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Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 164

Almedalsveckan 2022 och framåt

RS 2021/664

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Kärnan i Almedalsveckan är riksdagspartiernas medverkan med bland annat partiledartal i Almedalen. Utifrån de önskemål som framkommit från riksdagspartierna
rekommenderas ett beslut om tidigareläggning av Almedalsveckan till vecka 26.
Utredningen som genomförts under våren har tagit upp vilka konsekvenser en
tidigareläggning av Almedalsveckan kan få. Sammanfattningsvis finns det inget som
anses påverka 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.
Bland de intressentgrupper som kommer till Gotland för att delta under Almedalsveckan ses en tidigareläggning som möjlig, till och med önskvärd från vissa
arrangörer, utifrån att de bedömer det enklare att få bemanning till sina evenemang,
inte ligger direkt i anslutning till semesterperioden samt ökad möjlighet att få
medverkande till sina evenemang. Även besöksnäring/transportörer bedömer
förutsättningarna för att genomföra Almedalsveckan en vecka tidigare som goda.
Den oro som lyfts handlar om vad det kan innebära för arrangemang som vanligtvis
brukar genomföras under vecka 26 på Gotland, närheten till midsommarhelgen samt
vilka konsekvenser det får för planering och förberedelser om Almedalsveckan
tidigareläggs. De gotländska serviceleverantörerna flaggar främst för utmaningen med
att hinna iordningsställa arenor och montrar med tanke på midsommarhelgen.
En sammanvägning av de förslag som har kommit från partier, besöksnäring och
arrangörer ligger till grund för förslag till beslut att kommande Almedalsveckor inleds
på tisdagen och avslutas på lördagen vecka 26. Det blir då en femdagarsvecka med
delade dagar, utifrån det tidigare beslutet om att korta/komprimera Almedalsveckan.
Förändringen föreslås träda i kraft från och med 2023, då den nya beslutsstrukturen
för Almedalsveckan har kommit på plats.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 164 forts
RS 2021/664
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mia Stuhre, projektledare och Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Till regionstyrelsen ska ärendet kompletteras med information från SKR.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-26
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Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 165

Begäran om tilläggsanslag till följd av
utebliven Almedalsvecka

RS 2021/749

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Tilläggsanslag till tekniska nämnden på 3,5 miljoner kr beviljas. Tilläggsanslaget
finansieras ur regionens Eget kapital.

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag på 3,5 miljoner kr till följd av beslutet
att genomföra Almedalsveckan digitalt 2021. Det innebär att offentlig platsmark inte
hyrs ut och medför en minskad intäkt för tekniska nämnden på 3,5 miljoner kr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget beviljas. Att Almedalsveckan
genomförs digitalt är inget som nämnden i god tid kunnat förutse och planera för i
den ordinarie verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag till tekniska nämnden
beviljas med 3,5 miljoner kr.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig
karaktär och inte rimligen kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.
Att Almedalsveckan inte kan genomföras som planerat får konsekvenser för
verksamheten som inte kunnat planeras i ordinarie budgetarbete.
Det budgeterade resultatet för Region Gotland påverkas och blir 3,5 miljoner kr
lägre. Om beslut tas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag kommer det
finansiella målet, att det budgeterade resultatet ska uppgå till 1 procent av nettokostnaden, ändå klaras. Marginalen för ytterligare tilläggsanslag under hösten är dock
ytterst begränsat.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-04-07, § 94
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
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RS AU § 166

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafiken trafikeringskostnad allmän

RS 2021/615

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Tilläggsanslag till tekniska nämnden beviljas med 7,1 miljoner kr. Finansiering sker
ur regionens Eget kapital.

Reservation:
Saga Carlgren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för 2021 på 14,8 miljoner kr (mnkr)
för den allmänna kollektivtrafiken.
Biljettintäkterna beräknas bli 7,1 mnkr lägre än budgeterat på grund av pandemin.
Resterande del är kostnadsökningar som inte är hänförliga till pandemin. Det är
prisjusteringar samt ett ökat utbud och mer omfattande tomkörningar än förväntat.
Tekniska nämnden rapporterar i samband med månadsrapporten för april inte någon
förbättring av prognosen för allmän kollektivtrafik.
Tekniska nämnden konstaterar att för att nå en ekonomi i balans krävs att utbudet
avsevärt minskas. Nämnden har beskrivit 3 scenarios för att åstadkomma en utbudsminskning. Alla åtgärder behöver genomföras efter sommaren och innebär att endast
45 procent av nuvarande produktion kan genomföras. Konsekvenser som beskrivs är
att arbetspendling försvåras, att förstärkningsbussar dras in med trängsel som
konsekvens, samt att en utbudsminskning drabbar människor utan körkort.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag för minskade biljettintäkter på
grund av pandemin beviljas. För att inte det budgeterade resultatet för Region
Gotland ska understiga målnivån kan inte ytterligare tilläggsanslag föreslås. Nämnden
behöver arbeta för att utbudet av allmän kollektivtrafik anpassas till den budget som
är beslutad.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig
karaktär och inte rimligen kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.

