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RS § 136

Delårsrapport 1 2021 – regionstyrelseförvaltningen

RS 2021/24
AU § 110

Regionstyrelsens beslut
•

Delårsrapport 1 2021 för regionstyrelseförvaltningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen har under perioden bedrivit ett aktivt arbete för att bidra
till regionens måluppfyllelse samtidigt som verksamheten anpassats och förändrats
för att hantera effekterna av den uppkomna pandemin.
Den nya regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040 har antagits och arbetet
med implementering har inletts. Digitaliseringen har varit i fokus och stora insatser
har gjorts för att förbättra möjligheterna till kvalitetshöjningar och effektiviseringar
framåt inom såväl förvaltningen som i regionen som helhet. En sårbarhet i IT-infrastrukturen visade sig under perioden utifrån de belastningsattacker som Region
Gotland utsattes för och fått hantera. Aktuellt under perioden och även framåt är
bland annat Almedalsveckans utveckling, ny styrmodell, nytt kollektivtrafikavtal,
framtidens måltidsverksamhet, utveckling av biblioteken och informationsförvaltning/e-arkiv.
Periodens resultat uppgår till -4,0 miljoner kr. Förvaltningen prognostiserar på helår
en nettokostnad på 408,6 miljoner kr, vilket är 8,4 miljoner kr mer än grundbudget.
Beslut har fattats om att nyttja eget kapital med motsvarande belopp. Detta för bland
annat extra stöd till kultur- och fritidsverksamheten utifrån pågående pandemi. När
det egna kapitalet tillförs budgeten prognostiseras ett nollresultat mot budget. Av
beviljat investeringsutrymme beräknas cirka hälften åtgå under året, 51,7 miljoner kr.
Pandemin har inneburit att vissa yrkeskategorier arbetar på distans i olika omfattning
av arbetstiden och att arbetssätten har utvecklats att bli mera digitala. Trots pågående
pandemi är sjuktalet lägre jämfört med samma period föregående år. Den 1 januari
2021 trädde Heltid som norm i kraft, vilket berör samtliga medarbetare inom
Kommunals avtalsområde. Från årsskiftet har 25 medarbetare, flertalet från måltidsverksamheten, önskat och också fått utökad sysselsättningsgrad.
Ärendets behandling under mötet

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

Delårsrapport 1
Aktivitetsuppföljning
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-19
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RS § 137

Delårsrapport 1 2021 för räddningstjänsten

RS 2021/570
AU § 111

Regionstyrelsens beslut

Delårsrapport 1 2021 för räddningstjänsten godkänns.
• Räddningstjänsten får i uppdrag att intensifiera arbetet med att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap (RIB) samt att vidta åtgärder för att minska prognosticerat underskott. Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen i september.
•

Många enheter får förändrade arbetssituationer i och med Coronaepidemin. För
räddningstjänsten är det i synnerhet den uppsökande tillsynsverksamheten som
påverkats och det har i sin tur påverkat de förväntade inkomsterna negativt.
För räddningstjänsten har sjuktalet ökat jämfört med föregående år från 5,15% till
8,89%.
De i verksamhetsplanen fastställda aktiviteterna har påbörjats under årets första
månader, och de följs löpande upp av ledningsgruppen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Räddningstjänstens uppdrag har inte minskats inför året. Räddningstjänsten
prognostiserar ett ekonomiskt underskott för helåret. Prognosen som räddningstjänsten lämnar i samband med delårsrapport 1 är ett underskott på 4,7 miljoner kr
år 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-30
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RS § 138

Delårsrapport 1 2021 Region Gotland

RS 2021/5
AU § 112

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Delårsrapport 1 2021 för Region Gotland godkänns.
• Samtliga nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom
beslutad budget.
• Nämnderna uppmanas att snarast vidta nödvändiga beslut och åtgärder om
underskott i ordinarie verksamhet befaras.
• Nämnder som prognostiserar underskott med anledning av pandemin uppmanas
att göra en särskild redovisning av uteblivna intäkter och ökade kostnader i
samband med delårsrapport 2.
•

Delårsrapport 1 omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på
ekonomi och personaluppföljning. Målen i styrkortet och nämndernas aktiviteter
följs upp i samband med delårsrapport 2. Bedömningen av ekonomin bygger på de
prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste indikation av skatteunderlagets utveckling som gjorts av Sveriges kommuner och regioner under februari
2021.
Sjuktalet för perioden januari-februari är 6,7 procent vilket är en ökning jämfört med
samma period föregående år. Sjuktalet för mars månad var inte redovisat när
rapporten upprättades men kommer att redovisas i månadsrapporten för april.
Nämndernas sammanlagda årsprognos visar en budgetavvikelse på -71 miljoner kr.
Det totala resultatet för Region Gotland prognostiseras till +96 miljoner kr.
Underskottet från nämnderna vägs upp av att finansförvaltningen har positiva
budgetavvikelser för skatteintäkter, finansnetto och reavinster. Det prognostiserade
resultatet för Region Gotland på +96 miljoner kr innebär en positiv budgetavvikelse
med 9 miljoner kr.
Den inrapporterade prognosen för investeringar och exploateringar uppgår till
789 miljoner kr. Efter årets första tre månader är 10 procent av budgeten förbrukad
så en mer rimlig bedömning av prognosen är 500 miljoner kr. Budget för investeringar och exploateringar uppgår till 1 059 miljoner kr.
Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas nu gå snabbare än vad man
tidigare trott men osäkerheten är fortfarande stor vilket innebär högre skatteintäkter
än vad som tidigare beräknats. Årets resultat beräknas till 96 miljoner kr.
forts
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RS § 138 forts
RS 2021/5
AU § 112

