under våren 2020 har samtliga nämnder fått förslag från Region Gotlands arkivmyndighet på ett antal åtgärder för att följa det gemensamma arkivreglemente som
regionfullmäktige antog den 25 mars 2019. Arkivreglementet utgår från nämndernas
respektive verksamhetsprocesser och har också som utgångspunkt att regionens
digitala arbetssätt ska återspeglas i hur informationen bevaras, det vill säga i den form
den upprättats. Som en följd av detta pågår just nu en omställning till digital
arkivering i ett så kallat e-arkiv.
Parallellt med detta har arkivreglementet med tillhörande styrdokument i form av
klassificeringsstruktur (en struktur för regionens samtliga övergripande verksamhetsprocesser) och informationshanteringsplan reviderats för att fullt ut spegla de
verksamhetsprocesser som respektive nämnd ansvarar för.
Samtliga nämnder inom Region Gotland har blivit hörda gällande arkivmyndighetens
förslag på förvaltningsspecifika åtgärder för att genomdriva en digital informationshantering från registrering/upprättande av handling till arkivering.
Nämndernas remissvar kan delas in på följande sätt:
De flesta förslag accepteras och gillas, det kan däremot finnas invändningar mot
-

föreslagen tidpunkt; när åtgärden i praktiken kan utföras
föreslagen åtgärd på grund av resursbrist och tidsbrist för nyckelfunktioner på
förvaltningen som har kompetens att utföra åtgärden
föreslagen åtgärd på grund av att kostnaderna tros vara för höga för att kunna
prioritera åtgärden i närtid (inom 2021 års budget)
föreslagen prioriteringsordning, då förvaltningens arkivansvariga med flera ser
behov av annan prioriteringsordning.

Punkterna ovan, som i stora drag sammanfattar nämndernas invändningar mot
föreslagna implementeringsåtgärder, tas som helhet med i strategiskt och operativt
arbete framåt inom arkivmyndigheten. Konkret kommer dessa invändningar att tas
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med i det pågående projektet med att införa ett e-arkiv. Eftersom flera verksamheter
behövs för att utföra de flesta åtgärderna, som till exempel att ansluta ett
verksamhetssystem till e-arkivet, måste alla berörda parter vara eniga om vad som
måste ske och i vilken ordning.
I remissvaren uttrycks en försiktig optimism till att fullt ut förvalta sin information
digitalt enligt sina verksamhetsprocesser för bevarande i ett e-arkiv. Övergången till
en processorienterad informationsredovisning följs av en stor dos tveksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen delar nämndernas syn att resurser, såväl personella som
ekonomiska för inköp av exportfunktionalitet från verksamhetssystem, överlag är
underdimensionerade för att kunna upprätthålla en konsekvent och rättssäker
informationshantering. Det är av vikt att denna fråga adresseras i vårens budgetberedning i respektive nämnd. Under de månader som gått mellan att remissvaren
lämnades till att denna sammanställning görs konstaterar regionstyrelseförvaltningen
dock följande; de förslag på åtgärder som förvaltningarna med förbehåll och motkrav
gått med på genomförs just nu eller har redan gjorts, utan att motkraven har hunnit
verkställas.
Oron över tidsbrist bland de som ska genomföra implementeringsåtgärderna i
remissvaren kan ha haft effekten att nyckelpersoner inom respektive förvaltning har
prioriterat detta arbete. Tack vare att dessa nyckelfunktioner, som består av arkivansvariga, nämndsekreterare, objektsförvaltare med flera har tagit på sig ett stort
ansvar kring förvaltningens egen informationshantering har förberedelserna för en
övergång till en processorienterad informationsredovisning och en digital
informationshantering kommit längre än förväntat.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att kunskapen om informationshantering
inom regionen är bättre än förväntat och att ansvarstagandet på förvaltningarna är
större än vad som beskrivs i remissvaren. Vad som återstår som ligger inom
regionens kontroll är att regionarkivet och huvudprojektgruppen för e-arkivprojektet
ska komma igång och erbjuda utbildningspaket riktade till olika målgrupper inom
regionen i arkiv- och informationshanteringens alla delar.
Införandet av klassificeringsstrukturen i diariet ska göras klart så att diarieföring
utifrån processer kan börja. Upphandlingen av ett e-arkiv är pågående och ett
tilldelningsbeslut förväntas ske i månadsskiftet mars/april 2021. Det finns en risk att
tilldelningsbeslutet överklagas, e-arkivsinförandet kan i såna fall försenas med
ungefär ett år. Uteblir överklagan kan införandet ske under 2021. Alla förvaltningsledningsgrupper ner till närmaste chef för nyckelpersoner inom e-arkivprojektet
måste låta dessa personer avsätta tid för det egna delprojektet. Att avsätta medel för
exportmoduler är också avgörande för delprojektens och det övergripande projektets
måluppfyllelse.
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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

Barn- och utbildningsnämnden 2020-06-09, § 72
Socialnämnden 2020-06-11, § 95
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-06-11, § 63
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2020-06-16, § 85
Tekniska nämnden 2020-06-18, § 155
Miljö- och byggnämnden 2020-06-24, §130
Överförmyndarnämnden 2020-06-17
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-22
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-16
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 71
Skickas till
Samtliga nämnder
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RF § 60

Åtgärder inom kultur- och fritidsområdet
med anledning av Coronapandemin

RS 2021/340

Regionfullmäktiges beslut
•

•
•
•

•

Hyresbefrielse i Region Gotlands idrottsanläggningar (inkluderar föreningsbad i
simhallarna och IP Skogen) för föreningar för perioden 2021-01-01 t.o.m. 202106-30 införs.
Straffavgift för sen avbokning av bokade hallar från 2021-01-01 t.o.m. 2021-06-30
slopas.
Föreningar medges uppskov för redovisning av årsmöteshandlingar inför utbetalt
stöd till senast 2022-11-30.
Aktivitetsstöd för ungdomar, pensionärer och till föreningar för personer med
funktionsvariationer, resestöd samt driftstöd för samlingslokaler utbetalas
skyndsamt och baseras på 2019 års aktiviteter och resor.
Åtgärder utöver budget finansieras via regionstyrelsens egna kapital.

Paragrafen justeras omedelbart.

Inom såväl kultur- som fritidsområdet är konsekvenserna av pandemin fortsatt stor.
För att i så stor utsträckning som möjligt stödja föreningar och aktörer inom
sektorerna föreslår förvaltningen att stöd enligt denna skrivelse bör utgå.
Förvaltningen ser det som mest effektivt att låta fritidsföreningarnas resurser stanna i
respektive förening. Förvaltningens förslag är därför att införa hyresbefrielse för
föreningar som hyr tider i Region Gotlands idrottsanläggningar under 6 månader.
Detta skulle innebära en minskad intäkt på 2,3 miljoner kr. Samtidigt föreslår
förvaltningen att föreningar som driver egna anläggningar bör få ett tillskott på
10 procent för att möta de utmaningar som senaste året har givit. Detta till en
kostnad på 700 000 kr. Utöver detta ser förvaltningen ett fortsatt behov av att betala
ut aktivitetsstöd och resestöd baserat på 2019 års nivåer. Detta för att säkerställa att
föreningarna får resurser för att även framöver fortsätta sin verksamhet. Vidare
föreslås att straffavgifter på avbokningar borttas samt uppskov för inlämning av
årshandlingar ges. Förvaltningen förslår även att RF Sisu Gotland tilldelas ett
temporärt verksamhetsbidrag på 1 miljon kr för att kunna fördela projektmedel till
fritidsföreningar för att öka möjligheten till aktiviteter och rörelse för barn, ungdomar och pensionärer. Medlen skall vara tillgängliga för alla föreningar inom
fritidssektorn att söka.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 60 forts
RS 2021/340