forts
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RS AU § 166 forts
RS 2021/615

Pandemins påverkan på resandet i kollektivtrafiken är inte något som nämnden
kunnat påverka eller planera för. Den kompensation som staten tillför kommuner
och regioner för minskade intäkter i kollektivtrafiken tillfaller till största delen de
större städerna. Region Gotland kommer att kunna söka bidrag men det troliga
utfallet av kompensation rör sig endast om cirka 200 000 kronor enligt uppgifter i
samband med vårändringsbudgeten som regeringen presenterade i april.
De kostnadsökningar som nämnden beskriver är dock inte av tillfällig karaktär och
kräver en noggrann analys och anpassning till beslutad budget framåt. Planering för
att anpassa verksamheten till beslutad budget 2022 bör påbörjas omedelbart.
Konsekvens av ett tilläggsanslag är att regionens budgeterade resultat minskas med
7,1 mnkr. Om beslut tas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag kommer det
finansiella målet, att det budgeterade resultatet ska uppgå till 1 procent av nettokostnaden, ändå klaras. Marginalen för ytterligare tilläggsanslag under hösten är dock
ytterst begränsat.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för hela beloppet,
14,8 miljoner kr.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens yrkande finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Reservation:
Saga Carlgren reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2021-03-31, § 60
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
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RS AU § 167

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafiken trafikeringskostnad särskild

RS 2021/616

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag 2021 på 1,5 miljoner kr. Finansiering sker
ur regionens Eget kapital.

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för särskild kollektivtrafik i form av
färdtjänst och sjukresor.
Underskottet i verksamheten har uppkommit på grund av pandemin där de
restriktioner som införts i både färdtjänst och sjukresor medfört ökade kostnader och
minskade intäkter. Antalet resenärer per fordon är begränsat, resenärer över 70 år ska
åka ensamma och inga passagerare får åka i framsätet. Beslutet att sjukresa får
användas till vaccination för gruppen som har hemtjänst eller LSS insatser har
medfört ökade kostnader.
Nämndens bedömning är att underskottet inte kan kompenseras genom att minska
nyttjandet av särskild kollektivtrafik.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 1,5 miljoner kr (mnkr)
beviljas för särskild kollektivtrafik.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig
karaktär och inte rimligen kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.
Att pandemin medfört begränsningar i den särskilda kollektivtrafiken har inte
rimligen kunnat kompenseras i nämndens ordinarie verksamhet.
Det budgeterade resultatet för Region Gotland påverkas och blir 1,5 mnkr lägre. Om
beslut tas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag kommer det finansiella målet, att
det budgeterade resultatet ska uppgå till 1 procent av nettokostnaden, ändå klaras.
Marginalen för ytterligare tilläggsanslag under hösten är dock ytterst begränsat.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-03-31, § 61
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
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RS AU § 168

Begäran om tilläggsanslag för inköp av
handläggningssystem inom den särskild
kollektivtrafik

RS 2021/617

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Begäran om tilläggsanslag avslås.

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för ett handläggningssystem för
dokumentation, utredning och beslut om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd
för handikappade samt sjukresor med egen bil som är förenligt med de lagar som styr
verksamheten såsom GDPR samt Offentlighet- och sekretesslagen.
Det system som idag används är Treserva som Socialtjänsten införskaffat för sin
verksamhet. Det systemet är inte i grunden anpassat för funktioner för färdtjänst,
riksfärdtjänst, parkeringstillstånd samt sjukresor med egen bil. Det finns program på
marknaden som är specialiserade och GDPR anpassade för verksamheten inom den
särskilda kollektivtrafiken. Treserva saknar även integration till andra system,
exempelvis beställningscentralens bokningssystem.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget avslås. Upphandling av
system är något som ligger inom nämndens ordinarie verksamhet och ska finansieras
inom den budgetram som regionfullmäktige beslutat om.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget avslås. Upphandling av
system är något som ligger inom nämndens ordinarie verksamhet och ska finansieras
inom den budgetram för tekniska nämnden som regionfullmäktige beslutat om.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för ordinarie
verksamhet i princip inte förekomma. Ett ändamålsenligt system för verksamheten
ligger inom nämndens uppdrag att finansiera och införskaffa.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-03-31, § 62
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
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RS AU § 169

Begäran om tilläggsanslag markupplåtelse
och enskilda vägar med statsbidrag

RS 2021/822

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 2 miljoner kronor 2021 för uteblivna
intäkter från markupplåtelser. Finansiering sker ur regionens Eget kapital.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 3 miljoner kronor 2021 för
underhållsåtgärder på enskilda vägar med statsbidrag. Finansiering sker ur
regionens Eget kapital.
•

