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RS AU § 143

Samverkansstrukturer i Region Gotland

RS 2020/1974

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen tar emot informationen och ställer sig bakom förvaltningens
förslag till utformning av samverkansstrukturer i Region Gotland.

Efterfrågan på samverkan såväl externt som externt ökar och därmed också behovet
av att beskriva de regionala samverkansstrukturerna på ett mer samlat och tydligt sätt.
Under året har ett utvecklingsarbete genomförts rörande RSS (regionala stöd- och
samverkansstrukturer) som också visar potential att vidga begreppet. Framåt föreslås
ett samlat grepp där dagens RSS upphör för att istället utvecklas att blir Samverkansstrukturer i Region Gotland som också inkluderar andra samverkansformer.
Förvaltningen gör bedömningen att allt mer arbete inom regionen behöver göras i
samverkan över verksamhetsgränser. Att beskriva olika samverkansstrukturer på ett
gemensamt samlat sätt skapar tydlighet och förbättrade möjligheter att se helheter
och samband.
Många lärdomar finns att dra från det arbete som drivits inom RSS (regionala stöd –
och samverkansstrukturer) och när denna struktur nu utvecklas skapas ett bra tillfälle
att ta ett större och mer samlat grepp kring samverkansarbete i Region Gotland.
Samverkansarbete stäcker sig på tvärs över organisationsgränser varför andra
strukturer än ordinarie linjestrukturer och också nämndstrukturer behöver formas.
Viktigt är också att inte allt för många nya strukturer bildas som kan skapa
ineffektivitet och otydlighet i ansvar och roller. Förvaltningen ser positivt på att
nyttja redan befintliga strukturer i så hög utsträckning som möjligt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att till regionstyrelsen förtydliga politikens delaktighet, inom
ramen för samverkansstruktur.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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RS AU § 144

Almedalsveckan 2022 och framåt

RS 2021/664

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut inför
regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 3 juni 2021, baserat på
diskussionen under arbetsutskottets sammanträde.

Utifrån de förslag till förändring som presenterades i december 2020 i rapporten
”Översyn av Almedalsveckans styrning och roller” tog regionstyrelsen beslutet att
Almedalsveckans officiella program från och med valåret 2022 ska omfatta fem
dagar. Regionstyrelsen fick samtidigt i uppdrag att utreda huruvida förslaget om
tidigareläggning av Almedalsveckan, från vecka 27 till vecka 26, skulle vara möjlig att
genomföra.
Under våren har Almedalsveckans projektledare, genom att ställa frågor och samtala
med flertalet respondentgrupper, försökt få en översiktlig bild över möjligheter och
konsekvenser för dessa aktörer om en tidigareläggning av Almedalsveckan skulle
genomföras. Bland respondentgrupper ingick partierna i huvudarrangörsgruppen
inklusive rikspartierna, ett par mediehus, delar av besöksnäringen på Gotland samt
arrangörer från Almedalsveckan 2019.
De svar som inkommit från huvudarrangörerna tillsammans med deras riksdagspartiers representant visar att rikspartierna ser en tidigareläggning som positivt utifrån
deras medverkan, medan de lokala partirepresentanterna inte är lika övertygade om
att det kan vara den bästa tidpunkten.
Sett utifrån vad arrangörernas svar vilken vecka de helst ser att Almedalsveckan i
framtiden ska genomföras är det knappt hälften av svaren som förordar vecka 26,
medan resterande menar att inte spelar någon roll för deras medverkan eller att de
helst ser att Almedalsveckan även i framtiden ska genomföras vecka 27.
Besöksnäringen på Gotland ser gärna en tidigareläggning, däremot flaggar
representanter för de servicetjänster som krävs för att Almedalsveckan ska kunna
genomföras att det kan bli en utmaning för deras planering och eventuellt driva
kostnader om inledningen sker i närheten av midsommar. Evenemangsföretagen
anger exempelvis befarade svårigheter att få tillgång till privata trädgårdar/ytor under
midsommar.
Det som också har framförts som en utmaning är om inledningen (med förberedelser)
sker för nära inpå midsommarhelgen, samt att beslut om en tidigareläggning tas för
sent för att hinna genomföras till 2022.
forts
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RS AU § 144 forts
RS 2021/664

Eftersom flertalet större arenor som nyttjas för Almedalsveckans evenemang byggs
upp under veckan innan, kan en tidigareläggning påverka hur Visby visuellt upplevs
innan och under midsommarhelgen. Byggnationer och förberedelser kräver dessutom
att delar runt Almedalen och området vid Hamnplan/Strandvägen spärras av. En
tidigareläggning av veckan skulle kunna medföra att sådana avspärrningar behöver
ske redan måndagen innan midsommar, något som kan inverka negativt på trafik och
rörlighet i och runt Almedalen.
På Gotland under vecka 26 genomförs Bergmanveckan på Fårö under fem dagar
med start tisdag och avslut lördag. En tidigareläggning av Almedalsveckan kan riskera
att Bergmanveckan tappar besökare alternativt att konkurrensen kring servicetjänster
och transporter kan innebära kostnadsökningar.
Inför 2022 planeras ett större sportevenemang att äga rum tisdag till lördag i vecka
26. Detta sportevenemang önskar ta delar av markytan söder om Kallis i anspråk,
vilket även är en yta som inkluderas i Almedalsområdet under Almedalsveckan.
Sammanfattningsvis finns det inget som anses påverkar varumärket negativt eller
som skulle innebära att fler väljer bort att medverka om Almedalsveckan genomförs
en vecka tidigare. Inte heller några argument som skulle försvaga Almedalsveckans
roll som demokratisk mötesplats. Däremot lyfts oro kring vad det kan innebära för
arrangemang som vanligtvis brukar genomföras under vecka 26 på Gotland, närheten
till midsommarhelgen samt vad det kan innebära för planering och förberedelser om
Almedalsveckan tidigareläggs.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mia Stuhre, projektledare och Ulrika Holm, kommunikationsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till
beslut inför regionstyrelsens sammanträde den 3 juni 2021, baserat på diskussionen
under arbetsutskottets sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-04
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RS AU § 145

Instruktioner till regionstyrelsens beredande
organ

RS 2020/1481

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras.