En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna
klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2021 ökade
nämndernas budgetramar med höga 4,8 procent motsvarande 257 miljoner kr. Trots
detta prognostiserar nämnderna ett underskott jämfört med budget. Till viss del är
underskottet kopplat till pandemin men det finns underliggande obalanser som det är
viktigt att fortsätta arbeta med. Underskotten beräknas inte inom vård- och omsorg
som tidigare varit vanligt utan återfinns nu istället inom teknisk verksamhet, skola och
räddningstjänst. Nämnderna rapporterar att det fortfarande är osäkra prognoser då
omfattningen av pandemin, eventuella tilläggsanslag samt eventuella statliga stödåtgärder inte är kända.
Hittills har den osäkra ekonomiska situation vi befinner oss i hanterats genom att det
funnits marginal i budgeten och att staten generöst kompenserat kommuner och
regioner för kostnadsökningar kopplade till pandemin. De underliggande utmaningarna
när det gäller kompetensförsörjning och demografisk utveckling finns kvar.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-26
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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RS § 139

Månadsrapport april 2021 regionstyrelseförvaltningen

RS 2021/25

Regionstyrelsens beslut

Månadsrapporten godkänns.
• De åtgärder som beslutades om i delårsrapport 1 ska genomföras.
•

Inga större förändring gentemot föregående prognos att rapportera.
Periodens resultat uppgår till -4,4 mnkr. Förvaltningen prognostiserar på helår en
nettokostnad på 408,1 mnkr, vilket är 7,9 mnkr mer än budget. Beslut har fattats om
att nyttja eget kapital med 8,4 mnkr. Detta för bland annat extra stöd till kultur- och
fritidsverksamhet utifrån pågående pandemi. När det egna kapitalet tillförs budgeten
prognostiseras ett mindre överskott mot budget.
Trots pågående pandemi är sjuktalet lägre jämfört med samma period föregående år
4,3% i jämförelse med 6,7%. Det är framför allt korta sjukskrivningar, upp till dag 14,
som minskat.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-12
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RS § 140

Månadsrapport april 2021 räddningstjänsten

RS 2021/804

Regionstyrelsens beslut

Månadsrapporten godkänns.
• De åtgärder som beslutades om i delårsrapport 1 ska genomföras.
•

Räddningstjänsten har i början av perioden varit drabbad av covid-19. Läget har
stabiliserats, men sjuktalet har ökat från 4,91% till 7,14% jämfört med föregående
period.
Årsprognosen är samma som lämnades i samband med delårsrapport 1, ett underskott på 4,7 miljoner kr.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-11
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RS § 141

Månadsrapport april 2021 Region Gotland

RS 2021/200

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Månadsrapporten godkänns.
• De åtgärder som beslutades om i delårsrapport 1 ska genomföras.
•

I denna rapport prognostiseras resultatet för Region Gotland för år 2021 till
+109 mnkr (+96 mnkr delår 1). Nämndernas sammanlagda årsprognos 2021 visar på
en budgetavvikelse på -72 mnkr (-71 mnkr delår 1). Underskotten från nämnderna
vägs upp av att finansförvaltningen har positiva budgetavvikelser för skatteintäkter,
finansnetto och realisationsvinster vilket möjliggör en positiv resultatprognos på
109 mnkr för 2021 för hela Region Gotland.
Periodens resultat (januari-april 2021) för Region Gotland är +93 mnkr (+111 mnkr i
delår 1). Periodens sammanlagda resultat (januari-april 2021) för nämnderna visar på
en budgetavvikelse på +20 mnkr (+19 mnkr delår 1).
Bedömningen av ekonomin i denna rapport bygger bl.a. på de prognoser som
nämnderna/förvaltningarna har gjort samt Sveriges kommuners och regioners
senaste skatteunderlagsprognos (29 april 2021). I skatteunderlagsprognosen beräknas
skatteintäkterna för Region Gotland bli ytterligare 14 mnkr högre 2021. Det beror
främst på att skatteunderlaget fortsätter öka i takt med att den ekonomiska tillväxten
successivt stärks.
Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas nu gå snabbare än vad man
tidigare trott men osäkerheten är fortfarande stor vilket innebär högre skatteintäkter
än vad som tidigare beräknats. Årets resultat beräknas till 109 mnkr.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna
klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2021 ökade
nämndernas budgetramar med höga 4,8 procent motsvarande 257 mnkr. I år prognostiserar en del av nämnderna ett underskott jämfört med budget. Till viss del är underskottet kopplat till pandemin men det finns underliggande obalanser som det är viktigt
att fortsätta arbeta med. Underskotten beräknas inte inom vård- och omsorg som
tidigare varit vanligt utan återfinns nu istället inom teknisk verksamhet, skola och
räddningstjänst. Nämnderna rapporterar att det fortfarande är osäkra prognoser då
omfattningen av pandemin, eventuella tilläggsanslag samt eventuella statliga stödåtgärder inte är kända.
forts
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RS § 141 forts
RS 2021/200