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 2 miljoner kronor (mnkr) som
kompensation för regionfullmäktiges beslut att som stöd till näringslivet erbjuda
gratis markupplåtelse 2021. Nämnden har också begärt tilläggsanslag på 3 mnkr för
extra åtgärder på enskilda vägar med statsbidrag.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 10 mars att tekniska nämnden skyndsamt
ska hantera och bereda frågan om enskilda vägar. Tekniska nämnden har föreslagit
åtgärder på cirka 35-40 kilometer grusväg som är geografiskt spridda över ön. Ökat
antal besökare och boenden har ökat slitaget vilket påverkar framkomligheten.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslagen beviljas.
Tekniska nämnden begär nu tilläggsanslag enligt regionfullmäktiges uppmaning till
följd av beslutet att som stöd till näringslivet erbjuda markupplåtelse kostnadsfritt för
uteserveringar samt uthyrningsverksamhet kopplat till besöksnäringen. Uteblivna
intäkter beräknas till 2 miljoner kronor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår även att tilläggsanslag på 3 mnkr för underhåll
av enskilda vägar med statsbidrag ska beviljas.
Om beslut om tilläggsanslag tas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag kommer
det finansiella målet, att det budgeterade resultatet ska uppgå till 1 procent av
nettokostnaden, ändå klaras. Marginalen för ytterligare tilläggsanslag under hösten är
dock ytterst begränsat.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-03-31, § 56
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-24
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RS AU § 170

Rapport. Operativt samverkansforum

RS 2021/888

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Arbetet fortgår inom ramen för den samverkansöverenskommelse som Region
Gotland har med Polisområde Gotland. Den gemensamma lokala problembilden
består alltjämt av områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Det
Operativa samverkansforumet (OSF) har under perioden bedrivit verksamhet i
enighet med denna inriktning.
Två gånger om året lämnar regionstyrelseförvaltningen en rapport till regionstyrelsen
som beskriver aktuellt läge utifrån problembilden samt utvecklingen omkring de
åtgärder som genomförs i samverkan mellan polisen och berörda verksamheter.
Denna delrapport avser perioden oktober 2020-april 2021.
Lägesbilden för rapportperioden kan sammanfattas enligt följande:
Den pandemisituation som råder genomsyrar i stort representerade aktörers
verksamhet. Relationsvåldsanmälningarna uppvisar en fortsatt förhöjd nivå samtidigt
som det offentliga våldet är fortsatt lågt. En utveckling är att skolelever tycks ha
svårare att hantera konflikter i den digitala miljön vilket leder till konfrontationer när
normal undervisning återupptas. Tillgången på droger är fortsatt god. Genomförda
tillslag ger dock märkbara effekter. Det lidande som många äldre utstår till följd av
pandemirelaterad ensamhet har varit fortsatt påtagligt. Även för skolelever har
konstaterats en fortsatt förhöjd förekomst av psykisk ohälsa.
Utanförskapsproblematik förekommer på vissa platser. Vidare är företeelsen med
samlingsplatser för unga utomhus fortfarande påtaglig. Samverkan kring detta har
utvecklats men det arbetet är avhängigt på resursomfördelning från annan
verksamhet utifrån pandemisituationen. Bedömningen är att kapacitet till liknande
punktinsatser bör finnas resurssatt även efter pandemin.
Vidare redogörs kortfattat för periodens samverkansutveckling samt en uppdatering
kring samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena. Avslutningsvis redogörs
för förslag för utveckling av det narkotikaförebyggande arbetet i enighet med
regionstyrelsens beslut 2020-12-16, § 374.
Ifrågavarande rapport har tagits fram tillsammans med polisen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
13 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 171

Information. Process/tidplan för framtagande av regionstyrelseförvaltningens
budget respektive verksamhetsplan för 2022

RS 2021/796

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Förvaltningen har arbetat fram en process/tidplan för arbetet med framtagande av
budget och verksamhetsplan för 2022. Den intensivaste fasen i arbetet sker under
september-november och avslutas med att budgeten beslutas av regionstyrelsen den
24 november och verksamhetsplanen den 15 december.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-18

14 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 172

Information. Utredning om Region Gotlands
möjligheter att använda molntjänster

RS 2021/244

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist och Karl Risp, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen informeras om regionstyrelseförvaltningens utredning om
molntjänster. Utredningsförslagen kommer beslutas på regionstyrelsen till hösten.

15 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 173

Information. Räddningstjänsten – Nytt
handlingsprogram från 2022

RS 2021/101

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Information om pågående arbete med framtagande av handlingsprogram.
Föreskrifter från MSB är ännu inte antagna vilket gör att de statliga myndigheter som
räddningstjänsten gjort förberedande samråd med inte är beredda att gå till beslut
förrän föreskrifterna från MSB är beslutade.
Arbetet fortskrider enligt plan. Eftersom MSB inte fattat beslut om föreskrifterna
kommer det att bli mycket kort om tid om det blir några stora förändringar i den
remiss som ligger ute. Tidplanen beräknas hålla.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wikberg, brandingenjör och Dick Svennefelt, räddningschef,
räddningstjänsten.
Arbetsutskottet informeras om pågående arbete med ny handlingsplan. En
uppdaterad version av förslaget kommer bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-13