Regionstyrelsen har ett helhetsansvar för regionens verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning. Detta innebär lednings-, styr- och uppföljningsfunktion samt
det regionala utvecklingsansvaret och ansvar för särskilda uppgifter.
Regionstyrelsens ansvar är omfattande och en ärendeberedning av god kvalitet är
avgörande för hållbara beslut. Regionstyrelsen har därför inrättat ett flertal beredande
organ i syfte att stödja och bistå regionstyrelsen i dess ärendehantering.
Eftersom det för vissa av dessa beredande organ har saknats instruktioner eller
endast funnits knapphändiga instruktioner sedan tidigare, har instruktioner till
samtliga beredande organ knutna till regionstyrelsen nu samlats i ett dokument, där
alla instruktioner följer en gemensam struktur.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett samlat dokument med instruktioner för
regionstyrelsens samtliga beredande organ är behövligt.
Flera av de beredande organen har tidigare helt saknat instruktioner och några har
endast haft knapphändig instruktion. För de organ som har haft någon form av
instruktion har dessa instruktioner inte följt en gemensam standard och de har inte
heller varit helt enkla att eftersöka eller finna, varken för förtroendevalda eller för
tjänstemän.
Ett samlat dokument med instruktioner för alla beredande organ som följer en
gemensam standard och grund är därför efterlängtat.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för ytterligare beredning och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-28
Instruktion beredande organ
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RS AU § 146

Uppdrag - Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet

RS 2019/958

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån innehållet i beslutsunderlaget:
- revidera mat- och måltidspolicyn och presentera förslag för regionstyrelsen
senast i mars 2022.
- utreda förutsättningar för och effekter av en omställning av Strandgärdets kök
till kyldmatsproduktion.
- fortsatt bedriva verksamhetsutveckling med utgångspunkt i kunskaper och
insikter framkomna i projektarbetet och i enlighet med punkt sju i underlaget
samt återrapportera framtida utveckling inom ramen för
regionstyrelseförvaltningens ordinarie rapporterings- och uppföljningsstruktur.
• Revidera uppdraget till den centrala måltidsverksamheten till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade kompetens
och i nära samarbete med övriga förvaltningar vara en drivande och sammanhållande
kraft i utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland. Verksamheten ska
värna om upplevelsen hos gästen och bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering av lokaler, upphandling och produktion skall med ekonomisk
hållbarhet utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa måltider, öka andelen
ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska svinn.”.
Detta uppdrag ersätter direktiv givet 2009-10-26, § 293.
•