Hittills har den osäkra ekonomiska situation vi befinner oss i hanterats genom att det
funnits marginal i budgeten och att staten generöst kompenserat kommuner och
regioner för kostnadsökningar kopplade till pandemin. De underliggande utmaningarna
när det gäller kompetensförsörjning och demografisk utveckling finns kvar.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
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RS § 142

Strategisk plan och budget 2022-2024

RS 2021/7
AU § 137

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•

•
•
•

•

Driftsbudget 2022 och plan för 2023-2024 fastställs.
Investeringsbudget 2022-2023 och investeringsplan 2024-2026 fastställs.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 20 augusti med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
underlag gällande 25 miljoner som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att kommentera sina investeringar till budgetavstämningen 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan.
Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt
för Tingsbrogården.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med komplettering
gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen
29 september 2021 med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation
till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.

Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2022-2024, med fokus på budgeten 2022. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till 87 miljoner kr. Totalt prognostiseras
ett resultat för 2021 på 96 miljoner kr. Det är framförallt skatteintäkterna som ser ut
att bli högre än budget. Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas nu gå
snabbare än vad man tidigare trott men osäkerheten är fortfarande stor.
Resultatet på 96 mnkr motsvarar 1,7 procent av nettokostnaderna. Det finansiella
målet är sänkt till 1 procent 2021 och ser därmed ut att uppnås. Pensionsskulden
förväntas öka kraftigt till följd av ändrade livslängdsåtagande. Det medför en ökning
av pensionsskulden i balansräkningen med 68 miljoner kr och att resultatet påverkas
lika mycket.
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Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt 71 miljoner kr. Fyra av sju
nämnder, regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt barnoch utbildningsnämnden bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Det
största underskottet har tekniska nämnden, -47 miljoner kr. Underskottet är till viss
del är kopplat till pandemin men även till kostnadsökningar för nya uppdrag och
ökade ambitioner. Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i balans med budget.
Soliditeten förväntas enligt prognosen stärkas 0,2 procentenheter till 42,1 procent
och når därmed inte upp till målet om 45 procent.
Investeringarna inklusive exploateringar prognostiseras i delårsrapporten uppgå till
789 miljoner kr. Ett sådant scenario kommer regionen inte att kunna uppfylla
likviditetsmässigt utan att ta upp ytterligare lån eller genom försäljning. Den troliga
nivån på investeringar är 500 miljoner kr. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att
se över investeringsbudgetarna framåt då det i dagsläget är en investeringsnivå som
överstiger regionens möjlighet att egenfinansiera.
Hittills har den osäkra ekonomiska situation vi befinner oss i hanterats genom att det
funnits marginal i budgeten och att staten generöst kompenserat kommuner och
regioner för kostnadsökningar kopplade till pandemin. De underliggande utmaningarna
när det gäller kompetensförsörjning och demografisk utveckling finns kvar.
Driftsbudget
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153 miljoner kr för år 2022. Summan
innehåller kompensation för nettoförändring av resursfördelningsmodellerna jämfört
vad som tidigare avsatts i planen, interna priser, externa avtal samt äskanden för nya
behov.
Investeringsbudget
I nämndernas strategiska planer föreslås att investeringsbudgeten för 2022 utökas
med sammanlagt 198 miljoner kr till 686 miljoner kr varav investeringsutgifter i
avgiftsfinansierad verksamhet 145 miljoner kr. Nämnderna äskar om totala
investeringar för perioden 2022-2026 på 2 960 miljoner kr, varav investeringsutgifter
i avgiftsfinansierad verksamhet 916 miljoner kr.
Investeringsbudget för 2021 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 866 miljoner
kr Då den demografiska förändringen framåt kommer att skapa investeringsbehov är
det viktigt att prioritera och även besluta hur investeringarna ska finansieras. Trots
den förbättrade likviditeten kommer det att vara svårt att egenfinansiera skattefinansierade investeringar om inte den totala investeringsnivån går ner.
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Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör och Mikael Wollbo, finans och
redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Driftsbudget 2022
Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Stefan Nypelius (C) på C-M-L-KD
(arbetsutskottets förslag) till driftsbudget.
C-M-L-KD föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr,
externa avtal och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 58 miljoner kr samt
effektiviseringar på 43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då
101,5 miljoner kr. Bilaga 1
Meit Fohlin (S) yrkar på egen driftsbudget för S.
S föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 95,5 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och
interna priser 44,2 miljoner kr, ramtillskott på 59,4 miljoner kr samt effektiviseringar på
40,0 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 91,0 miljoner kr. Bilaga 2
Saga Carlgren (V) yrkar på egen driftsbudget för (V)
V föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken, samt låglönesatsning kommunal på 100 miljoner
kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt
85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på
91,2 miljoner kr samt effektiviseringar på 15,0 miljoner kr. Det justerade resultatet för
2022 blir då 20,0 miljoner kr. Bilaga 3
Lisbeth Bokelund yrkar på egen driftsbudget för MP.
MP föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och
interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 84,2 miljoner kr samt inga effektiviseringar. Det justerade resultatet för 2022 blir då 22,0 miljoner kr. Bilaga 4
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Lars Engelbrektsson (SD) egen driftsbudget för SD.
SD föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 76,6 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och
interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 82,9 miljoner kr samt effektiviseringar på
43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 80,0 miljoner kr. Bilaga 5
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins yrkande, Saga Carlgrens yrkande,
Lisbeth Bokelunds yrkande, Lars Engelbrektssons yrkande och arbetsutskottets
förslag till driftsbudget och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Votering begärs. Ordförande utser arbetsutskottets förslag som huvudförslag. För att
utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande proposition på Meit Fohlins
yrkande, Saga Carlgrens yrkande, Lisbeth Bokelunds yrkande och Lars Engelbrektssons
yrkande och finner att Meit Fohlins yrkande utses som motförslag.
I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Meit Fohlins
yrkande om driftsbudget.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Claes Nysell (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), 5 nej-röster: Meit Fohlin (S),
Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell
(S) samt 2 som avstår, Saga Carlgren (V), Lisbeth Bokelund (MP).
Regionstyrelsen beslutar om driftsbudget enligt arbetsutskottets förslag.
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Driftsbudget 2022
Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
C-M-L-KD