16 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 174

Inkommen begäran om analys kring
folkhälsa

RS 2021/295

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen utreda och beskriva vilka analytiska kompetenser och
resurser som behöver tillföras för att få större kraft i omställningen mot ett
hälsosystem som fokuserar på främjande och förebyggande arbete. Uppdraget ska
återrapporteras till budgetberedningen 2022.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden,
ärende HSN 2020/650, gjort en utredning kring förvaltningens läkemedelskostnader.
Vid återrapport till hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-17 redovisades att
kostnaderna för de tre dyraste läkemedelsområdena motiveras av data för förekomst
av sjukdomar. Data från Socialstyrelsens patientregister visar att i nationell jämförelse
är antalet registrerade diagnoser (per 100 000 invånare) fler på Gotland än i riket för
reumatoid artrit, inflammatoriska sjukdomar i tunn- och tjocktarm, psoriasis, cancer
och förmaksflimmer. I hälso- och sjukvårdens underlag lyfts att fler olika faktorer
kan påverka som exempelvis tillgängligheten till specialiserade vården, förekomst av
screening och tidigare levnadsvanor i befolkningen. Hälso- och sjukvårdsnämnden
beslutade 2021-02-17, § 13, att begära att regionstyrelsen initierar en folkhälsoanalys
med utgångspunkt i underlaget i rapporten om det högre antalet av vissa diagnoser
på Gotland jämfört med i riket.
Ärendebeskrivning
Regionstyrelseförvaltningen tolkar begäran som önskan om utredning om varför fler
personer på Gotland har registrerade diagnoser för vissa tillstånd, jämfört med i riket.
Eftersom befolkningen på Gotland har en åldersstruktur som skiljer sig från riket,
med bland annat fler äldre personer behöver först frågan ställas om skillnaderna i
antal diagnoser jämfört med riket kvarstår om hänsyn tas till ålder. Enheten för social
hållbarhet har gjort beräkning utifrån Socialstyrelsens patientregister för de diagnoser
hälso- och sjukvårdsförvaltningen granskat och kommit fram till att den högre
förekomsten av diagnoser kvarstår även när hänsyn är taget till ålder, med undantag
för tjocktarmscancer.

forts

17 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 174 forts
RS 2021/295

Frågeställningen om högre förekomst av diagnoser på Gotland har varit uppe för
diskussion tidigare. Bedömningen har varit och är att analyser kring orsaker till detta
är svårt att genomföra eftersom det är många olika faktorer som påverkar förekomst
av sjukdomar som levnadsförhållanden, livsmiljö, levnadsvanor och genetiska
faktorer. Antal registrerade diagnoser i patientregistret påverkas också av faktorer
inom hälso- och sjukvården som exempelvis vårdprocess för fastställande av diagnos
och rutiner för diagnosregistrering. För att kunna fastställa om Gotland har högre
sjuklighet behövs omfattande epidemiologisk kunskap och djup kunskap om
biomedicinsk statistik vilket inte finns inom Region Gotland. Tjänst som
epidemiolog eller statistiker finns varken inom regionstyrelseförvaltningen eller i
annan förvaltning. Frågan är även om det överhuvudtaget är praktiskt genomförbart
att utreda förekomsten av sjuklighet på Gotland jämfört med riket eftersom det
också innebär att värdera sjukligheten i Sverige, för många olika tillstånd. Möjligen
skulle det kunna genomförs som ett omfattande utredningsprojekt för någon utvald
sjukdom, om regionstyrelseförvaltningen tillförs extra resurser Med största
sannolikhet kommer sådan utredningen vara tidskrävande och behöva bedrivas som
ett forskningsprojekt i samarbete med universitet och andra regioner under ledning
av epidemiolog och statistiker. Det kommer också troligen kräva utdrag från olika
register, till en inte försumbar kostnad.
Frågan är även vad nästa steg blir efter att analys om förekomsten av vissa diagnoser
är genomförd. Vi vet redan idag att det är vanligare att vissa diagnoser förekommer i
patientregistret för befolkningen på Gotland jämfört med i riket och att det således
även finns behov av mer resurser för dessa patienter jämfört med riket. Även framåt
behöver vård av dessa patienter ges med god kvalitet för snabb upptäckt och
behandling så att drabbade personer får möjlighet till ett så gott och aktivt liv som
möjligt trots aktuell sjukdom. Forskning skulle möjligen kunna visa att någon faktor,
som påverkar förekomsten av de olika sjukdomarna på Gotland, sticker ut. Om
sådan faktor verkligen kan fastslås skilja sig mellan Gotland och riket blir emellertid
frågan om den tid som läggs på att påvisa detta motsvarar den nytta som fås av
resultatet. Och vilka åtgärder som kan vidtas som skiljer sig från sådant som kan
vidtas redan idag.
Hälsa och sjukdom påverkas av många olika faktorer både på individ- och
samhällsnivå. Regionfullmäktige har antagit ett program för God Jämlik Jämställd
hälsa för 2020-2023 som syftar till att påverka de faktorer som regionens
verksamheter kan ha inverkan på för att minska skillnader i risken för sjukdomar och
ohälsa i befolkningen. Om programmet implementeras väl i förvaltningarna kommer
effekten bli minskad risk för sjukdom och ohälsa. Det finns exempelvis vetenskaplig
evidens för att hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och flera andra sjukdomar kan
förebyggas genom förbättrade levnadsvanor och vilka insatser som leder till
förändrade levnadsvanor i befolkningen.
forts
18 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 174 forts
RS 2021/295