För att stärka regionens förutsättningar att möta framtida utmaningar beslutade
regionstyrelsen under hösten 2019 om ett regiongemensamt effektiviseringsprogram
omfattande 7 separata projekt. Ett av projekten berör möjligheten att nå framtida
effektiviseringar genom att utveckla organisation och lokalisering av måltidsverksamheten.
Projektet har drivits i två etapper. Del ett gav en nulägesbeskrivning med analys och
del två förslag till ny struktur för lokalisering och produktionsplanering samt
reviderad mat- och måltidspolicy. I båda etapperna har extern projektledning
engagerats vilket resulterat i två större rapporter.
Som ett komplement till projektet har en kortare utredning gjorts för att belysa
perspektivet alternativa driftformer för måltidsverksamheten. Dessutom har en
kompletterande analys gjorts för att belysa effekterna av den förändrade inriktningen
i utvecklingen av framtidens förskola och skola.
forts
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Styrgruppen för projektet har tagit emot de två delrapporterna och också
kompletteringarna. Utifrån dessa underlag identifierades de mest avgörande
områdena för utveckling och förslag till åtgärder framåt togs fram.
Som en del i beredningsarbetet genomfördes samråd med och skriftlig remiss till
berörda nämnder och förvaltningsledningar kring styrgruppens förslag. Här stärktes
bilden av att måltidsverksamheten är en viktig verksamhet som skapar stort värde för
verksamhetens kvalitet i relation till elever, brukare och patienter. Det fanns en
samstämmighet i vikten av fortsatt utveckling och stärkt samarbete över förvaltningsgränser. Framtida infrastruktur är avgörande för kostnadsbilden och verksamheten
behöver ges utrymme att arbeta med bäst lämpade metoder utifrån givna kvalitetsnivåer.
Efter remissrundan har underlaget reviderats ytterligare och här presenteras styrgruppens slutliga förslag till utvecklingsinsatser och politiska beslut.
Bedömningen är att projektet bedrivits i god dialog mellan samtliga involverade
förvaltningar. Goda underlag för fortsatt utveckling finns och remissvaren har också
gett ytterligare inspel som förbättrat beslutsunderlaget.
Måltidsverksamheten i Region Gotland har haft en positiv utveckling under flera år.
Bland annat ses ökad matlagning från grunden nära gästen, ökad andel ekologiska
livsmedel, ökad andel svenskt kött, kortare varmhållningstider, energiinnehåll i nivå
med nationella rekommendationerna samt minskade köp utanför avtal.
Driftsekonomin har varit i balans och besparingar har kunnat genomföras. Det har
varit värdefullt för regionen att ha en samlad måltidsverksamhet. Den gemensamma
organisationen har gett stordriftsfördelar kring frågor som bland annat lokalplanering, kompetensutveckling, menyplanering, upphandlingar och egenkontrollprogram.
Bedömningen är att verksamhetens grundkvalitet är god och att det finns god
potential till fortsatt verksamhetsutveckling och effektivisering. Kökslokalerna är i
fortsatt stort behov av investeringar för att få en optimal funktionalitet och arbetsmiljö. För att bidra till resursoptimering är det viktigt att dessa investeringar görs på
ett sätt som möjliggör ökad effektivitet och minskade driftkostnader framåt.
Ur ett barnperspektiv görs bedömningen att en utveckling av måltidsverksamheten i
den riktning som beskrivs ökar möjligheten till likvärdighet i måltiden. Detta genom
att förbättrade förutsättningar i köken kan ge mer likvärdigt utbud, näringsinnehåll
och tillgång till specialkost. Dessutom bedöms säkerhet kring livsmedelshanteringen
förbättras. Ett stärkt samarbete över förvaltningsgränser och ökad kompetens hos
alla medarbetare involverade i måltidsprocessen bedöms också komma barnen till
del.
forts
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Ur ett genusperspektiv bedöms beskrivna utvecklingsarbete förbättra möjligheterna
att genomföra heltid som norm i Region Gotland. Det är idag i huvudsak kvinnor
inom kommunals ansvarsområde som arbetar i måltidsprocessen. En positiv
utveckling av arbetsmiljön i kök och kringliggande lokaler har kunnat ses över tid
men fortfarande finns brister i behov av åtgärder. En bedömning är att föreslagna
förändringar skulle bidra till en förbättrad arbetsmiljö för en stor grupp kvinnliga
medarbetare.
I arbetet med projektet framkommer att perspektivet stad/land väcker frågor. En
bedömning av landsbygdsperspektivet är att föreslagen förändring tydligare sätter
fokus på kvalitet och likvärdighet för gästen oavsett var gästen finns. Dessutom görs
bedömningen att en ökad ekonomisk effektivitet skapar bättre förutsättningar för
helheten i måltidsverksamheten och därmed utrymme till fortsatt
verksamhetsutveckling.
Upprinnelsen till projektet är ett behov av ökad effektivitet och sänkta kostnader. En
bedömning av de ekonomiska konsekvenserna är att arbetet initialt kommer att kräva
investeringar men att dessa investeringar utifrån inriktningen i rapporten kan göras på
ett sätt som i högre grad än tidigare ger en långsiktig effekt av sänkta driftkostnader.
Detta då utvecklingsarbetet bedöms leda till lägre personal-, livsmedels-, och lokalkostnader. I utredningsunderlagen framgår en potential på upp emot 30 mnkr. Hur
mycket av den potentialen som kan realiseras är beroende av de beslut som fattas.
Potentialen bedöms vara tydlig och kommer att kunna konkretiseras i takt med
fortsatt utvecklingsarbete.
Måltidsverksamheten är omfattande om komplex och förvaltningen vill betona
vikten av att politiska beslut fattas kring målnivåer och principer. I verksamhetsansvaret ligger sedan att återkomma kring hur måltidsverksamheten ska bedrivas för
att nå högsta möjliga effektivitet och kvalitet i varje givet läge. Återrapportering och
delaktighet kring fortsatt utveckling bedöms kunna ske inom ramen för regionstyrelseförvaltningens ordinarie verksamhetsplanering och uppföljning. Vid behov
kan speciella temafördjupningar ges.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör och Josefine Jessen,
avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) att ärendet återremitteras.
Ordföranden ställer proposition om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att det ska avgöras idag.
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Saga Carlgren (V) yrkar avslag på andra strecksatsen i punkt ett ”utreda förutsättningar för och effekter av en omställning av Strandgärdets kök till kylmatsproduktion”.
Meit Fohlin (S) yrkar avslag på tredje strecksatsen i punkt ett ”fortsatt bedriva
verksamhetsutveckling med utgångspunkt i kunskaper och insikter framkomna i
projektarbetet samt återrapportera framtida utveckling inom ramen för regionstyrelseförvaltningens ordinarie rapporterings- och uppföljningsstruktur” till förmån
för eget yrkande: ”Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med analys om samlad
totalkostnad utifrån utredningens förslag om ökad andel kyld mat. Analysen ska
minst innefatta investerings- och driftkostnader kopplat till lokaler i hela
produktions- och serveringskedjan samt beskrivning av hela serveringskedjan utifrån
behov av personal.”
Eva Nypelius (C) yrkar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag och
föreslår ett tillägg i tredje strecksatsen, första punkten enligt följande: ”fortsatt
bedriva verksamhetsutveckling med utgångspunkt i kunskaper och insikter
framkomna i projektarbetet och i enlighet med punkt sju i beslutsunderlaget samt
återrapportera framtida utveckling inom ramen för regionstyrelseförvaltningens
ordinarie rapporterings- och uppföljningsstruktur.”
Ordföranden ställer proposition på yrkandena av Saga Carlgren, Meit Fohlin och eget
yrkande och finner att eget yrkande bifalls.
Saga Carlgren (V) med instämmande av Meit Fohlin (S) yrkar avslag på punkt två i
regionstyrelseförvaltningens förslag till förmån för egen uppdragsskrivelse:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade kompetens
bidra till utvecklingen av mat- och måltider för hela Gotland. Verksamheten ska
bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering, upphandling och
produktion skall präglas av att hålla hög kvalitet på maten, god driftsekonomi, lokal
tillagning nära den som ska äta tillagning mer från grunden, ökad andel ekologiska
och närproducerade livsmedel, säsongsanpassade måltider och korta varmhållningstider. Andelen kyld mat skall inte överstiga 10 %.”
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag vinner bifall.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-11

RS AU § 146 forts
RS 2019/958

Arbetsutskottet förslag till regionstyrelsen
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utifrån innehållet i
beslutsunderlaget:
-

revidera mat- och måltidspolicyn och presentera förslag för regionstyrelsen senast
i mars 2022.
utreda förutsättningar för och effekter av en omställning av Strandgärdets kök till
kyldmatsproduktion.
fortsatt bedriva verksamhetsutveckling med utgångspunkt i kunskaper och
insikter framkomna i projektarbetet och i enlighet med punkt sju i beslutsunderlaget samt återrapportera framtida utveckling inom ramen för regionstyrelseförvaltningens ordinarie rapporterings- och uppföljningsstruktur.

Revidera uppdraget till den centrala måltidsverksamheten till:
”Regionstyrelseförvaltningens måltidsverksamhet skall med sin samlade kompetens
och i nära samarbete med övriga förvaltningar vara en drivande och sammanhållande
kraft i utvecklingen av mat- och måltider för hela Region Gotland. Verksamheten ska
värna om upplevelsen hos gästen och bedrivas med utgångspunkt i mat- och måltidspolicyn. Planering av lokaler, upphandling och produktion skall med ekonomisk
hållbarhet utvecklas med inriktningen att säsongsanpassa måltider, öka andelen
ekologiska och närproducerade livsmedel samt minska svinn.”.
Detta uppdrag ersätter direktiv givet 2009-10-26 § 293.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-26
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-11

RS AU § 147

Målbild God och Nära vård

RS 2021/567

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen står bakom framtagen målbild och att verka för en omställning i
linje med målbilden inom regionstyrelsens verksamhetsområde.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionfullmäktige fastställer målbilden för en God och nära vård på Gotland.