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation

68,6

Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

11,4

Summa personalkostnadskompensation

80,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtar

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,7

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5
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D. Ramtillskott
RS: Office 365

4,0

RS: Fakturahantering och e-handelssystem inkl. support

2,8

RS: E-arkiv

2,0

RS: Övergång till e-arkiv

0,5

RS: Belastningsattacker

0,8

RS: Generellt ramtillskott

4,1

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

TN: Generellt ramtillskott

1,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Generellt ramtillskott

5,0

GVN: Generellt ramtillskott

1,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskott

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7
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RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

1,0

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott

58,0

E. Effektivisering
Regionstyrelsen

-3,1

Tekniska nämnden

-4,4

Miljö- och byggnämnden

0

Barn- och utbildningsnämnden

-7,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-1,9

Socialnämnden

-10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-16,5

Summa effektiviseringar

-43,3

Övriga förändringar
Reavinst

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

214,0

Budgeterat resultat

101,5
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Investeringsbudget 2022-2023
Eva Nypelius (C) yrkar på arbetsutskottets förslag på investeringsbudget.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund
att 10 miljoner för klimatinvesteringar ska läggas till.
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar att ett nytt badhus tillförs investeringsplanen.
Investeringsbudget 2022-2023 – arbetsutskottets förslag
(mnkr)
2022

2023

5,0

5,0

Regionstyrelsen (regionstyrelseförvaltningen)
-

Investeringspott

-

Lokalinvesteringar kök

10,0

10,0

-

IT-investeringar i gemensam infrastruktur

17,0

17,0

-

Landsbygdsutveckling

2,0

2,0

-

Windows server 2016 inkl cal

4,0

-

Utbyte Flexite

1,0

-

Programsystem Almedalen

1,0

Räddningstjänsten
-

Investeringspott

6,0

6,0

forts

22 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 142 forts
RS 2021/7
AU § 137

Tekniska nämnden (teknikförvaltningen)
(skattefinansierad)
-

Investeringspott

6,56

6,56

-

Mark-och stadsmiljö, gator och vägar

30,0

30,0

-

Biljettsystem kollektivtrafik

-

Obligatorisk ventilationskontroll

15,0

15,0

-

Investeringar för fastighetsägaransvar

60,0

60,0

-

Hamnverksamhet

3,5

3,5

5,0

(avgiftsfinansierad)
-

VA verksamhet

125,75

125,44

-

Avfallshantering

7,5

7,5

-

Hamnverksamhet

7,5

4,0

-

Anpassning fl 7, landgång, bilramp

30,0

Miljö- och byggnämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen)
-

Investeringspott

0,5

0,5

Barn- och utbildningsnämnden
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
-

Investeringspott

13,0

6,0

-

Alléskolan

54,0

47,0

-

Lokalinvesteringar förskola

33,5

20,0

-

Lokalinvesteringar grundskola, särskola

8,0

25,0
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
-

Investeringspott

5,5

-

Lokalinvesteringar gymnasieskola

5,0

-

Lokalinvesteringar vuxenutbildning

5,5

4,0

Socialnämnden (socialförvaltningen)
-

Investeringspott

8,0

8,0

-

Tingsbrogården

24,0

18,0

-

Äldreboende Klintehamn

-

Lokalinvesteringar LSS

70,0
22,5

Hälso- sjukvårdsnämnden (hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
-