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det behövs omfattande resurser i
form av kompetens, tid och ekonomiska medel för att kunna genomföra en analys
om orsak till högre förekomst av vissa diagnoser på Gotland jämfört med riket. Då
dessa resurser idag saknas, skulle de behöva tillföras om ett uppdrag om genomförande av en sådan analys beslutas. Under beredningen av hälso- och sjukvårdsnämndens begäran har ingen exakt kostnadsberäkning gjorts, men det rör sig om
miljonbelopp vilket i så fall behöver räknas ut mer i detalj. För närvarande pågår
implementering av Region Gotlands program för god jämlik jämställd hälsa som
syftar till att minska risk för sjukdom och ohälsa genom att påverka faktorer som har
inverkan på sjukdomar och ohälsa samtidigt som också en färdplan för god och nära
vård är på väg att antas där stor fokus finns på hälsofrämjande insatser. Regionstyrelseförvaltningens befintliga resurser inom folkhälsoområdet är dedikerade för att
stödja och samordna genomförandet av praktiska insatser som på sikt kan leda till
minskad sjukdomsbörda.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är således att regionstyrelsen kan ge
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen i
uppdrag att utreda och beskriva vilka analytiska kompetenser och resurser som
behöver tillföras för att få större kraft i omställningen mot ett hälsosystem som
fokuserar på främjande och förebyggande arbete. Uppdraget ska återrapporteras till
budgetberedningen 2022.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Veronica Hermann, strateg och Stefaan De Maecker, enhetschef,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, § 13
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-01

19 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 175

Utredning försäljning av Verkstadsskolan 2

RS 2021/810

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar för direktförsäljning av fastigheten Visby Verkstadsskolan 2 till Guteskolan.

Region Gotland äger fastigheten Visby Verkstadsskolan 2 med adress Broväg 8.
Större delen av fastigheten är sedan länge uthyrd till Guteskolan. Skolans lokaler är i
stort behov av ombyggnad och renovering. Teknikförvaltningen har inte medel för
att genomföra projekten och det är olämpligt att en hyresgäst investerar i regionens
fastighet. Guteskolan har därför hemställt till regionen om att förvärva fastigheten.
Då merparten av fastigheten nyttjas av extern hyresgäst är fastigheten inte strategisk
viktig för regionen och en direktförsäljning till hyresgästen förordas.
Guteskolan har sedan många år bedrivit verksamhet i lokalerna. Lokalerna är i behov
av upprustning vilket regionen inte har möjlighet att genomföra. Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att en direktförsäljning av fastigheten Visby
Verkstadsskolan 2 vore den bästa lösningen för såväl regionen som Guteskolan.
Köpekontrakt ska slutligen godkännas av regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) att beslutsmeningen
ändras till ”Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar för
direktförsäljning av fastigheten Visby Verkstadsskolan 2 till Guteskolan”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-20

20 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 176

Förlängning av markanvisningsavtal
avseende del av fastigheten Visby
Hällarna 1:7

RS 2021/763

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat markanvisningsavtal förlängs med 12 månader och gäller till och med
2022-08-31.

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28, § 95 att direktanvisa del av fastigheten Visby
Hällarna 1:7 (blivande del av kv. Järnvägen) till Centralen Fastighetsförvaltning AB.
Regionstyrelsen godkände 2018-08-30 det upprättade markanvisningsavtalet, vilket
gällde t o m 2020-08-30.
Under den tid som markanvisningen varit gällande har arbetet med detaljplanen
påbörjats och exploatören har utvecklat sina idéer kring exploateringen. Exploatören,
som ägare av Visby Järnvägen 8, har under den aktuella tiden förvärvat Visby
Järnvägen 5 vilket har varit avgörande för att få rådighet och möjlighet att utforma
hela den del av kvarteret Järnvägen som är aktuell för bebyggelse enligt gällande
planprogram.
Under arbetets gång har det framkommit faktorer som från projektets start inte varit
kända och därmed behövts hanteras vidare. Det har bidragit till att tidsåtgången i
projektet varit svårbedömd och processen dragit ut på tiden. Exploatören har bland
annat önskat en högre exploateringsgrad än vad som tillåts enligt gällande planprogram, markundersökningar måste utföras samt va-, el- och fjärrvärmeledningar
måste flyttas. Genomförandet av dessa åtgärder är delvis beroende av hur
exploateringen utformas. Region Gotland har även låtit utföra en utredning och
inventering av allé- och parkträd inom och i anslutning till kvarteret Järnvägen i
vilken det har framkommit att det finns träd inom det markanvisade området som är
att anse som alléträd och därmed är skyddade enligt miljöbalken.
Det innebär att alléträden inte får avverkas utan dispens från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kring detta är avgörande för exploateringens utformning samt
genomförande. För att inhämta ett formellt besked från Länsstyrelsen måste planen
på samråd, vilket har skett under våren 2021. Länsstyrelsen har på grund av tids-och
resursbrist begärt förlängning av samrådstiden till och med 2021-05-12 för att
inkomma med sitt yttrande. Därefter ska samrådssynpunkter hanteras och sammanställas och eventuella justeringar göras innan planen går på granskning.
forts