Inom kulturområdet ser förvaltningen ett fortsatt kritiskt läge för i synnerhet det fria
kulturlivets aktörer. Mot bakgrund av 2020 års utlysningar av krisstöd och söktryck
föreslår förvaltningen ett stöd på 1 miljon kr bestående av insatser riktade mot det
fria kulturlivet genom ett liknande inköp av tjänster, produktioner, konst och konsthantverk som gjordes under hösten 2020, där utlysning skedde av särskilda uppdrag.
Inköpen görs inom ramen för arrangörsbudgeten. Utlysning sker gentemot fria
professionella kulturskapare skrivna på Gotland med möjlighet att fakturera.
Förvaltningen ser även behovet av förstärkning för att stimulera fler och nya typer av
kulturarrangemang på totalt 1,25 miljoner kr. Den rådande pandemin innebär fortsatta restriktioner och kräver smittsäkra arrangemang, ännu mer ändamålsenliga (tex
utomhusscener, repetitionslokaler) lokaler eller digitala lösningar. Lösningar som inte
finns inom räckhåll för många mindre fria arrangörer och aktörer. Förvaltningen
äskar även medel på 250 000 kr för att tillgängliggöra de tidigare utlysta särskilda
uppdragen under 2020 samt de framtida under 2021 utifrån förslag i skrivningen.
Samarbete kring detta görs med kulturkonsulenterna.
Den fortsatt rådande pandemin kräver ytterligare åtgärder för att möjliggöra och
återstarta såväl fritids- som kultursektorn på Gotland. Inom kultursektorn är de
föreslagna insatserna riktade mot de hittills mest drabbade – de yrkesverksamma
utanför institutionerna. Samtidigt ökar det möjligheterna för fria aktörer att fortsätta
arrangera aktiviteter och för publiken att kunna ta del av ett aktuellt kulturutbud.
Insatserna är viktiga för att bevara det fria kulturlivet i ett fortsatt kritiskt läge och
samtidigt tillgodose medborgarnas fortsatta tillgång till konst och kultur.
Länsinstitutionernas ekonomiska läge hanteras inom kultursamverkansmodellen och
det krisstöd som skall fördelas av kulturrådet. Förvaltningens bedömning är därför
att avvakta Kulturrådets tilldelning och återkomma om en ny bedömning behöver
göras.
Inom fritidssektorn bedöms de stöd som föreslagits på bästa sätt nå föreningarna
dels genom att vissa kostnader försvinner och regler förändras temporärt, dels
genom att RF Sisu Gotland med projektmedel kan möjliggöra utveckling inom
föreningarna i syfte att förbättra folkhälsan utifrån pandemins konsekvenser.
I arbetsutskottet föreslogs att giltighetstiden ändras till 2021-06-30 i beslutspunkt 2.
Besluts punkt 5 ändras till ”Åtgärder utöver budget finansieras via regionstyrelsens
egna kapital”.
Regionstyrelsen har instämt i arbetsutskottets förslag till beslut.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 60 forts
RS 2021/340
Ärendets behandling under mötet

Fredrik Gradelius (C), Annamaria Bauer (V) och Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-26
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 77
Skickas till
RF Sisu Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 61

Stödåtgärder riktade till näringslivet 2021
med anledning av Coronapandemin

RS 2021/339

Regionfullmäktiges beslut

Föreslagna åtgärder som stöd till näringslivet med anledning av Coronapandemin
godkänns.
• Åtgärderna hanteras av regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden var för sig.
• Kostnader för åtgärder inom regionstyrelseförvaltningen finansieras över det egna
kapitalet.
• Miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden kan söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader till följd av åtgärderna.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Region Gotland har under 2020 vid ett flertal tillfällen och i olika nämnder fattat
beslut som stödåtgärder för näringslivet med anledning av den pågående
Coronapandemin. Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och är till del en
förlängning av föregående års åtgärder. Förslaget innefattar åtgärder som är fördelade
mellan regionstyrelsen (RS), miljö- och byggnämnden (MBN) samt tekniska
nämnden (TN). Respektive nämnd behöver fatta beslut för de åtgärder som berör
dem, och MBN samt TN föreslås också få möjlighet att söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader för till följd av åtgärderna.
-

Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021. (MBN, c:a 2 miljoner kr)
Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som möjligt.
(TN, ingen kostnad)
Markupplåtelser, kostnadsfritt för uteserveringar även i år. Gäller även
markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till besöksnäringen. (TN, c:a 2
miljoner kr)
Möjliggöra för kollektiv markupplåtelse i anslutning till butiker och hotell, för
ökad trygg handel och incheckning utomhus. Respektive företagare måste dock
själva ta kontakt med polismyndigheten. (TN, ingen kostnad)
Restaurangägare kan i enlighet med Region Gotlands riktlinjer för uteserveringar
ansöka om ökad yta för sittplatser samt för tillfälliga satelliter i anslutning till
uteservering för att tillgodose Folkhälsomyndighetens instruktioner och undvika
trängsel. Ärenden hanteras enskilt och enligt gällande bestämmelser. Respektive
företagare måste dock själva ta kontakt med polismyndigheten. (TN och MBN,
ingen kostnad)
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 61 forts
RS 2021/339

-

Erbjuda företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen
under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
(MBN, c:a 50 000 kr)
I den mån upphandlingslagen tillåter, se över samtliga verksamheter i relation till
hur man kan värna det lokala näringslivet att delta i upphandling. (TN och RS,
ingen kostnad)
Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020. (MBN, utebliven
intäkt)
Region Gotlands företagsjour förlängs till 30/6. (RS, c:a 400 000 kr)
Hjälp med anstånd och avbetalningsplan från ekonomifunktionen. (RS, ingen
kostnad)
Leverantörsfakturor där angiven betalningstid är kortare än 30 dagar betalas
skyndsamt. (RS, ingen kostnad)
Hjälp med förlängda betalningstider på hyror i kommunägda lokaler. (TN, ingen
kostnad)
Möjlighet att pausa sophämtning på kort varsel. (TN, ingen kostnad)

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder tillskjuta i syfte att i möjligaste mån mildra och hantera
konsekvenserna av Coronapandemin. Det är av stor vikt för framförallt för den av
pandemin hårt drabbade besöksnäringen, att de möjliga ekonomiska lättnaderna görs
för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringsföretagen att klara sig genom
krisen. Detta för att de ska kunna vara med och bidra till en återhämtning och
positiv utveckling av den gotländska samhällsekonomin när pandemin är över.
Arbetsutskottet föreslog efter diskussion att hänskjuta frågan om enskilda vägar för
skyndsam hantering och beredning i tekniska nämnden.
Regionstyrelsen har instämt i arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C), Per Edman (V), Karl-Johan Boberg (C), Andreas Unger (M) och
Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-03
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 78
Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 62

Tilläggsanslag. Bokbuss

RS 2020/1282

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 2,5 miljoner kr för att bruttobudgetera
investering i mobil bibliotekslösning. Finansiering sker via statsbidrag från
Kulturrådet.

I beviljat statsbidrag om totalt 4,4 miljoner kr från Kulturrådet för stärkta bibliotek
ges möjlighet att köpa in fordon till den mobila biblioteksverksamheten. Inköpet
beräknas till 2,5 miljoner kr och måste därav upptas i investeringsbudgeten.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras enligt ovan
beskrivning och föreslår att tilläggsanslag beviljas.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 79
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen stab, ekonomi-, samt kultur och fritidsavdelningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 63

Tilläggsanslag inköp av datorer

RS 2020/1667

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 1,575 mnkr för att bruttobudgetera
investering i datorer. Finansiering sker via statsbidrag från Socialstyrelsen.