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att Region Gotland även fortsättningsvis ska kunna erbjuda vård och omsorg av
god kvalitet behövs en omställning. Medborgaren måste ta ett större ansvar för sin
hälsa genom att ha goda vanor i vardagen. För det krävs kunskap och olika sorters
stöd. Det behövs också en omställning av hur vården och omsorgen utformas.
Arbetet är en långsiktig stegvis process där flera aktörer behöver arbeta samtidigt i
samma riktning och som kommer att kräva stor uthållighet från alla inblandade. För
att lyckas behövs en bred politisk förankring som gör att beslut och inriktning står sig
över flera mandatperioder. Krav kommer också att ställas på uthållighet på flera
nivåer: både politiskt och tjänstemannanivå. Arbetet med omställningen pågår
nationellt såväl som lokalt.
För att stödja arbetet har en nationell målbild och färdplan tagits fram. I december
2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden att i nära
samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en ”färdplan för omställning till en
god och nära vård”. Genomförda dialoger och workshopar har fastlagt behov av en
lokal målbild som visar riktningen för Gotland och att de steg som behöver tas
konkretiseras i färdplanen.
En sådan målbild har tagits fram i samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och
regionsstyrelseförvaltningen. I målbilden ingår en visualisering som är tänkt att
användas i det fortsatta samtalet om innebörden av målbilden. För att säkerställa att
visualiseringen fyller funktionen som samtalsunderlag har bilden under framtagandet
presenterats såväl i interna forum som externt i tillgänglighetsrådet, pensionärsrådet
och en högstadieklass och också justerats efter inkomna inspel.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-11

RS AU § 147 forts
RS 2021/567

Målbilden har presenterats för socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och
regionstyrelsen. För att möjliggöra gemensamma diskussioner har styrgruppen för
programstrukturen vid två tillfällen bjudit in berörda presidier till dialogmöte.
Socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att stå bakom framtagen målbild och verka för en omställning i
linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde, samt att föreslå regionfullmäktige
att fastställa målbilden för en God och nära vård på Gotland. Även regionstyrelsen
har vid tidigare möte ställt sig bakom att verka för en omställning i linje med målbilden inom sin förvaltnings verksamhetsområde.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sin roll som sammanhållande för omställningen
till en god och nära vård samlat in de synpunkter som kommit kring målbilden och
vid hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-05-06 beslutat att ställa sig bakom framtagen
målbild och verka för en omställning i linje med målbilden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden beslutade också att föreslå fullmäktige att fastställa målbilden.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att en gemensam målbild är nödvändig för att visa riktningen för arbetet i omställningen till en god och nära vård.
Målbildens omsättning till konkreta aktiviteter som behöver göras i enskilda verksamheter och av olika aktörer behöver utforskas av, och i dialog mellan, dessa. Att
medborgaren involveras som en självklar aktör är avgörande. De steg som behöver
tas inom Region Gotland konkretiseras i Färdplan för omställning till god och nära
vård på Gotland.
Att den gemensamma målbilden möjliggör också att andra utvecklingsarbeten utanför
färdplanen kan driva i samma riktning och ge mer kraft åt arbetet är en bedömning
som också delas av förvaltningen. Särskilt kan nämnas utvecklingsarbeten kring
organisationskultur, kvalitet- och processorientering, stärkt arbete kring social
hållbarhet och ett flertal insatser inom HR-området som strategisk hållbar bemanning,
ledar- och medarbetarskap.
Regionstyrelseförvaltningen gör samlat bedömningen att målbilden för omställningen
till ett hälsosystem för god och nära vård på Gotland är framtagen i god dialog
mellan samtliga mest berörda förvaltningar. Därmed anses målbilden ge samtliga
nämnder och förvaltningar den kraft i det fortsatta omställningsarbetet som krävs
och också ge underlag för utformning av den mer konkreta färdplanen.
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-11

RS AU § 147 forts
RS 2021/567
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen och Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-05-06, § 71
Barn- och utbildningsnämnden 2021-04-15, § 40
Socialnämnden 2021-04-15, § 90
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-06
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-11

RS AU § 148

Färdplan God och Nära vård

RS 2021/566

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen ställer sig bakom den av hälso- och sjukvårdsnämnden framtagna
färdplanen för omställning till god och nära vård på Gotland.
• De aktiviteter i färdplanen för omställning till god och nära vård på Gotland som
ligger inom styrelsens eget ansvarsområde genomförs.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fortsätta att utveckla färdplanen med nära koppling till
verksamhetsplan.
•

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Färdplanen för en god och nära vård på Gotland och förslaget att stå bakom ett
arbetssätt där planen fortsätter att utvecklas och uppdateras i dialog fastställs.

För att medborgare på Gotland ska må så bra som möjligt så länge som möjligt och
för att vård och omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas
behövs en omställning. Den demografiska utvecklingen på Gotland innebär att en
omställning här är särskilt angelägen.
I december 2020 gav regionfullmäktige i uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden
att i nära samarbete med regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ta fram en färdplan för
omställning till en god och nära vård. Färdplanen har tagits fram i samarbete mellan
nämndernas tillhörande förvaltningar. Framtaget förslag har presenterats för dessa
fem nämnder under april.
Synpunkter och reflektioner stärker tidigare bedömning att färdplanen behöver
fortsätta att uppdateras och utvecklas. Färdplanen behöver dessutom följas upp för
att säkerställa att arbetet fortgår i önskad riktning. Arbete utifrån färdplanen och
uppföljning ska integreras i ordinarie styrning och ledningsprocesser.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att den färdplan som nu fastställts av
hälso- och sjukvårdsnämnden ligger väl i linje med de dialoger och samtal som förts
mellan förvaltningar och nämnder kring behov av aktiviteter för att nå målbilden.
Förvaltningen delar också bedömningen att planen behöver fortsätta att uppdateras
och utvecklas löpande över tid allt eftersom kunskaper och insikter växer fram i
arbetet. Det är tydligt att resan bara är påbörjad och att framtaget förslag till färdplan
bör ses som en bild av var i processen arbetet är just nu. Speciellt tydligt är att roller
och ansvar behöver klarläggas och finansieringsformer beskrivas.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-11