21 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 176 forts
RS 2021/763

Gällande markanvisningsavtal ska under processen ersättas av ett exploateringsavtal.
Exploateringsavtalet ska tecknas och godkännas av Regionstyrelsen innan detaljplanen antas, men efter det att granskning av densamma har skett.
För projektets framskridande och med beaktande av ovanstående gör projektgruppen
bedömningen att markanvisningen måste förlängas med ytterligare 12 månader då
det inte kan anses realistiskt att granskningsförfarande av planen samt framtagande
och tecknande av exploateringsavtal tidsmässigt kan genomföras före markanvisningsavtalets utgång, det vill säga per den 2021-08-31.
Projektets styrgrupp, bestående av exploateringsgruppen, anser det befogat att
förlänga markanvisningen med ytterligare ett år, det vill säga till och med 2022-08-31,
för att skapa rimliga förutsättningar för projektet att genomföras på bästa sätt.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att Regionstyrelsen tillmötesgår projektgruppen och styrgruppen och därmed godkänner en förlängning av markanvisningen
med 12 månader.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-19

22 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 177

Utbyggnad Österby samt Bingerskvarn för
verksamhetsområde, start av exploateringsprojekt

RS 2021/739

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Beslutat uppdrag till regionstyrelseförvaltningen (RS 2020-02-26, § 56) att starta
exploateringsprojekt inom delar av Österby industriområde utökas till att omfatta
även område vid Bingerskvarn.

Mark- och stadsmiljöenheten på teknikförvaltningen har på uppdrag av regionstyrelseförvaltningen utrett och redovisat förutsättningarna för en utbyggnad av
Österby industriområde enligt gällande detaljplan. Det finns i dagsläget en relativt
stor efterfrågan på industrimark i Visby med omnejd som tycks öka och det är
önskvärt att uppnå en bättre beredskap för behov av industri- och verksamhetsmark
och därmed en snabbare process vid markförfrågningar. Syftet med uppdraget har
varit att klargöra om Österby kan och bör ingå i markreserven för industri- och
verksamhetsmark.
Uppdraget omfattar åtgärder så som utbyggnad av vägar, VA och övrig infrastruktur i
enlighet med gällande detaljplaner för att iordningställa mark för verksamhetsområde. Medel för detta finns budgeterat i exploateringsbudgeten.
Området inom Österby som utretts (Visby Österby 1:4) ligger ca 3 km öster om
Visby centrum och avgränsas av gällande detaljplan. Området är beläget inom
primärt vattenskyddsområde och ägs av Region Gotland.
Att Österby industriområde ligger inom det primära vattenskyddsområdet gör att en
utbyggnad medför stor risk för förorening av grundvattnet samt minskning av
grundvattenbildningen bland annat som en följd av hårdgjorda ytor. Det är därför
olämpligt att området som helhet byggs ut som verksamhetsområde, men eftersom
vatten och avlopp finns tillgängligt inom området möjliggörs en delvis utbyggnad. En
viss risk för grundvattenförorening och tillrinningsminskning finns alltid när man
väljer att exploatera inom vattenskyddsområde och exploateringen kan komma att
påverka tillrinningen, men i förhållande till behovet och efterfrågan av verksamhetsmark överväger fördelarna med ett iordningställande av en mindre del av området.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 177 forts
RS 2021/739

Efterfrågan på mark för verksamheter inom Visbys närområde har de senaste åren
varit god och bedöms öka framöver. På grund av bland annat vattenskyddsområde är
tillgången på lämplig mark i Visby starkt begränsad. I princip finns mark för
utbyggnad i Region Gotlands ägo att tillgå enbart inom Österby industriområde samt
intill Bingerskvarn och här finns också planlagd mark för ändamålet. Regionstyrelsen
har tidigare beslutat om utbyggnad av Österby i enlighet med beslut 2020-02-26,
§ 56.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer det lämpligt att inom ramarna för
exploateringsprojekt Österby även införliva utbyggnad av verksamhetsområde enligt
detaljplan vid Bingerskvarn och förslår därför Regionstyrelsen att godkänna start av
exploateringsprojekt i syfte att tillskapa mark för verksamheter.
Medel för att starta och genomföra exploateringsprojekt med syfte att åstadkomma
säljbar industrimark finns i exploateringsbudgeten i posten Industrimark Visby.
Stöd för ett genomförande enligt ovan finns i översiktsplanen för Gotland, där
problematiken kring industrimark inom det primära vattenskyddsområdet uppmärksammas. I underlaget till den nya översiktsplanen som är under framtagande kommer
samma ställningstagande att föreslås angående industrimark inom vattenskyddsområde och området vid Bingerskvarn kommer att föreslås för vidare utredning av
lämplighet för utveckling.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-05

24 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 178

Beslut om delegation - Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
(SOU 2021:19)

RS 2021/731

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsens presidium får delegation att besluta om remissvar till
Socialdepartementet.