Region Gotland har erhållit statsbidrag från socialstyrelsen för merkostnader till följd
av Coronapandemin, varav en av posterna avser inköp av datorer. Detta till ett värde
av 1,575 mnkr. Erhållet belopp föreslås tillföras investeringsbudgeten.
Regionstyrelsen föreslår att nämndens begäran bifalls.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-25
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 80
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen stab, ekonomi-, samt avdelningen digitalisering
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 64

Begäran om tilläggsanslag för evakueringslokaler Södervärnskolan/Alléskolan

RS 2021/217

Regionfullmäktiges beslut

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten 2021 på 3,5 miljoner
kr för inhyrning av moduler i samband med renovering och ombyggnad av skolor.
Tilläggsanslaget finansieras ur regionens Eget kapital genom att minska det
budgeterade resultatet för 2021.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till driftbudgeten på 7 miljoner kr 2022, 7
miljoner kr 2023 och 5 miljoner kr 2024. Finansiering sker ur regionens Eget
kapital och läggs in i planen för 2022-2024.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för investeringsutgifter på 11,5 miljoner
kr för etablering och iordningsställande av evakueringslokaler.
• Tekniska nämndens hemställan om att ge uppdrag till regionstyrelsen att analysera
behovet av evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väga
hyreskostnader mot eventuellt inköp av moduler avslås. Barn- och
utbildningsnämnden har i uppdrag att analysera behovet av evakueringslokaler
med anledning av skolöversynens resultat och återkomma med konsekvenser i
samband med strategisk plan och budget 2022-2024.
•

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 22,5 miljoner kr för
evakueringslokaler under ombyggnad av Södervärnsskolan och nybyggnad av
Alléskolan. Evakuering av verksamheterna krävs under en längre period och omfattar
ett stort antal elever och personal.
Teknikförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utrett olika
alternativ för evakuering. Det finns inte egna lokaler som motsvarar behovet, inte
heller bedöms det som lämpligt att genomföra projekten etappvis under en längre tid.
Tekniska nämnden ser att det bästa alternativet för verksamheten och det mest
ekonomiskt fördelaktiga är att hyra moduler genom avrop på SKR Kommentus avtal.
Förvaltningen har tittat på möjligheterna att köpa moduler eftersom ett köp oftast är
billigare på längre sikt. Modulerna kommer i det här fallet att kunna stå max 5 år
eftersom det inte finns bygglov för längre tid. Hyrestiden i kombination med
storleken på modulerna innebär att köp inte är billigare än att hyra.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 64 forts
RS 2021/217

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till
driftbudgeten på 3,5 miljoner kr för 2021 för hyra av moduler samt kapitalkostnader
till följd av etableringskostnaderna. Tilläggsanslag för åren 2022-2024 läggs in i
planen för budgeten för 2022-2024. Tilläggsanslag på 11,5 miljoner kr föreslås
beviljas för investeringsutgifter i samband med etablering och avetablering av
modulerna.
Tekniska nämndens hemställan om att regionstyrelsen ska utreda behov av
evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väga hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av moduler föreslås avslås. Uppdraget att utreda
evakueringsmöjligheter i kombination med kunskap om vilka lokaler som finns
tillgängliga ligger på barn- och utbildningsnämnden i samarbete med tekniska
nämnden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till driftbudgeten beviljas.
Tilläggsanslag ska i princip inte förekomma under innevarande verksamhetsår.
Förslaget motiveras i det här fallet av att andra alternativ för evakuering inte är
praktiskt genomförbara eller är mer ekonomiskt fördelaktiga. Besluten att bygga om
Alléskolan och renovera Södervärnsskolan är redan tagna och ses inte som möjliga
att avbryta. Det ses inte heller som möjligt att finansiera den ökade kostnaden inom
varken tekniska nämndens eller barn- och utbildningsnämndens befintliga
budgetram.
Kostnaden för etablering, avetablering och iordningställande av paviljongerna ska
redovisas som investeringsutgift varför tilläggsanslag för investering föreslås.
Driftskostnaderna består av kapitalkostnader samt hyra för modulerna.
Beslutet innebär att regionens budgeterade resultat minskas till 83,5 miljoner kr.
Målet för det budgeterade resultatet är 1 procent av verksamhetens nettokostnader
för 2021. Det innebär att utrymmet för ytterligare tilläggsanslag under året är ytterst
begränsat. Det innebär också att 7 miljoner kr av utrymmet i driftbudgeten tas i
anspråk 2022-2023.
Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att till varje budgetberedning och
budgetavstämning rapportera status på renovering/ombyggnad av Alléskolan. Hur
evakueringen skulle lösas är information som borde ha funnits tidigare i beslutsprocessen. Det är väsentligt att alla fakta finns vid ordinarie beslutstillfällen.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 64 forts
RS 2021/217

Regionstyrelseförvaltningen förslår att tekniska nämndens hemställan om att ge
regionstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av evakueringslokaler med anledning
av skolöversynens resultat och väga hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av
moduler ska avslås. Regionstyrelseförvaltningen har inte kunskap om vilka
evakueringsbehov som finns eller vilka lokaler som finns tillgängliga. Regionstyrelseförvaltningen kan vid behov bistå med kunskap kring hur de ekonomiska kalkylerna
ska beräknas. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att analysera samtliga
konsekvenser till följd av skolöversynens resultat och vid behov återkomma i samband med strategisk plan och budget 2022-2024.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-01-28, § 7
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 81
Skickas till
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 65

Motion. Överanställning som ett medel att
minska sjuktalen och kostnaderna.

RS 2019/432

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen
för projektet Strategisk hållbar bemanning.

Miljöpartiet har, genom Lisbeth Bokelund, Daniel Heilborn, Isabel Enström och
Wolfgang Brunner, lämnat en motion med yrkan att
-

Region Gotland ser på möjligheten att använda överanställning som en långsiktig
strategi.
Region Gotland räknar på kostnader och vinster i att överanställa.
Lämpliga verksamheter för pilotförsök inom vård, skola och omsorg identifieras.

Under 2019 gav regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta
projektet Strategisk hållbar bemanning. Projektdirektivet antogs av regionstyrelsen
2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen inom
vissa verksamheter idag, få syn på vad som är det verkliga behovet och hur vi
bemannar utefter det samt att ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett
strategiskt och ekonomiskt perspektiv för att klara framtidens rekryteringsutmaning
och välfärdens behov. En del av den lösningen väntas vara överanställningar på
enheter där vikariebehov ofta uppstår. Projektet väntas bidra till att skapa bättre
förutsättningar för hållbarhet ett helt yrkesliv, en systematisk bevakning av arbetsmiljön i planeringen utifrån forskningsrön för schemaläggning samt bidra till en
hållbar ekonomi. Genom att se över personalbemanning för att få mer hållbara
scheman bedöms Region Gotland på sikt få bättre förutsättningar för friskare
medarbetare, större kontinuitet, lägre sjuktal och lägre kostnader.
Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.
Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 65 forts
RS 2019/432
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C), Wolfgang Brunner (MP), Peter Barnard (V) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-11
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 85
Skickas till
Motionärerna
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 66

Motion. Möjliggör anställning för ensamkommande med rätt kompetens som riskerar
utvisning

RS 2020/1460

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Vänsterpartiet har genom Saga Carlgren med flera, i en motion yrkat att Region
Gotland ska se över sina rutiner för anställning och likt Halmstad kommun anta en
anställningsrutin för både kommunala bolag och förvaltningar som möjliggör fast
anställning utan provanställning för asylsökande som omfattas av gymnasielagen,
förutsatt att behovet finns i verksamheten och att rätt kompetens finns.
Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i undantagsfall. Det betyder att det inte heller görs på den gruppen som hänvisas till i denna
motion och att det därmed inte finns behov av att anta en ny rutin.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I övrig kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att Region Gotland
som organisation arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtida
kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket
angelägen.
Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i undantagsfall och därmed finns inget behov av att anta en rutin om detta.
Rekryteringen av nya medarbetare inom regionen styrs av interna riktlinjer för att
kvalitetssäkra de olika delarna i rekryteringsprocessen och för att öka möjligheterna
till att rätt person anställs. Regionen styrs även av de lagar som finns på området,
bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS) där regionen har att ta hänsyn till
tillexempel företrädesrätten som medarbetare får efter att ha varit visstidsanställda
under en period. Regionen har också att ta hänsyn till diskrimineringslagen som har
till syfte att motverka alla former av diskriminering och främja lika rättigheter och
möjligheter.
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Enligt uppgift från rekryterings- och bemanningsenheten på socialförvaltningen så
finns det idag mellan 25-30 medarbetare från den aktuella målgruppen anställda i
verksamheter inom den förvaltningen. Fakta från övriga förvaltningar saknas. Det
kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att vi som organisation
arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket angelägen. De
medarbetare som anställs i denna grupp behöver tas omhand så de får rätt vägledning
i att kunna söka längre lediga anställningar.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I handläggningen av detta ärende har företrädare för socialförvaltningen/rekryteringsoch bemanningsenheten, utbildning och arbetslivsförvaltningen/arbetsmarknadsenheten, Norma-projektet samt regionens chefsjurist lämnat synpunkter.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Jonas Niklasson (C).