Investeringspott

32,0

32,0

-

Angiografiutrustning

-

PCI – Percutan Coronal Intervention

-

Anestesiarbetsstationer/Narkosapparater

5,0

-

Patientkallelsesystem

2,0

2,0

-

Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård

10,0

9,0

Investeringsbudget totalt

554,8

562,5

varav avgiftsfinansierat

170,7

136,9

varav skattefinansierat

384,1

425,6

7,0
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Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och arbetsutskottets förslag
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst för Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Claes Nysell (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S).
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag till investeringsbudget.
Eva Nypelius (C) yrkar på arbetsutskottets förslag på uppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag till budgetavstämningen 2021 att analysera
skatteintäkterna utifrån befolkningsutvecklingen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
underlag gällande 25 miljoner som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att kommentera sina investeringar till budgetavstämningen 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan.
Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt
för Tingsbrogården.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med komplettering
gällande fördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund
(MP) på följande uppdrag:
Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att
tillsammans ta fram förslag på hur beroende- och missbruksvården kan utvecklas i
syfte att förstärka arbetet och stärka samverkansstrukturer mellan de verksamheter
som bidrar till att människor kan bryta sitt beroende. Uppdraget ska särskilt redovisa
hur insatserna tar hänsyn till den inte sällan bakomliggande komplexiteten och
därmed behov av samordnade insatser.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för Region Gotland att inrätta en s.k. familjecentral och därigenom
förstärka det preventiva arbetet med barn och unga.
Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på hur
arbetet med den unga vuxna i centrum kan förstärkas genom ökad samordning och
anpassade insatser.
Regionstyrelsen får i uppdrag att analysera Gotlands negativa utveckling av relativ
bruttoregionalprodukt och föreslå åtgärder för att stärka denna och öka
konkurrenskraften gentemot övriga riket.
Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) och Lisbeth Bokelund
(MP) på följande uppdrag:
Kostnaderna för att genomföra samhällsnyttiga byggprojekt har de senaste åren ökat
kraftigt. I det senaste fallet med den planerade ombyggnationen av akuten på
lasarettet riskerade kostnaderna att bli i nivå med det skandalomsusade nya
Karolinska. Exemplet visar att situationen är ohållbar. Ett offentligägt byggbolag
med uppdrag att bygga både samhällsviktiga byggnader och hyresrätter med rimliga
hyror skulle kunna vara en väg framåt för att få ned prisnivåerna för nybyggnation.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett
offentligägt byggbolag inom Region Gotland.
Kompetensförsörjningen är en allt större utmaning för Region Gotland. För att fler
ska vilja arbeta i viktiga och samhällsbärande yrken inom välfärden på Gotland
behöver personalpolitiken än mer fokusera på att skapa bra förutsättningar för
medbestämmande på arbetsplatsen och goda arbetsvillkor. Förstärkt grundbemanning eller s.k. ”överanställningar” är ett bra sätt att skapa kontinuitet i
verksamheterna, minska sjukskrivningar och kostnader för hyrpersonal och vikarier.
Ett arbete i denna riktning är påbörjat men behöver få betydligt mer genomslag och
yrkar därför:
-

att förstärka grundbemanningen särskilt i de verksamheter som idag har höga
sjuktal eller är beroende av hyrpersonal.
att förstärka personalens medbestämmande genom att utveckla förbättrade
former för personalstyrd verksamhetsutveckling och dialog.
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Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på följande uppdrag:
-

att utreda vilka tjänster som behövs för att Gotland ska ha möjlighet att nå målen
enligt parisavtalet.
att återkomma till budet avstämningen i höst med en kalkyl och plan på hur detta
bör organiseras.

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag på uppdrag och finner att
de bifalls.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins förslag på uppdrag och finner att de
avslås.
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens förslag på uppdrag och finner att
de avslås.
Ordförande ställer proposition på Lisbeth Bokelunds förslag på uppdrag och finner
att de avslås.
Beslutsunderlag

Beredningsunderlag
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Internräntan sänks till en (1,0) procent från och med 2022. Budgetramarna för
nämnderna justeras.
• De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över
dessa.
• De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se
över dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.
•

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upplåningen. Senast sänktes internräntan 2019 från 2,0 till 1,5 procent.
Genomsnittsräntan på den externa upplåningen var vid årsskiftet 2020/2021
1,2 procent. Efter årsskiftet har den sjunkit ytterligare i samband med lösen och
omsättning av lån till 1,1 procent. Andel lån med rörlig ränta utgör 37 procent av
skuldportföljen för närvarande. I samband med nyupplåning kan andel rörlig ränta
komma att ökas något. Räntorna bedöms ligga kvar på en låg nivå de kommande
åren. En internränta på 1,0 procent överensstämmer också med den internränta som
SKR lämnar som förslag till kommuner och regioner och som bygger på kommunsektorns samlade upplåningskostnader.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nivån på internräntan ska sänkas från
1,5 procent till 1,0 procent från och med 2022.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån.
För affärsdrivande verksamhet påverkar kostnaden externa avgifter och taxor.
För interna resultatenheter påverkar kostnaden de interna priserna såsom internhyror
och regionstyrelseförvaltningens interna priser.
För anslagsfinansierad verksamhet kompenseras verksamheten för höjning av
kostnaden för internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av
kostnaden.
Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning,
kostnaden i den består av de externa räntekostnaderna.
forts

28 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 143 forts
RS 2021/645
AU § 138

En justering av budgetramarna för de anslagsfinansierade verksamheterna ska göras i
samband med budgetarbetet inför 2022. För berörda verksamheter påverkar inte
detta det ekonomiska resultatet eftersom det är ett nollsummespel mellan budget och
kostnad.
För interna resultatenheter och affärsdrivande verksamheter sker ingen justering av
budget. Dock behöver dessa verksamheter se över den interna prissättningen samt
externa taxor och avgifter.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
Skickas till
Samtliga nämnder
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RS § 144

Exploateringsbudget och plan 2022

RS 2021/661
AU § 139

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Exploateringsbudget och exploateringsplan för 2022-2026 godkänns.
• Prioritering av exploateringsprojekt godkänns.
•

Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa regionens råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel,
kontor, industrier och verksamhetslokaler. Inom ramen för verksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa gemensamma anordningar som gator, gång- och
cykelvägar, grönområden, VA-system, värmeanläggningar, el och telesystem med
mera.
Exploateringsområdet är ett avgränsat område som är eller kommer att bli detaljplanelagt. Exploateringsprojekt kan startas innan detaljplan är antagen. Avsikten med
en exploatering är att förädla marken för olika ändamål och att sälja de fastigheter
som kan bildas inom ett exploateringsområde.
Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens exploateringsverksamhet de
närmaste åren. Exploateringsbudgeten redogör för investeringsbehovet avseende
infrastrukturanläggningar som finansieras av regionen. Uppkomna kostnader fördelas
genom att regionen tecknar exploateringsavtal med exploatörer samt försäljer mark
till byggherrar. Exploateringsverksamheten ger driftkostnader för tekniska nämnden i
form av kapitalkostnad och kostnader för drift och underhåll av anläggningar.
I syfte att skapa förutsättningar för en förvaltningsövergripande prioritering av
resurserna finns förslag på prioritering mellan de olika exploateringsprojekten.
Ärendets behandling under mötet

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

Exploateringsbudget 2022-2026
Exploateringsplan 2022-2026
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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RS § 145

Uppdrag. Synliggöra driftskonsekvenser i
exploateringsprojekt

RS 2021/412
AU § 113

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera dokumentet ”Anvisningar
för redovisning och budgetering av markexploatering”.
• Ett anslag i driftbudgeten under finansförvaltningen reserveras årligen för
infrastruktur i exploateringsområden. Uppdraget återrapporteras till budgetavstämningen 2021.
•

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till budgetberedningen 2021 om hur driftskonsekvenser utifrån exploateringsprojekt kan
synliggöras i budgetarbetet eftersom nya åtaganden också medför ökade årliga
kostnader.
Regionens exploateringsverksamhet avser åtgärder för att anskaffa, bearbeta och
iordningsställa regionens råmark för att kunna bygga bostäder, lokaler för handel,
kontor, industrier och verksamhetslokaler. Inom ramen för verksamheten ingår även
att bygga och iordningsställa gemensamma anordningar som gator, gång- och cykelvägar, grönområden, parker, vatten- och avloppsanläggningar m.m.
Exploateringsplanen är ett styrdokument för regionens samhällsbyggnad de
kommande fyra åren. Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för att ta fram
exploateringplan och exploateringsbudget i samarbete med teknikförvaltningen.
Exploateringsbudgeten avser både investeringar i infrastruktur och exploateringsutgifter för den tomtmark som ska avyttras. Huvuddelen av exploateringsbudgeten
utgörs av infrastrukturinvesteringar.
Exploateringsplanen innehåller både utgifter och inkomster för varje exploateringsområde men på en övergripande nivå. Exploateringsplanen visar om inkomster från
försäljningarna bedöms överstiga utgifterna. Men den visar inte de driftkostnadskonsekvenser som uppstår genom investeringarna. Det har saknats en tydlig och
siffersatt beskrivning av hur utgifter och inkomster påverkar regionens driftbudget.
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Utgifterna i exploateringsbudgeten utgörs till största del av infrastrukturinvesteringar
som kommer att behållas av regionen och därmed kommer att generera kapitalkostnader samt kostnader för drift och underhåll. Det får därmed en direkt påverkan
på driftbudgeten i framtiden. Eftersom det är nya områden som exploateras så
betyder det att blir ett utökat uppdrag för nya gator, vägar, belysning och parker m.m.
som ska skötas och som därmed kräver resurser.
För vatten- och avloppsanläggningar så finns en modell för finansiering av kostnader
genom VA-taxan enligt självkostnadsprincip med både fasta och rörliga avgifter.
För gata- och parkanläggningar m.fl. finns ingen automatisk resursfördelningsmodell.
Det är teknikförvaltningens verksamheter som berörs och därmed tekniska nämnden
som behöver kompenseras för nya uppdrag i exploaterade områden. Ramtillskott
begärs årligen i samband med upprättandet av strategisk plan och budget.
Inkomster från fastighetsförsäljningarna ska redovisas i sin helhet när köparen får
tillträde till fastigheten. Det innebär ofta att investeringsutgifter som leder till driftkostnadskonsekvenser längre fram inte kan matchas av årliga intäkter utan intäkterna
kommer oregelbundet och med stora belopp som måste redovisas det år försäljningen
genomförts. Det innebär att driftkostnaderna fortsätter att komma årligen men
motsvaras inte av några externa intäkter förutom för VA.
Driftkostnadskonsekvenserna kan vara svåra att bedöma både vad gäller hur stora
kostnaderna kommer att bli och när de kommer att uppkomma. Det är ändå viktigt
att information om driftkostnader för exploateringsområden finns med i
exploateringsplanen och är siffersatta när beslut om exploateringsprojekt fattas.
Ett sätt att beskriva framtida driftkostnader i ett tidigt skede är att använda sig av
schabloner vid beräkningarna. Schabloner för driftkostnader för de olika
anläggningarna behöver tas fram och användas som underlag till exploateringsplanen.
Det finns anvisningar för hur exploateringsverksamheten ska redovisas och
budgeteras. Anvisningarna är antagna av regionstyrelsen 2014. Anvisningarna har
tyngdpunkt på redovisning av exploateringsutgifter men även hur budgeten ska
utformas beskrivs. I de årliga anvisningarna för strategisk plan och budget finns
också kompletterande instruktioner för vad exploateringsplan och -budget ska
innehålla. I båda anvisningarna framgår att driftkostnadskonsekvenser av beslutade
exploateringar ska belysas.
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Regionstyrelseförvaltningen anser att anvisningar för redovisning och budgetering av
markexploatering ska revideras under 2021 och då kommer instruktionerna att ses
över och förtydligas. I samband med detta ska avsnittet om budgetering utvecklas,
bland annat hur beskrivningen av exploateringsprojekts påverkan på driftbudgetens
intäkter och kostnader ska utformas. Vidare behöver anvisningarna kommuniceras
till berörda chefer och medarbetare så att efterlevnaden ökar.
Regionstyrelseförvaltningen menar att exploateringsplan och –budget behöver bli en
mer integrerad del av berörda nämnders process för strategisk plan- och budget och
inte behandlas som ett separat ärende. Exploateringsbudgeten bör omfatta fem år
såsom investeringsbudgeten.
Ett anslag/pott för framtida driftkostnader i exploateringsområden bör reserveras i
driftbudgeten samtidigt som beslut om exploateringsplan och –budget fattas.
Förslagsvis budgeteras anslaget under finansförvaltningen, regionstyrelsen. I samband med att anläggningstillgångarna tas i bruk fördelas sedan anslag till tekniska
nämnden i samband men den årliga behandlingen av strategisk plan och budget.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ovannämnda åtgärder är tillräckliga för att
driftkonsekvenser ska bli bra beskrivna i exploateringsplanen och ge ett bättre
underlag för beslut om framtida exploatering.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-15
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RS § 146