RS AU § 148 forts
RS 2021/566

Regionstyrelsen har tidigare i beredningsprocessen pekat på att färdplanen kan ha ett
bredare regionalt perspektiv. Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade 6 maj att
instämma i denna bedömning och också att be regionstyrelsen att komplettera
färdplanen med aktiviteter utifrån sitt ansvar för kultur och fritidsverksamheten i
Region Gotland. Regionsstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme och
goda möjligheter att inkludera dessa aspekter i den planerade processen för fortsatt
utveckling av färdplanen.
Förvaltningen gör bedömningen att arbetet framåt särskilt bör dra nytta av de unika
möjligheter och förutsättningar som finns just på Gotland. En omställning till god
och nära vård kommer att kräva ett brett angreppssätt över tid. För att vård och
omsorg av god kvalitet även fortsättningsvis ska kunna erbjudas behöver inflödet till
sjukvården minska. Här behöver alla verksamheter finnas med och bidra utifrån sina
egna perspektiv. Denna breddning bedöms vara viktig men för att initialt hitta till
konkretisering och handling bedöms den färdplan som nu föreligger vara tillräckligt
omfattande som första steg.
För att stärka genomförandekraften bedöms det vara av stor vikt att det framåt finns
en nära koppling mellan färdplanen och nämndernas strategiska planering och
verksamhetsplaner.
Under framtagandeprocessen har det också blivit allt tydligare att ambitionen att
majoriteten av aktiviteterna till stor del ska genomföras under perioden 2021-2022
kommer att vara mycket utmanande utifrån hur pågående pandemi utvecklas. En
avstämning avseende rimligheten i tidsplanen bör göras i samband med uppföljning
av planen.
Sammanfattningsvis gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att färdplanen
utgör en god grund för den fortsatta omställningen och att regionstyrelsen bör ställa
sig bakom färdplanen samt att den ges till regionfullmäktige för fastställande.
Samtidigt föreslås regionfullmäktige ställa sig bakom ett arbetssätt där färdplanen kan
fortsätta att utvecklas och uppdateras i dialog mellan berörda förvaltningar.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen och Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-06
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-11

RS AU § 149

Utmaning upphandling IT-området

RS 2021/145

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen avslår utmaningen.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Jesper Skalberg Karlsson (M) och Saga Carlgren (V) i
handläggningen av ärendet.

Regionstyrelsen har fått en utmaning från Zango AB som är ett upphandlings- och
affärsutvecklingsföretag. Zango AB hanterar sedan 2019 inköpsfunktionen i två
kommuner.
Zango AB utmanar regionens inköpsfunktion inom IT-området. Utmaningen
omfattar hela organisationen för inköp och upphandling inom IT-området och rör
således samtliga förvaltningar. Syftet med att använda Zango AB som ansvariga för
IT-området är enligt utmaningen såväl stora ekonomiska vinster som praktiska
effektivitetsvinster, där Region Gotland frigör resurser för sin övriga verksamhets
samt lägger grund för totalt sett bättre genomförda upphandlingar. Zango AB menar
att en extern aktör kan göra Region Gotlands inköp säkrare, mer kostnadseffektiva
och långsiktigt innebära en effektiviseringsmöjlighet genom lägre priser, avtal som
följs och en mer transparent dialog med näringslivet.
Region Gotland delar bilden av den utvecklingspotential i sak som anges i
utmaningen. Samma och ytterligare utvecklingspotential inom inköp och upphandling har identifierats av Region Gotland och ett omfattande utvecklingsarbete
pågår. Utvecklingsarbetet bedrivs inom ramen för det beslutade programmet Sänkta
inköpskostnader 2021-2023. Detta genomförs internt då såväl långsiktighet som
säkerställande av kompetens inom Region Gotland samt kostnadseffektivitet eftersträvas. Region Gotland arbetar således redan med att i sak utveckla de förväntade
resultat som Zango AB anger i sin utmaning. Regionen arbetar också med att
säkerställa de fördelar som anges i utmaningen.
Utmaningens innehåll angående förslag till utveckling i sak bedöms inte ge något
mervärde i förhållande till hur vi redan idag arbetar och utvecklar inköp och upphandling på Region Gotland.
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RS AU § 149 forts
RS 2021/145

Region Gotland bedriver enligt beslut upphandlingsverksamheten och pågående
utveckling med intern organisation med stöd av avtal för upphandlingstjänster. I
utvecklingsarbetet arbetar vi för att ensa inköpsorganisationen. Vi säkerställer en
samlad styrning och ledning med en mer enhetlig intern inköpsorganisation där stöd
hämtas från upphandlingskonsulter för avlastning och kompetensförsörjning. En
enhetlig inköpsorganisation har goda förutsättningar för att bidra till en god inköpsverksamhet med goda relationer och starka kopplingar till Region Gotlands alla
verksamheter samt till alla Region Gotlands externa parter.
Om utmaningen godkänns skulle Region Gotland få en specifik lösning och inköpsorganisation för IT-området, såväl strategiskt som operativt. Att etablera olika
organisationer för inköp och upphandling inom ett eller flera områden gagnar inte
den strategiska inriktningen mot ett en ensad och effektiv organisation.
Bedömningen är att en intern organisation med stöd av avtal för upphandlingskonsulter ger lägre upphandlingskostnader i jämförelse med att ha en organisation
för allt utom IT-området och sedan en specifik lösning för IT-området. Även om
upphandlingar inom IT-området placeras inom ramen för den nuvarande inköpsorganisationen ser vi risk för dubbelarbete och ökade kostnader inom exempelvis det
strategiska inköpsarbetet och ledning och styrning. Inköpande verksamheter på
Region Gotland skulle få två organisationer att arbeta med vilket skulle göra deras
arbete onödigt komplicerat. Detsamma gäller för externa parter.
Utmaningens innehåll angående förslag till organisation bedöms vara kontraproduktiv och kostnadsdrivande då den, utöver befintlig organisation, innebär en
specifik lösning och inköpsorganisation för IT-området, såväl strategiskt som
operativt.
Ärendets behandling under mötet

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

Zango AB 2021-01-25
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-28
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-11

RS AU § 150

Vistelseförbud

RS 2021/467

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen antar bifogat förslag till process för beslut om vistelseförbud.

Regionfullmäktige gav 20210319 (RF§38) i uppdrag till regionstyrelsen att med stöd
av 8 kap. 1§ förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra
spridning av sjukdomen covid-19 meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en
park, på en badplats eller någon annan liknande plats, om det på platsen finns en
påtaglig risk för trängsel.
Regionstyrelseförvaltningen har i samverkan med smittskyddsläkaren skrivit fram en
rutin för processen fram till beslut om vistelseförbud samt förberett mallar för de
handlingar som krävs för att ärendet vid behov ska kunna hanteras skyndsamt.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den framtagna rutinen och processen
tillgodoser att ärendet kommer hanteras utifrån gällande regelverk och i samverkan
med berörda aktörer.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christer Stoltz, beredskapschef, regionstyrelseförvaltningen och
Maria Amér, smittskyddsläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 202-05-04
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RS AU § 151

Ägardirektivet i Gotland Grönt Centrum AB
(svb)

RS 2021/656

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Förslaget till ägardirektiv för Gotland Grönt Centrum AB antas.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Stefan Nypelius (C) i handläggningen av ärendet.