Jesper Skalberg Karlsson (M) och Claes Nysell (L) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Saga Carlgren (V) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Gerd Holmgren (FI),
Meit Fohlin (S), Per Edman (V) och Ola Matthing (MP).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag
och nej-röst för Saga Carlgrens yrkande. Omröstningen ger 40 ja-röster och 31
nej-röster. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag vinner majoritet och bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-09-28
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 86
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Motion. Funktionsprogram för grundskola,
fritidshem och förskola

RS 2019/1410

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut att
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja ett arbete med
ett förenklat funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till verksamheterna
grundskola, fritidshem och förskola.

Isabel Enström, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Wolfgang Brunner (MP) föreslår
att Region Gotland tar fram ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och beslutat att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja ett arbete med ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer
till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens
beslut utan ser det som positivt att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen påbörjar
arbetet med att ta fram ett funktionsprogram i enlighet med motionen.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut, med en
korrigering att i beslutsmeningen ändra ”att påbörja ett arbete med ett
funktionsprogram” till ”att påbörja ett arbete med ett förenklat funktionsprogram”.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Karin Stephansson (MP) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Karin Stephanssons
yrkande och finner att regionstyrlens förslag vinner bifall.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-12-16
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17, § 27
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-31
Regionstyrelsen 2021-03-24, § 87
Skickas till
Motionären
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Motion. Nytt äldrepolitiskt program
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Regionfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad.
• Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera befintligt äldrepolitiskt program.
•

I motion Nytt äldrepolitiskt program yrkar Filip Reinhag (S) m.fl. att regionstyrelsen
ges i uppdrag att i samråd med pensionärsorganisationerna ta fram ett nytt
äldrepolitiskt program.
Det nuvarande äldrepolitiska programmet, Gott att bli gammal på Gotland, 20102025 togs fram utav socialnämnden som på eget initiativ år 2008 beslutade att arbeta
fram ett äldrepolitiskt program. Programmet skulle redovisa övergripande mål och
strategier för en politiskt förankrad viljeinriktning för äldrefrågor på Gotland samt
vara styrande och vägledande för planering och utveckling inom äldreområdet fram
till år 2025. Nämnden beslutade 2009-06-10 att föreslå fullmäktige att anta nämndens
förslag till äldrepolitiskt program, vilket gjordes i beslut KF § 77.
Motionen har remitterats till socialnämnden för synpunkter på förslaget.
Socialnämnden beskriver att socialförvaltningen menar att ett äldrepolitiskt program
omfattar betydligt mer än socialförvaltningens ansvarsområde som till exempel
folkhälsa, boende, kommunikationer, kultur och utbildning av kommande
medarbetare inom äldreomsorg. Socialförvaltningen bedömer, mot bakgrund av att
det tar förhållandevis lång tid att ta fram övergripande politiska program, att det
istället är mer funktionellt att socialnämnden fortsätter att noga följa upp och
utveckla förvaltningens genomförande av nämndens olika verksamhetsstyrande
dokument som rör äldre (exempelvis försörjningsplan för särskilt boende,
brukarmedverkan, genomförande av god och nära vård i samverkan med hälso- och
sjukvården, kvalitetsdokument för insatser till äldre, uppföljning och åtgärder efter
brukarundersökningar mm). När det gäller de övergripande delarna i motionen, bör
även regionövergripande styrning av utvecklingsarbete följas upp, såsom exempelvis
arbetet med program för god, jämlik och jämställd hälsa samt regional
utvecklingsstrategi (RUS).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar
att föreslå regionfullmäktige att inte ta fram ett nytt äldrepolitiskt program.
forts

40 (58)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 68 forts
RS 2020/1051

Socialnämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen
i uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna
utvärdera det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter överväga behovet av
att ta fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt program.
Regionstyrelseförvaltningen har nyligen arbetat fram program för god, jämlik,
jämställd hälsa, som antogs 2020. Ett av fokusområdena är hälsosamt åldrande som
inkluderar strategier kring att främja möjligheter att bibehålla hälsan och möjliggöra
inkludering och socialt deltagande. Det handlar om äldre personers behov inom flera
områden; stöd gällande psykisk och fysisk hälsa, gemenskap, avlastning,
samhällsplanering, digital inkludering mm.
Det är rimligt att socialnämnden, vid behov, själv utvärderar det program som
nämnden tagit fram. Skulle utvecklingsområden då identifieras finns det möjligheter
att exempelvis lyfta det i samverkansstruktur vuxna där såväl socialnämnden som
hälso- och sjukvårdsnämnden är representerade. Programmet verkar inte haft
spridning eller vara känt bland verksamheter utanför socialnämndens arbetsfält,
varför en utvärdering av dess övergripande genomslagskraft inte framstår som
meningsfullt.
Regionstyrelsen har inga möjligheter att med befintliga resurser i sin förvaltning driva
framtagandet och därefter genomförandet av ett nytt separat äldrepolitiskt program.
Det bedöms inte heller vara ett resurseffektivt arbetssätt att starta ett sådant arbete
nu med tanke på den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin och kommande
genomförandeprogram där vissa av delarna i motionen kommer finnas med. Vidare
finns det ett förvaltningsövergripande program för god, jämlik, jämställd hälsa som
antogs 2020 och som inkluderar flera av de aspekter som lyfts i motionen. Samtidigt
pågår också arbetet med att ta fram en färdplan för en god och nära vård som har i
syfte att få till ett paradigmskifte i hälsosystemet och som i hög grad kommer att
adressera frågorna som lyfts i motionen gällande behovet av utvecklingen av vård
och omsorg.
Genusperspektiv
Såväl den regionala utvecklingsstrategin som programmet för god, jämlik, jämställd
hälsa har ett integrerat genusperspektiv. De bedöms komplettera det befintliga
äldrepolitiska programmet och betonar jämlika möjligheter för kvinnor och män i
olika livsskeden. Förslaget bedöms därmed inbegripa ett övergripande
genusperspektiv.
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Barnperspektiv
Förslaget bedöms inte ha direkta konsekvenser för barn och unga. Ett beslut om att
ta fram ett nytt äldrepolitiskt program, när motsvarande programfokus saknas för
barn och unga, kan däremot ha viss indirekt påverkan på barn och unga med
anledning av behov av resursprioritering.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Rolf Öström (M), Sara Lidqvist (KD) och Fredrik Gradelius (C) tillstyrker
regionstyrelsens förslag.
Meit Fohlin yrkar i enlighet med socialnämndens förslag till regionstyrelsen att ge
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna utvärdera det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter
överväga behovet av att ta fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt
program.
I detta instämmer Jörgen Benzler (V), Torgny Ammunet (S), Gerd Holmgren (FI),
Filip Reinhag (S) och Charlotte Andersson (S).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Meit Fohlins yrkande
och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Votering begärs.
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag
och nej-röst för Meit Fohlins yrkande. Omröstningen ger 40 ja-röster och 31 nejröster. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag vinner majoritet och bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2020-06-15
Socialnämnden 2020-10-21, § 160
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Motionären
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Motion. Förbättrad vård vid självskadebeteende
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Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till nämndernas yttranden.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för
Victoria Öjefors Quinns (V) yrkande: Victoria Öjefors Quinn (V), Saga Carlgren (V),
Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Per Edman (V), Jörgen Benzler (V)
och Peter Barnard (V).