Uppdrag. Budget för Almedalsveckan

RS 2021/536
AU § 114

Regionstyrelsens beslut

En gemensam budget för Almedalsveckan upprättas inom regionstyrelsen där
samtliga intäkter och kostnader för Almedalsveckan ingår.
• Om ekonomiskt utrymme finns ska tekniska nämnden kompenseras för intäktsbortfallet och regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag till
budgetavstämningen 2021.
•

Regionstyrelseförvaltningen har i samband med översynen av Almedalsveckans
styrning och roller fått i uppdrag att ta fram förslag till samlad och gemensam budget
för Almedalsveckan.
I den utredning som presenterades av Public Partner i december 2020 föreslogs att
det nuvarande arbetet i projektform upplöses och att Almedalsveckan istället blir en
egen resultatenhet. Intäktsbasen föreslogs bestå av de intäkter som uppstår i form av
markupplåtelser.
Ett arbete har genomförts för att kartlägga samtliga intäkter och kostnader kopplade
till Almedalsveckan och förslag till gemensam budget har tagits fram. En grundförutsättning har varit att det är just kopplingen till Almedalsveckan som har belysts. Den
gemensamma budgeten utgår från kostnader och intäkter för 2019 vilket var det
senaste året som en ”normal” Almedalsvecka genomfördes. Justeringar i 2022 års
budget har gjorts för nya beslut som exempelvis ny konstruktion av marktaxan samt
längden på veckan. I budgeten ingår inte någon förändring av kansliets personal eller
medel för andra utvecklingsinsatser.
Slutsatsen är att en gemensam budget går att upprätta och att det är fördelaktigt att
samla alla intäkter och kostnader inom en förvaltning för att på ett tydligare sätt, i
samband med utveckling av veckan, arbeta för att intäkterna blir lika stora som
kostnaderna.
För 2022 beräknas de totala kostnaderna överstiga intäkterna med cirka 700 000 kr.
Det finns dock ett anslag inom regionstyrelsen för Almedalsveckan som uppgår till
1 400 000 kr. Det innebär ett överskott i budgeten på 700 000 kr.
En konsekvens av att renodla Almedalsveckans intäkter och kostnader är att teknikförvaltningens överskott inte längre kan användas för att finansiera övrig verksamhet
inom mark- och stadsmiljö. Tekniska nämnden bör kompenseras för detta för att inte
konsekvenserna för verksamheten ska bli för stora.
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Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en gemensam budget för Almedalsveckan
är möjlig och att det är gynnsamt för veckans utveckling att samla resurserna. Det
finns vissa redovisningstekniska hinder för att enkelt förändra bokföringen av
intäkter och kostnader och om beslutet blir att samla alla intäkter och kostnader
inom en förvaltning behöver ett jobb göras för att lösa detta.
Konsekvenserna för tekniska nämndens budget av att använda intäkter som uppstår
till följd av Almedalsveckan till enbart kostnader för Almedalsveckan är att det överskott som redovisats inte längre kan användas till annan verksamhet. Ett alternativ är
att tekniska nämnden kompenseras med motsvarande anslag som i så fall skulle
uppgå till cirka 1,3 mnkr.
-

En gemensam budget för Almedalsveckan upprättas inom regionstyrelsen där
samtliga intäkter och kostnader för Almedalsveckan ingår.
Om ekonomiskt utrymme finns ska tekniska nämnden kompenseras för intäktsbortfallet och regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett underlag till
budgetavstämningen.