Av 10 kap. 4 § kommunallagen (KL) följer att regionfullmäktige ska se till att ett
delägt bolag blir bundet av villkor som motsvarar de som gäller för ett helägt bolag i
en omfattning som är rimlig med hänsyn till andelsförhållandena, verksamhetens art
och omständigheterna i övrigt. Vidare ska fullmäktige även verka för att grunderna
för offentlighetsprincipen tillämpas beträffande bolagets handlingar.
Gotland Grönt Centrum AB (svb) är ett delägt kommunalt bolag. Region Gotland
har genom regiondirektören tillsammans med representanter för de övriga ägarna i
GGC förhandlat fram ett förslag till ett nytt ägardirektiv som ska ersätta tidigare
direktiv. Direktivet införlivas i bolaget genom att det beslutas på bolagsstämman.
Ärendets behandling under mötet

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

Hushållningssällskapet 2021-04-15
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-20
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RS AU § 152

Översyn av RS-delegationsordning VT2021

RS 2021/596

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen lägger ärendet till handlingarna.

Regionstyrelsen ska enligt beslut 2019-11-21, § 347 rutinmässigt se över delegationsordningen två gånger per år, till majsammanträdet och till novembersammanträdet.
Något behov som påkallar ändring i delegationsordningen har inte framkommit vid
denna översyn. Översynen till majsammanträdet föreslås därför att den lämnas utan
vidare åtgärd.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-27
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RS AU § 153

Köpekontrakt Visby Kopparslagaren

RS 2021/623

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Köpekontrakt avseende försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och
Visby Kopparslagaren 3 till en köpeskilling om totalt 22 500 000 kronor
godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Klinte Odvalds 1:35, Hemse Talgoxen 3,
samt Visby Kopparslagaren 1 och beslutade 2018-06-13 RS § 186 att godkänna
mellan parterna upprättat markanvisningsavtal. För att fastställa riktlinjer samt lägga
fast förutsättningarna för den fortsatta exploateringen och förvärv av berörda fastigheter beslutade regionstyrelsen 2020-04-29 RS § 104 att godkänna mellan parterna
upprättat genomförandeavtal.
För alla tre i projektet ingående fastigheterna finns gällande detaljplaner med
bostadsändamål och dessa ska följaktligen bebyggas med bostäder inom ramen för
projektet. För att möjliggöra samt säkerställa blandade upplåtelseformer på Visby
Kopparslagaren 1 har fastigheten avstyckats och utgörs nu av Visby Kopparslagaren
1 samt Visby Kopparslagaren 3. En förutsättning är att dessa två fastigheter förvärvas
samtidigt av exploatören. Förvärv av endast den ena eller förvärv av båda vid olika
tillfällen är ej aktuellt.
Villkoren enligt tecknat genomförandeavtal för förvärv av fastigheterna Visby
Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 är att det ska finnas beviljat bygglov
för genomförande av byggnation inom fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och
Visby Kopparslagaren 3, att det finns beviljat bygglov för fastigheterna Klinte
Odvalds 1:35 och Hemse Talgoxen 3 samt att bottenplattorna på fastigheterna Klinte
Odvalds 1:35 och Hemse Talgoxen 3 är gjutna. Villkoren kan konstateras uppfyllda
och försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3
kan därmed genomföras.
Exploatören har skriftligen framfört önskemål om att det koncerngemensamma
bolaget Ihre Fastigheter AB ska förvärva aktuella fastigheter. Ihre Fastigheter AB är
ett bolag som ingår i koncernen Gate Group AB där även Österled Fastighets AB
ingår. I enlighet med tecknat genomförandeavtal har exploatören rätt att överlåta
rättigheter och skyldigheter till annan juridisk person som ingår i samma koncern
utan skriftligt medgivande av regionen.
Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3, Terra Nova.
forts

24 (39)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-05-11
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RS 2021/623

För att möjliggöra för både bostadsrätter och hyresrätter inom Visby Kopparslagaren 1
i enlighet med tecknat genomförandeavtal har fastigheten indelats i två separata
fastigheter, Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3. Den totala köpeskillingen om 22 500 000 kr har fördelats på fastigheterna efter antalet lägenheter som
ska uppföras inom respektive fastighet. Enligt gällande bygglov (MBN 2020/290) ska
78 bostadsrättslägenheter uppföras inom Visby Kopparslagaren 1 och 24 hyresrättslägenheter inom Visby Kopparslagaren 3. Andelen hyresrätter utgör därmed 23,5% av
det totala antalet lägenheter på Kopparslagaren. En förutsättning för projektet är att
Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 förvärvas samtidigt.
Det framtagna och av köparen godkända köpekontrakten reglerar i huvudsak köpeskilling, tillträde, fastighetens skick m.m. Köpeskillingen är reglerad i genomförandeavtalet. Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att regionstyrelsen
godkänner köpekontraktet.
Försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3 är
en del av genomförandet av projektet dubbel markanvisning och regionstyrelseförvaltningen bedömer att köpekontrakten uppfyller ställda villkor i genomförandeavtalet. Förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna
köpekontrakt avseende försäljning av fastigheterna Visby Kopparslagaren 1 och
Visby Kopparslagaren 3 för en köpeskilling av 17 205 882 kr respektive 5 294 118 kr.
Total köpeskilling 22 500 000 kronor.
Barn-, genus samt och landsbygdsperspektiv
Genom att sälja aktuella fastigheter möjliggörs byggnation av och boende i hyresoch bostadsrätter med varierande storlekar i ett samlat område i Visby. Detta skapar
möjligheter för människor med olika bakgrund och olika ekonomiska och andra
förutsättningar att hitta en bostad som uppfyller deras behov. Närheten till grönområden, skolor, förskolor, kollektivtrafik och annan service gör detta till ett lämpligt
område både för barnfamiljer och familjer med andra konstellationer.
Ekonomisk konsekvensanalys
Köpeskillingen har reglerats och beslutats i regionstyrelsen i samband med godkännande av markanvisningsavtal och genomförandeavtal. Intäkter från försäljningen
ger med marginal en god täckning för de kostnader som regionen haft för att kunna
genomföra projektet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-26
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RS AU § 154

Ändring av exploateringsavtal Rute
Sudergårde

RS 2021/654

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen godkänner ändringarna i exploateringsavtalet för Rute
Sudergården 1:8.