Regionstyrelsens presidium föreslås få delegation att besluta om remissvar.
Ärendets behandling under mötet

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 179

Medborgarförslag. En digital tjänst där
utvecklingen och effekterna kan följas av
det systematiska klimatarbetet på Gotland

RS 2021/380

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Medborgarförslaget utgår från regionens erkännande av klimatnödläget och önskar
delaktighet för samhället i de förändringar som sker. Medborgaren lyfter fram vikten
av delaktighet, informationsspridning och förebildlighet hos Region Gotland.
Förvaltningens bedömning är att detta ingår i Region Gotlands ambitioner och
etableringen av Energicentrum Gotland som kommunicerande, informerande och
samlande i Gotlands energiomställning.
Transparensen i arbetet som sker kommer förbättras avsevärt i och med den hemsida
som nu arbetas fram.
Som ett väsentligt steg i att öka kunskapen kring det arbete som sker inom energiomställningen på Gotland fastslaget mål för Energicentrum att skapa en hemsida
med ambition att bli en samlande informations- och kommunikationskanal kring
arbetet som bedrivs över hela regionen. Denna hemsida kommer att etableras på
domänen www.energicentrumgotland.se och väntad lansering av sidan är maj 2021.
Det bör dock påpekas att Energicentrums uppdrag fokuserar på omställningen av
vårt energisystem och att begreppet ”klimat” kan anses ha en vidare betydelse. Dock
utgör ett förnybart energisystem en väsentlig del i arbetet mot klimatneutralitet och vi
bedömer därför att denna hemsida kommer öka transparensen mot medborgare och
näringsliv i fråga om arbetet som sker.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2021-03-05
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 180

Medborgarförslag. Kostnadsbefria gotlänningars
resor med Destination Gotland genom förhöjd
skatt för folkbokförda på Gotland

RS 2021/121

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget avslås.

I ett till regionstyrelsen överlämnat medborgarförslag föreslås att skatten höjs något
för folkbokförda på Gotland för att göra resor med Destination Gotland kostnadsfria för folkbokförda på Gotland, allt i syfte att förmå fler som vistas på Gotland att
även låta folkbokföra sig här.
Det kan konstateras att det är en angelägenhet för staten, och inte regionen, att
upphandla färjetrafiken och därvid avgöra vilka rabattsystem som kan komma ifråga.
Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen att ärendet ska avslås. Det kan
noteras att om en biljett som idag kostar X kronor istället skulle betalas via skatten
kommer den att kosta X kronor plus Y kronor i administration. Om en sådan initial
skattehöjning skulle förmå fler att folkbokföra sig på Gotland och om det i så fall på
sikt skulle kunna medföra ett nettotillskott genom att fler betalar skatt här, får anses
oklart.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2021-01-19
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 181

Medborgarförslag. Inte använda fjädrar från
fåglar för påskpynt i regionens offentliga
miljöer

RS 2019/467

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Enligt ett medborgarförslag bör fjädrar från fåglar inte användas för påskpynt i
regionens offentliga miljöer. Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat information
från tekniska förvaltningen som ansvarar för utsmyckning av regionens offentliga
miljöer. De har redan år 2019 och 2021 ersatt fjädrar som påskpynt med färgglada
ulltussar som fyller motsvarande funktion. (År 2020 var offentliga påskpynt indragna
av besparingsskäl.)
Medborgarförslaget anses därmed besvarat.
Bakgrunden till förslaget att inte använda fjädrar som påskpynt är av djurrättsliga
skäl. Oftast är dessa fjädrar importerade och kommer från fåglar, främst från
kalkoner, som föds upp och slaktas under förhållanden som strider mot svensk
djurskyddslagstiftning. Teknikförvaltningen har därför redan valt bort dem.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2019-03-29
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 182

Motion. Fristadsförfattare

RS 2020/1463

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera ärendet i ordinarie
budgetprocess.