I motion Förbättrad vård vid självskadebeteende yrkar Saga Carlgren (V), Thomas
Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V),
Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V):
-

Att Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem, specialiserade på
självskadebeteende. Så att psykiatrin har möjlighet att remittera personer som
bedöms ha behov av det.
Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst ser
över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner, som
behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över
öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, vilka
inkommit med yttranden.
Hälso-och sjukvårdsnämnden framför avseende yrkande nummer ett att det inte
finns vetenskapligt stöd för att behandlingshem har någon positiv effekt för personer
med allvarligt självskadebeteende, utan att det avgörande i behandlingen är själva
behandlingsmetoden och bemötandet, inte boendeformen. Inom specialistsjukvården, inklusive psykiatrin, fattas inte sådana beslut och det finns heller inga
behandlingshem eller hem för vård och boende (HVB) kopplade till psykiatrin idag.
Vidare beskrivs att Socialstyrelsen aktivt verkar för att upprätta gemensamma
nationella vård- och insatsprogram för olika psykiatriska tillstånd.
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Gällande personer med självskadebeteende har det beslutats att inrätta tre nationella
centra för högspecialiserad vård, som kommer kunna sörja för behandling av de cirka
100 särskilt svårbehandlade personer som årligen bedöms ha behov av sådan
högspecialiserad vård. De kommer även att kunna verka konsultativt gentemot lokala
vårdgivare. Avseende yrkande nummer två framför hälso- och sjukvårdsnämnden att
det finns ett etablerat samarbete inom det Operativa samverkansforumet (OSF) som
leds av regionstyrelseförvaltningen och där psykiatrin ingår. De skriver även att de
under hösten 2020 genomfört ett utvecklingsarbete i samverkan med aktörerna inom
”blåljusverksamheterna” och bland annat har polisen utbildats av psykiatrin i
bemötande och omhändertagande av självskadande och suicidnära personer enligt
modern forskning. Avseende yrkande nummer tre framförs att ett rikstäckande
utvecklingsarbete, där Region Gotland ingår, görs redan idag. Sveriges kommuner
och regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning av hälsooch sjukvården. Inom kunskapsstyrningens nationella programområde (NPO)
Psykisk hälsa pågår arbete med att färdigställa ett personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp, som kommer implementeras inom Region Gotland när det är klart.
Redan idag finns ett vård- och insatsprogram för självskadebeteende som arbetats
fram inom detta system, vilket psykiatrin i Region Gotland följer. Psykiatrins
arbetsmetoder har god samstämmighet med de insatser och förhållningssätt som
rekommenderas nationellt, och utvecklingen går mot att det blir ännu mer
samstämmigt och likvärdigt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att de åtgärder som psykiatrin redan
genomfört eller planerar inom ramen av kunskapsstyrningen är tillräckliga. Det
bedöms därmed ej motiverat med ytterligare förbättringsåtgärder och redovisning av
dessa till regionfullmäktige.
Socialnämnden framför avseende yrkande nummer ett att frågan om vilka resurser
som hälso- och sjukvården behöver för att kunna ge psykiatrisk behandling till
personer som skadar sig själva måste avgöras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Avseende yrkande nummer två uttrycker socialnämnden att de ser positivt på ett
samarbete när det gäller psykisk hälsa och att de idag är representerade i arbetsutskottet för det regionala programområdet (RPO) psykisk hälsa samt i operativt
samverkansforum (OSF).
Gällande yrkande nummer tre skriver de att behandling vid självskadande beteende
faller utanför socialnämndens uppdrag, nämnden tar därför inte ställning till denna
del.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver ett pågående nationellt utvecklingsarbete
inom ramen för kunskapsstyrningen, där Region Gotland aktivt deltar. Det framkommer att det finns ett vård- och insatsprogram för självskadebeteende och
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nationella planer för hur personer med behov av särskilt högspecialiserad vård ska få
det. Kompletterande information från regionstyrelseförvaltningen är att en verksamhetsledare nyligen har anställts som kommer att arbeta specifikt med kunskapsstyrning psykisk hälsa och för att implementera de nationella riktlinjerna i Region
Gotlands arbete. När det gäller samarbete mellan olika aktörer beskriver både hälsooch sjukvårdsnämnden och socialnämnden det etablerade samarbetet inom operativt
samverkansforum (OSF). Det är ett uppskattat forum som har möjlighet att agera, se
över rutiner och förbättra samordning i det praktiska, operativa arbetet om sådana
behov uppstår.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att det arbete som pågår, och som kommer
att påbörjas, motsvarar de behov som efterfrågas i de tre yrkandena. Samtliga
yrkanden bedöms besvarade med nämndernas yttranden.
Barnperspektiv
De yrkanden som görs i motionen riktar sig till psykiatrins verksamhetsområde vilket
inkluderar enheter för såväl barn- och unga som vuxna. Barn och ungas behov är
därmed inkluderade i bedömningen. Att barn och unga även kan ha behov av
specifika insatser betonas i kunskapsstyrningen och utöver att barn och ungdomars
hälsa berör de flesta andra programområden finns det inom kunskapsstyrningen även
ett nationellt programområde för barn och ungdomars hälsa för att ständigt bevaka
barnperspektivet. Även inom operativt samverkansforum är frågor gällande barn och
unga återkommande aktuella.
Genusperspektiv
Jämlik hälsa är en del av visionen för kunskapsstyrningen.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Victoria Öjefors Quinn (V) yrkar bifall till motionens andra och tredje att-sats:
-

Att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst ser
över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner, som
behöver göras gällande personer med självskadebeteende.
Att Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över
öppen- och slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.

I detta instämmer Peter Barnard (V).
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Victoria Öjefors
Quinns yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Anmälan om reservation inkommer från Vänsterpartiets ledamöter.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-09-28
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, § 22
Socialnämnden 2021-02-11, § 14
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Motionärerna
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Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2021/9

Regionfullmäktiges beslut

Jörgen Renström (MP) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
• Dennis Söderström (-) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Jörgen Renström (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige
Dennis Söderström (-) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige
Beslutsunderlag