Till grund för tecknat exploateringsavtal med exploatören Lars Ljung (KS 2006-08-24
§ 223), ligger detaljplan för Rute, del av Sudergårde 1:8 mfl (09-P-130).
För detaljplanens och exploateringens genomförande kvarstår utbyggnad av gata.
Exploatören önskar nu ändring av exploateringsavtalet avseende gatans bredd. Detta
hanteras i förslag till tilläggsavtal, se bilaga 1.
Regionen ansvarar för utbyggnaden av vatten och avlopp. Detta sker i två etapper
efter förskottsbetalning av 6 respektive 8 anslutningsavgifter för vardera etappen,
varav den första är utbyggd. Region Gotland är inte huvudman för den allmänna
platsmarken utan det åligger exploatören att anlägga och bekosta utbyggnad av gatan.
Exploatören ansvarar även för att det bildas gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening för drift, skötsel och underhåll av gatorna inom exploateringsområdet.
Enligt tecknat exploateringsavtal ska gatan ha en minsta vägbanebredd om 5,5 meter.
Fastighetsbildningen är klar och lantmäteriförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning pågår och i samband med det iordningställande av gatan. Exploatören har
nu inkommit med en begäran om att ändra vägbanebredden till 3,5 meter. Region
Gotlands krav på vägbanebredd har ändrats sedan 2006. Därmed anser teknikförvaltningen inte att något hinder föreligger för att ändra detta i avtalet under förutsättning att exploatören för genomförandet inkommer med den säkerhet som
avtalats enligt avtalets §14. Eftersom fastighetsbildning är klar och bildande av
gemensamhetsanläggning pågår anser teknikförvaltningen att säkerhetens belopp i
enlighet med §14 kan sänkas till 225 000 kronor.
Ett förslag på tillägg till exploateringsavtalet med ändringar i §4 första stycket har
tagits fram av teknikförvaltningen. Ändringarna medför att dagens krav på gata
uppfylls. Innan tilläggsavtalet undertecknas av Region Gotland ska säkerheten i form
av en bankgaranti på 225 000 kronor ha ställts till Region Gotland.
Mot bakgrund av att exploatering följer gällande riktlinjer och krav kring gatubredd
och utförande som Region Gotland ställer, ser regionstyrelseförvaltningen ingen
anledning att inte tillmötesgå exploatören i dennes önskemål om ändring av gatubredd och förvaltningen styrker därmed teknikförvaltningens förslag enligt ovan.
forts
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RS AU § 154 forts
RS 2021/654

Regionstyrelseförvaltningen gör även bedömningen att en bankgaranti på
225 000 kronor är i enlighet med exploateringsavtalets §14.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-19
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RS AU § 155

Exploateringsavtal Pipdånen, Visby

RS 2021/690

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen godkänner upprättat exploateringsavtal avseende Visby Pipdånen
5 och 6.

Ett detaljplaneförslag finns upprättat för Visby Pipdånen 5 och 6. Planförslaget har
varit på granskning och förslaget har justerats inför antagande som beräknas ske av
miljö- och byggnämnden i augusti 2021.
Planen syftar till att länka ihop staden med fyra nya kvarter och omvandla nuvarande
ändamål till ett område med en blandning av flerbostadshus och verksamheter där de
kulturhistoriskt intressanta verkstadsbyggnaderna skyddas. Inom planområdet
föreslås bostadsbebyggelse i form av tre nya kvarter med gemensam bilfri gård.
Parkering löses med parkeringsdäck i källarplanet under gårdsplanen alternativt i
markplan i planområdets östra del.
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Region Gotland och Pipdånen i Visby
AB. Syftet med avtalet är att uppnå effektivt och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen.
I samband med upprättande av exploateringsavtalet har servitutsavtal upprättats för
ett område för allmän gångtrafik som går över planområdet samt för Region
Gotlands vatten- och avloppsledningar. För ett mindre område på Pipdånen 5, som
utan ersättning till fastighetsägaren använts som allmän gång- och cykelbana har
överenskommelse om fastighetsreglering upprättats. Området är i detaljplaneförslaget
utlagt som allmän platsmark och ska utan ersättning överföras till Region Gotlands
fastighet. Region Gotland står för förrättningskostnaden för åtgärden och i övrigt
står exploatören för hela ansvaret och kostnaderna för detaljplanens genomförande.
Detaljplanen och exploateringsavtalet ger förutsättningar för exploatören att genomföra projektet i enlighet med planförslaget och omvandla exploateringsområdet till
primärt ett bostadsområde. Samtidigt ger detaljplanen och exploateringsavtalet en
trygghet för Region Gotland som innebär att alla uppkomna kostnader belastar
exploatören.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen godkänner detsamma.

forts
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RS AU § 155 forts
RS 2021/690
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-19
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RS AU § 156

Remiss. Promemoria Deltagande på distans i
styrelsesammanträden i samordningsförbund

RS 2021/587

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen avger remissyttrande enligt upprättat förslag.

Socialdepartementet har för synpunkter remitterat en promemoria vari föreslås att en
Finsamstyrelse ska kunna hålla digitala möten. Som ett led i beredningen av ärendet
har samordningsbundet Finsam Gotlands synpunkter inhämtats. Förbundet
tillstyrker förslaget men uppmärksammar även de praktiska utmaningar som följer
med att förbundsmedlemmarna gör olika bedömningar i frågor om datasäkerhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionen i dess remissyttrande tillstyrker
promemorians förslag och till yttrandet fogar Finsam Gotlands synpunkter. Förslag
till yttrande biläggs.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialdepartementets remiss 2021-03-31
Finsam Gotlands synpunkter 2021-04-06
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-07
Skickas till
Socialdepartementet enligt anvisning i remissmissivet
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RS AU § 157

Remiss. Remittering av betänkandet
Struktur för ökad motståndskraft
(SOU 2021:25)

RS 2021/445

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande struktur för ökad motståndskraft (SOU 2021:25) ett
betänkande av utredningen om civilt försvar överlämnas till justitiedepartementet
enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regeringen beslutade 2018-08-16 att tillsätta en utredning som ska analysera och
föreslå en struktur för ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar på central,
regional och lokal nivå.
Utredningen som antagit namnet Utredningen om civilt försvar överlämnade i
februari betänkandet Struktur för ökad motståndskraft.
Utredningen förslår kortfattat:
-