Meit Fohlin och Filip Reinhag (S) yrkar i en motion att regionsstyrelseförvaltningen
utreder förutsättningar och möjlighet för Region Gotland att ingå i
fristadsprogrammet ICORN. Motionärerna hänvisar till världsläget där situationen
för det fria ordet hotas i många länder och att författare, journalister och konstnärer
ofta är de första som angrips av auktoritära regimer. Motionärerna menar att här
finns en uppgift för alla som värnar yttrandefrihet och demokrati.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer motionärernas intention med motionen. Att ingå
i ICORN:s nätverk och erbjuda förföljda konstnärer en fristad för sitt skapande är en
tydlig markering som visar att regionen värnar om yttrandefrihet, demokrati,
mänskliga rättigheter och konstnärlig frihet. Gotland har goda kulturella och sociala
möjligheter att ta emot fristadskonstnärer. Här finns ett rikt utbud av konst och
kultur inom många olika områden genom flera regionala institutioner, professionella
kulturskapare, privata aktörer och ideella föreningar samt en engagerad publik.
Kontaktvägarna är korta och det finns goda möjligheter att komma i kontakt med
aktörer, att skapa samarbeten och nätverk och skapa lokalt medialt intresse. Här finns
flera centrumbildningar med internationella kontakter och utvecklad residensverksamhet. Kontaktvägarna är också korta inom regionen och förutsättningar för
förvaltningsöverskridande samverkan är goda.
Svårigheterna är främst ekonomiska eftersom fristadsverksamheten är resurskrävande
(ca 500-1 000 tkr/år). Även om en god samverkan och lokala överenskommelser kan
utvecklas, t ex mellan kulturenheten, centrumbildningarna och länsinstitutionerna
måste medel äskas från regionstyrelsen för personalkostnader för fristadskoordinator,
stipendium till konstnären samt övriga kostnader. I besparingstider finns inte
utrymme för nya kostnader inom verksamheternas budgetramar för att garantera ett
långsiktigt åtagande. Förvaltningen föreslår därför att ärendet hanteras i budgetberedningen genom förvaltningens strategiska plan och budget.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 182 forts
RS 2020/1463
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att beslutspunkt två ändras till ”Regionstyrelseförvaltningen
får i uppdrag att hantera ärendet i ordinarie budgetprocess”.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-09-28
Regionstyrelseförvaltning 2021-02-24
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 183

Motion. Biologisk mångfald och vikten av
pollinering

RS 2020/1690

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till arbete enligt grönplanen och bilagda
kunskapsunderlag.

En motion om biologisk mångfald och vikten av pollinering har inkommit till regionfullmäktige. Motionens yrkande är att Region Gotland påbörjar arbetet med att ta
fram en pollineringsplan. Motionen har varit på remiss hos miljö- och byggnämnden
och hos tekniska nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse
MBN 2021/2329 gjort bedömningen att detta arbete kan ingå i pågående arbete med
grönplanen. Teknikförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen delar den
bedömningen.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer med teknikförvaltningen och ställer sig
bakom den bedömning och beslutsmotivering som samhällsbyggnadsförvaltningen
gjort i ärendet. Det är positivt att regionen fastställer åtgärder och planeringsriktlinjer
för att gynna vilda pollinatörer, men vi anser att detta kan göras direkt inom ramen
för grönplanen istället för i en separat handlingsplan. Ett flertal av strategierna som
föreslås i grönplanen är sådana som bör gynna vilda pollinatörer. Arbetet med att
konkretisera strategierna i åtgärder och planeringsriktlinjer pågår och två nya
kunskapsunderlag har tagits fram: Ekologiska samband i Visby med omnejd
behandlar spridningsmöjligheter för arter knutna till gräsmarker, alvarmarker, ädellöv
och barrskog. Ekosystemtjänstkartering i Visby och sju tätorter innehåller en
kartering av miljöer med viss, medel och hög kapacitet för ekosystemtjänsten
pollinering.
Dessa underlag, bilagda, kan användas för att fastställa åtgärder och planeringsriktlinjer och är enligt regionstyrelseförvaltningens bedömning likvärdiga med de
underlag som tagits fram i de kommuner som motionen anger som exempel. Om
behov uppstår av mer kunskapsunderlag eller av att precisera åtgärder ytterligare så
kan, enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, en pollineringsplan tas fram senare som
ett komplement. Regionstyrelseförvaltningen hänvisar, för konsekvensanalyser
relevanta för sammanhanget, till teknikförvaltingens tjänsteskrivelse i ärendet.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 183 forts
RS 2020/1690
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2020-11-16
Miljö- och byggnämnden 2021-03-16, § 52
Tekniska nämnden 2021-03-31, § 69
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-28
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 184

Information. Livsmedelsupphandling

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gun Maldesson, upphandlare och Josefine Jessen, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsens arbetsutskott informeras om kommande och tidigare
upphandlingar.

33 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 185

Information. Status digital signering

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anders Granvald, digitaliseringsdirektör och Karl Risp,
enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsens arbetsutskott informeras om framtagandet av digital signering och
när implementering i verksamheterna kan ske.
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 186

Verksamhetsinformation från regionstyrelseförvaltningen

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras om pågående arbete på regionstyrelseförvaltningen:
Månadsrapport april
Uppstart budgetarbete och verksamhetsplan inför 2022
Digitaliseringsplanen ger driv
Processkartläggning lokalförsörjning, lokalförsörjningsplan och samordnare
regionstyrelseförvaltningen
− Flera vakanser/nyrekryteringar
− Organisationsutveckling, kansligrupperna
− Facklig samverkan
−
−
−
−
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 187

Information corona covid-19

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare, hälso- sjukvårdsförvaltningen
och Christine Senter, vaccinsamordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras bland annat om smittläget, vaccinleveranser, planering
inför sommaren samt digitala bokningar.
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-06-03

RS AU § 188

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om Kulturrådets fördelning av statligt
coronastöd 2021 till regionala kulturinstitutioner. Beslut om fördelning kommer som
ett eget ärende på regionstyrelsens sammanträde 16 juni 2021.
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