Jörgen Renströms (MP) avsägelse 2021-04-06, RS 2021/606
Dennis Söderströms (-) avsägelse 2021-04-21, RS 2021/672
Skickas till
De berörda
Berörda partier
politikerarvoden@gotland.se
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Regionfullmäktiges beslut
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Som ny ledamot i regionfullmäktiges valberedning efter Lena Grund (L), (bordlagt
från sammanträdet 2020-12-14 och 2021-03-29)
Bordläggs till sammanträde 2021-06-21.
Som ny ledamot i patientnämnden efter Pia Dyvander Johansson (S), utses
Jessica Palmgren (S).
Som ny vice ordförande i patientnämnden efter Pia Dyvander Johansson (S), utses,
Jessica Palmgren (S).
Som ny ersättare i patientnämnden, efter Jessica Palmgren (S), utses,
Inger Axell (S).
Som ny ledamot i valnämnden efter Kristin Ekström (MP), utses,
Urban Eskelund (MP).
Simon Härenstams (L) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen godkänns.
Som ny ledamot i regionstyrelsen efter Simon Härenstam (L), utses,
Claes Nysell (L).
Simon Härenstams (L) avsägelse som ledamot i krisledningsnämnden godkänns.
Som ny ledamot i krisledningsnämnden efter Simon Härenstam (L) utses,
Claes Nysell (L).
Anngret Sundins (S) avsägelse som nämndeman i Svea hovrätt godkänns.
Som ny nämndeman i Svea hovrätt efter Anngret Sundin (S), föreslås,
Bordläggs till sammanträde 2021-06-21.
Roger Wärns (M) avsägelse som ledamot och ordförande i Gotlandshem AB
godkänns.
Som ny ledamot i styrelsen för Gotlandshem AB, efter Roger Wärn (M) utses,
Peter Norman (M).
Som ny ordförande i styrelsen för Gotlandshem AB, efter Roger Wärn (M), utses,
Peter Norman (M).
Roger Wärns (M) avsägelse som ledamot i Gotlandshem Värme AB godkänns.
Som ny ledamot i styrelsen för Gotlandshem Värme AB, efter Roger Wärn (M),
utses,
Peter Norman (M).
Elisabeth Kalkhälls avsägelse som VD och ordförande i Gotlandshem Värme AB
godkänns.
forts
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•
•
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Som ny VD för Gotlandshem Värme AB, efter Elisabeth Kalkhäll, utses,
Bo Dahllöf.
Som ny i ordförande i styrelsen för Gotlandshem Värme AB, efter Elisabeth
Kalkhäll, utses,
Bo Dahllöf.
Felix Jonssons (S) avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden
godkänns.
Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Felix Jonsson (S), föreslås.
Bordläggs till sammanträde 2021-06-21.
Jonathan Carlssons (S) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
godkänns.
Som ny ledamot i ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jonathan
Carlsson (S), föreslås,
Bordläggs till sammanträde 2021-06-21.
Jonathan Carlssons (S) avsägelse som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden godkänns.
Som ny 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Jonathan
Carlsson (S), föreslås,
Bordläggs till sammanträde 2021-06-21.
Dennis Söderströms (-) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden godkänns.
Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Dennis Söderström (-), utses,
Peter Oliveskog (SD)
Patrik Karlssons (M) avsägelse som ledamot i överförmyndarnämnden godkänns.
Som ny ledamot i överförmyndarnämnden efter Patrik Karlsson (M) utses,
Mats Hedström (M).
Patrik Karlssons (M) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
godkänns.
Som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Patrik Karlsson (M) utses,
Michaela Challnius (M).
Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Michaela Challnius (M)
utses,
Bobo Writler (M).

Paragrafen justeras omedelbart
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Nedanstående avsägelser har inkommit:
Simon Härenstams (L) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen.
Simon Härenstams (L) avsägelse som ledamot i krisledningsnämnden.
Anngret Sundins (S) avsägelse som nämndeman i Svea hovrätt.
Roger Wärns (M) avsägelse som ledamot och ordförande i Gotlandshem AB.
Roger Wärns (M) avsägelse som ledamot i Gotlandshem Värme AB.
Felix Jonssons (S) avsägelse som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Jonathan Carlssons (S) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Jonathan Carlssons (S) avsägelse som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Dennis Söderströms (-) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden.
Patrik Karlssons (M) avsägelse som ledamot i överförmyndarnämnden.
Patrik Karlssons (M) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag

Simon Härenstams (L) avsägelse 2021-04-08, RS 2021/9 #32
Anngret Sundins (S) avsägelse 2021-04-14, RS 2021/641
Felix Jonssons (S) avsägelse 2021-04-18, RS 2021/653
Jonathan Carlssons (S) avsägelse 2021-04-19, RS 2021/657
Dennis Söderströms (-) avsägelse 2021-04-21, RS 2021/672
Patrik Karlssons (M) avsägelse 2021-04-26,
Skickas till
De berörda
Berörda nämnder
Berörda partiexpeditioner
politikerarvoden@gotland.se
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RF § 72

Medborgarförslag; beslutade

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Anne Petterssons medborgarförslag om att Återinföra borttagen busshållplats vid
Trädgårdsgatan, inkom 2019-05-31 10, RS 2019/703.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-18, § 69.
Tina Messings medborgarförslag om att Göra en rökruta på Visby Busstation,
inkom 2020-01-14, RS 2020/109.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 79.
Kristina Olofssons medborgarförslag om att Förändra och räta upp
parkeringsplats-layouten på Korpen, inkom 2020-01-17, RS 2020/141.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 80.
Dennis Söderströms medborgarförslag om Bevattning av växtlighet,
inkom 2020-06-16, RS 2020/1038.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 77.
Louise Stuxgrens medborgarförslag om Farthinder på Vallérsgatan,
inkom 2020-06 16, RS 2020/1053.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 81.
Stefan Medboms medborgarförslag om Utegym vid Hemse motionsspår med
inhägnad rastplats för hundar samt vägbom, inkom 2020-07-21, RS 2020/1190.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 82.
Adam Velinges medborgarförslag om att Ändra taxan på parkeringen Greta
Arwidssons gata 33, inkom 2020-10-20, RS 2020/1578.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 84.
Rikard von Zweigbergks medborgarförslag om Parkering f.d. A7-området,
inkom 2020-10-20, RS 2020/1579.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 83.
Börje och Agneta Sedelius medborgarförslag om Papperskorgar vid utsiktsplatsen
ovanför Kryssningskajen i Visby, inkom 2020-10-21, RS 2020/1583.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 78.
forts
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Laila Bergströms medborgarförslag om Parkering f.d. A7-området,
inkom 2020-10-21, RS 2020/1581.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 86.
Jenny Lindells medborgarförslag om Trafikljus och övergångsställe Östercentrum,
inkom 2020-11-07, RS 2020/1666.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 76.
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Medborgarförslag; nya

Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Pia Malmros medborgarförslag om fler grillplatser, inkom 2021-03-15, RS 2021/456.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Pia Malmros medborgarförslag om offentligt skyddad anställning och Region
Gotland som attraktiv arbetsgivare, inkom 2021-03-15, RS 2021/457.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Mattias Nordemans medborgarförslag om att lägga konstgräs på A7 planen,
inkom 2021-03-18, RS 2021/471.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Gustav Brandts medborgarförslag om ett räcke som avskiljer trottoar från länsväg
148 i Tingstäde, inkom 2021-03-22, RS 2021/494.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Bengt Brolins medborgarförslag om att namnge alla rondeller, inkom 2021-03-24,
RS 2021/509.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ronald Hedblads medborgarförslag om att namnge alla rondeller, inkom 2021-03-24,
RS 2021/609.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Cimone Frisks medborgarförslag om fler offentliga toaletter eller torrdass med
station för sopsortering, inkom 2021-03-24, RS 2021/508.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Pia Malmros medborgarförslag om att publicera kallelser till alla nämnders AU,
inkom 2021-03-24, RS 2021/513.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
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RF § 74

Interpellation. Barn- och elevhälsan
(bordlagd från föregående sammanträde)

RS 2021/301

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Meit Fohlin (S) om barn- och elevhälsan. Meit Fohlin tackar för
svaret och kommenterar frågan ytterligare. Håkan Onsjö (M) och Saga Carlgren (V)
kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-02-22

Interpellationssvar 2021-03-26

Interpellationssvaret bifogas protokollet.

54 (58)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-04-26

RF § 75

Interpellation. Utebliven remissbehandling

RS 2021/530

Gymnasie- och vuxenutbildningens ordförande Andreas Unger (M) besvarar
interpellation ställd av Victoria Öjefors Quinn (V) om utebliven remissbehandling. Victoria Öjefors Quinn tackar för svaret och kommenterar frågan
ytterligare. Håkan Onsjö (M) och Meit Fohlin (S) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-03-29

Interpellationssvar 2021-04-25

Interpellationssvaret bifogas protokollet.
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RF § 76

Fråga

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L) besvarar inkommen
fråga ställd av Peter Barnard (V), om elrullstolsgarage.
Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar inkommen fråga, ställd av
Peter Barnard (V), om elrullstolsgarage.
Gymnasie- och vuxenutbildningens ordförande Andreas Unger (M) besvarar
inkommen fråga, ställd av Victoria Öjefors Quinn (V), om hur stödet ser ut till SFIelever som haft svårigheter i och med de distansstudier som pandemin har lett till.
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Nya motioner

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionerna överlämnas till regionstyrelsen för beredning.