-

-

Ny struktur för statliga myndigheter
Tio beredskapssektorer och fyra särskilda beredskapsområden.
Tio sektorsansvariga myndigheter med mandat att inrikta och samordna arbetet
inom sektorn.
58 beredskapsmyndigheter varav 11 nya med ansvar för verksamheter som är
viktiga att upprätthålla vid kris och under höjd beredskap.
En ny beredskapsförordning.
Sex civilområden med civilområdeschefer
Organiseras som ett utökat ansvar för sex av länsstyrelserna.
MSB – ska utveckla och förvalta systemet
Övergripande ansvar för planeringen av civilt försvar.
Sammanställa resursbehov inom civilt försvar och krisberedskap.
Stödja andra aktörer vid nationella kriser.
Stödja regeringen och myndigheterna vid höjd beredskap.
Inrätta ett centralt beredskapsråd.
Ny lag om kommuners och regioners beredskap
Ökad enhetlighet i arbetet med krisberedskap och civilt försvar, t ex RSA:er,
rapportering, geografiskt områdesansvar.
Kommuner och regioner ska beakta totalförsvarets krav.
Fredstida krissituationer ersätter begreppet extraordinär händelse.
forts
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Region Gotland har tagit del av utredningens förslag och ärendet har beretts av
regionstyrelseförvaltningen. Förvaltningen föreslår följande ställningstaganden:
Region Gotland ser positivt på utredningens utgångspunkt att det civila försvaret så
långt som möjligt ska bygga på strukturer och processer som används inom krisberedskapen. Integrationen med fredstida krisberedskapen är en viktig faktor både ur
ett förebyggande och avhållande perspektiv. Detta synsätt är en framgångsfaktor
både i förankringsarbetet och för att kunna bygga upp ett uthålligt civilt försvar.
Region Gotland delar även utredningens uppfattning att mycket av den konkreta
verksamheten bedrivs av kommuner och regioner. Det är också inom dessa, utifrån
ansvarsprincipen, som åtgärder vidtas och förmågor skapas gentemot medborgarna.
Kommuner och regioner ansvarar för en mängd samhällsviktig verksamhet och har
ett stort och direkt ansvar i relation till sina invånare och de som vistas i kommunen
eller regionen.
Region Gotland ställer sig tveksam till om inrättande av ytterligare en ”ledningsnivå”
(högre regional ledning) vid fredstida kriser skulle förenkla hanteringen i de
situationer då det krävs snabba beslut och samordning.
Ur ett ledningsperspektiv vore det sannolikt bättre att utveckla befintliga strukturer
gentemot både Socialstyrelsen, MSB och Länsstyrelserna.
Flera av utredningens förslag innebär en ambitionshöjning för kommuner och
regioner som lämnas ofinansierade och man hänvisar till överenskommelsen mellan
MSB och SKR.
Region Gotland välkomnar ambitionshöjningarna som utredningen ger uttryck för,
men vill samtidigt betona vikten av att staten behöver ge regionerna ekonomiska
förutsättningar för att kunna delta i ett mer ambitiöst arbete med civilt försvar.
Gotlands specifika förutsättningar berörs delvis i utredningen, men behöver även
omfatta regionens del vilket kommenteras särskilt.
Region Gotland anser att föreslagna förändringar i Lagen om extraordinära händelser
inte motiverar en ny lag. För närvarande pågår utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap (SOU 2018:09) vilken kan komma att motivera ytterligare
lagändringar som kommer att föranleda anpassning av kommuner och regioners
planering.
orts
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RS AU § 157 forts
RS 2021/445

Regionstyrelseförvaltningen föreslår i remissyttrandet några specifika synpunkter på
ett antal av utredningens förslag, enligt nedan:
-

Inrättande av beredskapssektorer och representation från kommuner och
regioner
Inrättande av civilområden och dess roll i fredstida kriser
Socialstyrelsens roll som sektorsansvarig myndighet både vid fredstida kriser och
höjd beredskap
Övertagande av omfattande räddningsinsatser
Föreslagna begreppet ”fredstida kriser” i relation till nuvarande ”extraordinära
händelser”
Rapporteringsstrukturen för kommuner och regioner
Krisledningsnämndens sammansättning
Bistånd mellan kommuner och regioner
Ekonomiska konsekvenser för införande av sex civilområdeschefer samt
uppgifter för länsstyrelserna

Regionstyrelseförvaltningen anser att bifogat remissvar utgör Region Gotlands svar
på rubricerad remiss.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christer Stoltz, beredskapschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Justitiedepartementet 2021-03-11
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-06
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RS AU § 158

Information. Strategisk hållbar bemanning

Lotta Israelsson, HR-direktör och Linda Ehrlin Sjöberg, projektledare, regionstyrelseförvaltningen, informerar om regionstyrelseförvaltningens fortsatta arbete
med strategisk hållbar bemanning.
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RS AU § 159

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar arbetsutskottet att förvaltningen kommer
att göra en organisationsöversyn med anledning av att kvalitetsdirektör Karolina
Samuelsson avslutar sin tjänst.
Vidare informerar Peter Lindvall om arbetet kring RSF 3.0, interkontroll och
digitaliseringsprojekt inom förvaltningen.
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RS AU § 160

Information om Corona Covid-19

Maria Amér, smittskyddsläkare, hälso- och sjukvårdsnämnden och Christine Senter,
vaccinationssamordnare, regionstyrelseförvaltningen, informerar arbetsutskottet om
statistik över smittspridning och vaccinationsleveranser.
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RS AU § 161

Verksamhetsinformation för RSF

Kvalitetsdirektör Karolina Samuelsson informerar arbetsutskottet om följande:
-

Analys av effekter efter budgetberedningen.
Ledningsgruppens arbete kring chefers förutsättningar.
Organisationsutveckling utifrån verksamhetsplanen.
Nulägesbild kring Corona.
Facklig samverkan 16/4 och 11/5.
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RS AU § 162

Övrig information

Ordföranden Eva Nypelius (C) informerar om kommande riksdagsseminarium om
färjetrafik.
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RS AU § 163

Övriga ärenden

Saga Carlgren (V) frågar om inkommen skrivelse från pensionärsorganisationerna.
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