Följande motioner har inkommit till sammanträdet 2021-04-26
-

Arbetstidsförkortning. RS 2021/695. Motion inkommen från Saga Carlgren m.fl. (V).
En skola där alla tas på allvar. RS 2021/696. Motion inkommen från Saga
Carlgren m.fl. (V).
Stadsmiljöavtal. RS 2021/707. Motion inkommen från Meit Fohlin och Tommy
Gardell (S).
Lågtröskelboende. RS 2021/704. Motion inkommen från Meit Fohlin (S).
Öka effektiviteten i samhällsbyggnadsförvaltningen. RS 2021/703. Motion
inkommen från Lars Engelbrektsson (SD.

Anm: Motionerna bifogas protokollet.
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Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellation har inkommit till sammanträdet 2021-04-26.
Interpellation från Håkan Ericsson (S) ställd till socialnämndens ordförande Rolf
Öström (M) om skattemedel Hemse Säbo. RS 2021/706
Interpellation från Håkan Ericsson (S) ställd till socialnämndens ordförande Rolf
Öström (M) om bemanningen på Iliansgården och Hemse äldreboende. RS 2021/705
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Omröstning § 66
Ärende: Motion. Möjliggör anställning för ensamkommande med rätt kompetens
som riskerar utvisning
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordf
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält Nilsson (M)
Andreas Unger (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Niklas Gahne (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Anna Hallbom (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag
NEJ: För Saga Carlgrens (V) yrkande att
motionen ska bifallas

Eva Pettersson (--)
Inger Harlevi (M), ordförande

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordf
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Mikael Nilsson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Charlotte Andersson (S)
Bo Björkman (S)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Anne Ståhl Mousa (S)
Linus Gränsmark (S)
Hanna Westerén (S)
Peter Barnard (V)
Tommy Gardell (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Ola Matthing (MP)
Lennart Petersson (S)
Torgny Ammunet (S)
Karin Stephansson (MP)
Ylva Hammar (MP)
Gerd Holmgren (FI)
Stefan Wesley (FI)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2021-04-26

Omröstning § 68
Ärende: Motion. Nytt äldrepolitiskt program
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag
NEJ: För Meit Fohlins (S) yrkande

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordf
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält Nilsson (M)
Andreas Unger (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Niklas Gahne (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Anna Hallbom (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (--)
Inger Harlevi (M), ordförande

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordf
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Mikael Nilsson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Charlotte Andersson (S)
Bo Björkman (S)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Anne Ståhl Mousa (S)
Linus Gränsmark (S)
Hanna Westerén (S)
Peter Barnard (V)
Tommy Gardell (S)
Mats Sundin (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Ola Matthing (MP)
Lennart Petersson (S)
Torgny Ammunet (S)
Karin Stephansson (MP)
Ylva Hammar (MP)
Gerd Holmgren (FI)
Stefan Wesley (FI)

Bilaga § 74
Interpellationssvar
2021-03-26

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

Bilaga § 75
Svar på interpellation av Victoria Öjefors Quinn (V)
Victoria Öjefors Quinn har frågat mig om hanteringen av ett remissyttrande jag beslutat om i
egenskap av ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Hennes frågor rör att
nämnden inte kallats in, samt en undran kring vilka remisser som är tillräckligt politiskt
viktiga för att motivera ett nämndssammanträde.
Låt mig inledningsvis säga att tiden för att yttra sig kring utredningen ”Kompletterande
regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier” var mycket knapp. Remissen hade en
synnerligen kort remissperiod på endast tre veckor. Den interna hanteringen på
tjänstemannanivå upptog mer än två veckor innan ärendet hamnade på mitt bord, till följd
av att pandemihanteringen just nu är allt annat överskuggande för både politiker och
tjänstemän.
Framförhållning och förutsägbarhet i politisk verksamhet är åtråvärt, men ibland görs det
omöjligt. När ärendet lyftes till mig fanns endast fyra dagar kvar innan deadline, under en
vecka när både regionstyrelsen och regionfullmäktige sammanträdde. I sammanhanget bör
också nämnas att kritiken som lyfts i vårt remissvar inte på något sätt varit unik – utan delas
av många – och en av huvudpunkterna var just att remisstiden var allt för kort.
Jag instämmer med interpellanten kring att remisser i normalfallet ska behandlas i nämnd.
En förutsättning för detta är dock att remisstiden är rimlig så att beredningskravet kan
uppfyllas och ledamöterna ges tid för inläsning och diskussion.
Därför blir heller inte svaret på frågan ”vilka remisser är tillräckligt politiskt viktiga” särskilt
uttömmande. Människor med goda intentioner kan komma till olika slutsats i den frågan. Jag
hoppas dock att de som läser vårt remissyttrande tar till sig av kritiken kring den korta
remisstiden, ger oss längre tid för framtida remisser, och att diskussionen om vilka remisser
vi behandlar i nämnd blir överflödig med anledning av detta.

Andreas Unger (M)

Bilaga § 77

Motion:
Arbetstidsförkortning
2021-04-26

Vänsterpartiet vill ha sex timmars arbetsdag, normalarbetstiden för lönearbete i Sverige vill vi ska
minska. Det kommer att ge människor mer tid att vara med familj och vänner. Man kommer att orka
mer och många kommer att uppleva det som att man får ett rikare liv med mer fritid.
Vi tror att fler kommer att ha förmåga att arbeta fram till pensionsavgången om arbetstiden minskar.
Flera medarbetare vill och kan stanna kvar ytterligare några år i yrkeslivet om tempot är lägre. Vi tror
också att jämställdheten gynnas av en sådan förändring. I praktiken blir det lättare att leva jämställt.
Självklart kan bara en arbetstidsförkortning genomföras om lönen förblir densamma.
I Region Gotland, precis som i de flesta andra kommuner är sjukfrånvaron hög, speciellt inom
Kommunals avtalsområde. I många fall är den hög trots att man redan idag inte arbetar heltid. Om
Region Gotland och Sveriges övriga kommuner ska ha goda möjligheter att bemanna omsorgen och
sjukvården de kommande åren, när vård och omsorgsbehoven på grund av den demografiska
utvecklingen ökar, är det nödvändigt med bättre anställningsförhållanden för anställda där.
Det behöver ske en utveckling på flera områden för att det ska bli än mer attraktivt att arbeta med
vård och omsorg. Avtalet mellan Kommunal och SKR om att göra heltid som norm inom alla dess
yrken är i sig bra och nödvändigt. Det får dock inte innebära att arbetssituationen blir tyngre och
svårare. Arbetet måste organiseras så att medarbetarna känner sig delaktiga och lyssnade på.
Vi är medvetna om att, det åtminstone i början, blir ökade kostnader för arbetsgivaren och
skattebetalarna vid en arbetstidsförkortning. Samtidigt tror vi att med ett mer attraktivt yrke, ökad
trivsel och lägre sjukfrånvaro, kommer de ökade kostnaderna inte bli så stora som man först kan tro.
Ska vi kunna genomföra en större förändring i motionens anda är det nödvändigt att staten är med
och finansierar förändringarna.
Socialdepartementet har i en nyligen beslutad promemoria (S2021/02252) tagit fram ekonomiska
medel där statsbidrag kan sökas för att främja ett hållbart arbetsliv inom vård och omsorg. Syftet är
att förbättra arbetssituationen för anställda inom vård och äldreomsorg. Man konstaterar helt rimligt
att en god arbetsmiljö är en avgörande faktor för att säkerställa kompetensförsörjningen inom vård
och omsorg. Man skriver också att exempel på projekt som kan tilldelas pengar är försök med
arbetstidsförkortning.

Vänsterpartiet tycker att Region Gotland ska ta chansen att nyttja denna möjlighet och arbeta fram
en ansökan där en arbetstidsförkortning är den centrala delen. En början är att hitta en yrkesgrupp
som är lämplig att ansökan berör. Med erfarenheterna från ett sådant projekt tror vi att en mer
allmän arbetstidsförkortning kan komma att förverkligas.

Vi yrkar:
Att Region Gotland gör en ansökan om projektmedel inom ramen för Socialdepartementets
promemoria (S2021/02252) där syftet är att genomföra en arbetstidsförkortning för en lämplig grupp
av medarbetare som arbetar inom vård och äldreomsorg.

Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)

Bilaga § 77

Motion:
En skola där alla tas på allvar
2021-04-26

Den senaste månaden har media återkommande rapporterat om kvinnor som dödats av närstående.
Fem fall inom loppet av några veckor. Det samhällsproblem som våld i nära relationer i allmänhet och
mäns våld mot kvinnor i synnerhet utgör, är ett av vår tids stora samhällsproblem. I statistiken från
Brottsförebyggande rådet kan man utläsa att omkring femton kvinnor om året dödades i Sverige av
en före detta eller nuvarande partner under perioden 2017–2020. För män var motsvarande siffra
strax under tre fall om året. Den som utsätter sin partner för våld tillhör ingen särskild samhällsklass,
kultur eller ålder. De män som misshandlar kvinnan man lever med har inget annat gemensamt än en
dålig kvinnosyn och ett starkt kontrollbehov. Samhället måste göra sitt yttersta - inte bara när det
gäller att stötta dem som utsätts för våld eller genom att utreda brott och lagföra förövare.
Samhället måste också, här som på så många andra områden, arbeta förebyggande.
Skolan, från förskola till gymnasium spelar en viktig roll när det gäller barns och ungas utveckling till
trygga och ansvarstagande individer med en god människosyn och vilja att leva jämställt. Samtidigt
finns mycket kvar att göra. Att skolan ännu inte har lyckats tillräckligt bra med sitt
jämställdhetsarbete, och att mycket återstår att göra, visas bland annat genom att valet av
gymnasieprogram fortfarande är lika könsstereotyp som tidigare och att pojkarnas studieresultat inte
tycks bli märkbart bättre.
Ett tidigare arbete kring jämställdhet i grundskolan på Gotland bidrog till att enskilda skolor ökade
medvetenheten hos både elever och personal. Skolorna genomförde själva projekt kring alltifrån
”papparollen i lek”, och ”dumpa ord” för ett mer jämställt språk, till att diskutera könsnormer och få
mer kunskap om HBTQ. Medverkande skolor fick utmärkelsen ”Jämställd skola”. Tyvärr är projektet
avslutat.
Gymnasiet arbetar med konceptet IRL – Identitet, Relationer och Levnadsnormer. IRL ger eleverna
tillfälle att diskutera normer kring kön, identitet och sexualitet. Ett väldigt viktigt arbete som behöver
utvecklas ännu mer. Inte minst för att verkligen nå alla elever och för att göra en reell skillnad i ungas
identitetsutveckling. Skolan spelar en viktig roll i att forma barns och ungas grundläggande attityder
och normer. Det är genom ett medvetet arbete som förskola, grundskola och gymnasium kan bidra
till att den första jämställda generationen, fri från våld kan bli verklighet.

Vi yrkar att:
Barn och Utbildningsnämnden samt Gymnasie – och Vuxenutbildningsnämnden uppdras att
återkomma till regionfullmäktige med en plan för hur jämställdhetsarbetet inom respektive
skolform kan förstärkas.
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafsson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Jörgen Benzler (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)
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Visby 2021-04-26

Motion
De som inte får plats på härbärget
En bostad kan urskilja som en grundläggande rättighet och som en nödvändighet för
människor för att få möjlighet att uppnå en god levnadsstandard, ett oberoende liv och
delaktighet i samhället.
Men för en person i ett pågående missbruk som inte har ett hem kan varje dag bli en kamp
bara för att hitta en plats att sova.
Att vara hemlös och ha missbruksproblem kan bidra till en känsla av utsatthet och
utanförskap från samhället. Att den hemlöse missbrukaren därutöver kan ha ett flertal
misslyckade behandlingsförsök bakom sig minskar inte känslan av utanförskapet. För att
råda bot på detta krävs ett flertal lösningar för att kunna göra individuella anpassningar.
Idag finns flera sorters boendestöd för gotlänningar med missbruksproblem. För den som
behöver en säng för natten kan man få plats på härbärget Birkagården där man inte behöver
vara nykter och drogfri men man måste vara på plats före kl 21.30. På beroendeenhetens
boende måste man vara nykter och drogfri.
Idag hänvisas i vissa fall till gatan. För en person som behöver en sängplats efter 21.30 finns
idag inget alternativ. För den som inte är nykter och drogfri och normalt sett bor i
beroendevårdens boende finns idag inget alternativ än en natt på gatan.
Ibland är det fullt på Birkagården och alla kommer inte in. I perioder är det också personer
som av olika skäl inte kan eller får bo på Birkagården och även saknas alternativ. Det kan
också gälla personer som kommer ut från psykiatrin, omhändertagande av polisen eller
tillnyktring sent på kvällen eller natten.
Det finns en viktig poäng med att man måste vara nykter på beroendeenhetens boende. Där
ska man få hjälp med att hitta goda rutiner i sitt liv och få stöd att vara nykter och drogfri.
Kravet på drogfrihet är förstås nödvändigt om behandling ska lyckas, men ett
lågtröskelboende kan vara ett alternativ för de som inte klarar det.
Lågtröskelboenden är ett alternativ till en otrygg natt utomhus, med alla de risker som det för
med sig för liv och hälsa. Lågtröskelboende är således inte ett alternativ till drogfria boenden
och behandlingshem. Vård och behandling ska alltid erbjudas alla som vill bli drogfria.
Lågtröskelboende är en humanitär insats för dem som inte klara det.
Därför yrkar vi att:
Region Gotland utreder förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge
/lågtröskelboende/akutboende till personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården
eller regionens egna boende.
Meit Fohlin (S)
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Visby 2021-04-26

Motion
Stadmiljöavtal på Gotland
Som en del i det statliga ansvaret för infrastruktur runtom i landet finns s.k stadsmiljöavtal.
Det är trafikverket som ansvarar för att fördela den miljard som årligen finns till förfogande.
Stadmiljöavtal kan tilldelas för satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykelmiljö i syfte att
uppnå större hållbarhet i kommunikationerna. Sedan 2015 har 4,8 miljarder fördelats. För
att ta del av medlen ska mottagande kommun eller region göra en motprestation som leder
till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Den övervägande
delen av de kommunala och regionala motprestationerna var 2020 åtgärder för att främja
kollektivtrafik, cykel och gång. Ungefär en fjärdedel av motprestationerna rör ökat
bostadsbyggande som exempelvis detaljplaner. Motprestationer i form av
beteendepåverkande åtgärder inom s.k. mobility management, framtagande av planer,
strategier och program återfinns också bland motprestationerna.
Region Gotland har ambitioner inom alla områden som trafikverket definierar som
motprestationer. Vi ska påbörja utbyggnaden av Visborgsområdet innefattande stora
investeringar i infrastruktur. Vi har höjt ambitionerna för kollektivtrafiken och vi har därtill
antagna och påbörjade cykelplaner för våra tätorter. I en debatt kring en motion angående
cykelinfrastruktur menade såväl regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) som
tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg (C) att satsningar på cykel skulle
tränga undan mycket andra viktiga investeringar.
Vi Socialdemokrater vill att Region Gotland ska ha god förmåga att ta del av statliga
satsningar och satsningar från bland annat strukturfonderna. Att Region Gotland trots
ambitionerna inom ovan nämnda områden inte sökt statliga medel i stadsmiljöavtalen
innebär att vi inte klarar investera så mycket som vi önskar och behöver. Region Gotland
har som vi ser det, goda möjligheter att teckna ett eller flera stadsmiljöavtal för hela eller
delar av pågående projekt och därigenom kunna sätta ribban högre.
Därför yrkar vi att:
- Tekniska nämnden undersöker möjligheten att teckna ett eller flera stadsmiljöavtal
med Trafikverket.

Meit Fohlin (S)

Tommy Gardell (S)
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