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-19
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RS § 147

Etablering av Blått Centrum

RS 2021/459
AU § 115

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Informationen godkänns.
• Region Gotlands medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från
och med 1 januari 2022 godkänns.
•

Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland identifierade
tillsammans under 2015-2016 ett behov av att fördjupa samarbetet när det gällde det
strukturerade utvecklingsarbetet på vattenområdet för att stärka samarbetet både
inom regionen såväl som med andra regioner.
I en förstudie som togs fram våren 2016 utvecklades tankarna mer i detalj hur ett
samarbete skulle kunna gå till rent praktiskt under en försöksperiod. Uppsala
universitet förklarade sig villig att stå som projektägare. Med inspiration från Grönt
centrum fick försöksverksamheten namnet Blått centrum Gotland.
Regionstyrelsen fattade i oktober 2016 (RS § 256) beslut kring medverkan i projektet.
Till slut valdes en finansieringslösning där dåvarande ledningskontoret fick disponera
500 tkr årligen i tre år från anslaget för verksamhetsutveckling, för att finansiera den
40-procentiga tjänsten som skulle ingå i projektet (RS § 68, 2017). Detta utnyttjades
endast en gång, se ”bedömning” nedan.
Samverkansavtalet skrevs under 12 juni 2017 och i oktober samma år startade verksamheten, när rekryteringen av en verksamhetsledare var klar. Verksamheten har
sedan dess följt dels den projektplan som togs fram inledningsvis, dels de årsvisa
verksamhetsplanerna. En arbetsgrupp bestående av deltagare från alla tre organisationerna har arbetat kontinuerligt och haft veckovisa avstämningsmöten. Verksamheten har redovisats löpande till en styrgrupp bestående av Campus Gotlands
rektorsråd, landshövding samt regionstyrelsens ordförande, som också tagit del av
årsberättelserna. Projektet har också haft ett vetenskapligt råd inom Uppsala
universitet. Internt inom Uppsala universitet har projektet varit förlagt till
institutionen för Geovetenskaper, inom forskningsprogrammet Naturresurser och
hållbar utveckling.
forts

36 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 147 forts
RS 2021/459
AU § 115

Alla tre organisationerna har fullföljt sin medverkan med den insats som avtalet
föreskrev (Uppsala universitet ökade sin insats från 1,0 till 1,2 tjänster genom att
tillföra 0,2 tjänst som föreståndare för Forskningsstationen Ar). Arbetsgruppen har
haft en mer eller mindre fast kärna av samma medarbetare för kontinuitetens skull,
men har också haft flexibilitet att inom sin ram engagera andra medarbetare från de
tre organisationerna beroende på vilka aktuella projekt som bedrivits.
Verksamheten har haft sex prioriterade områden: vattenbruk, hållbar vattenhushållning,
miljöfrågor knutna till kustmiljön och grunda havsvikar, fiskeresurser i perspektiv av
förvaltning, besöksnäring och ekonomiskt värde, tekniska innovationer samt Östersjöns
miljö. Genom att växla mellan tre huvudsakliga arbetssätt har Blått centrum haft
ambition att fungera både som regionalt kunskapscentrum, ”projektfabrik”, som ser till
att Gotland finns med i forskningsansökningar samt kunnat ge vägledning och stöttat
projektidéer hos exempelvis entreprenörer eller utvecklare.
Uppsala universitets utvärdering
Redan i avtalet om samverkansprojektet Blått centrum bestämdes att verksamhetens
skulle utvärderas under det fjärde året av fem. Om verksamheten då bedömdes som
bra, var tanken att man under det sista året skulle hinna planera för en fortsättning.
Och omvänt; om verksamheten inte bedömdes som bra kunde parterna ta ett beslut
om att lägga ned projektet i förtid.
På uppdrag av Planeringsrådet för Campus Gotland utvärderades Blått centrums
verksamhet i maj 2020. Utvärderingen utfördes internt av Uppsala universitet av en
person utan koppling till Blått centrum men med goda kunskaper om Campus
Gotland (Peter Lindblad, professor i molekylär biomimetik vid institutionen för kemi
på Uppsala universitet).
Utvärderingen hade i uppdrag att genomlysa Blått centrums verksamhet under
perioden 2017 till 2019, men kom även att inkludera väsentliga händelser våren 2020.
Utvärderingen skulle också komma med rekommendationer kring hur verksamheten
skulle kunna utvecklas för att stärka universitetets forskning och samverkan i vattenrelaterade frågor.
Utvärderingen gick igenom rapporter, förstudie, avtal, årsrapporter och protokoll
från styrgruppsmöten samt gjorde intervjuer med verksamhetsledaren för Blått
centrum, dess styrgrupp, företrädare för Region Gotland och Länsstyrelsen, Blått
centrums vetenskapliga råd samt andra, för Blått centrums verksamhet relevanta,
forskare på Uppsala universitet.
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Utvärderingen konstaterade att
”Genom Blått centrums verksamhet finns idag (2020) en strukturerad samverkan
mellan de tre aktörerna i utvecklingsfrågor avseende vattenfrågor i stort. Från första
året (2017) har den årliga planering och genomförandet av aktiviteter inom Blått
centrum följt förstudiens handlingsplan om en verksamhet uppdelad i de tre
områdena regionalt kunskapscentrum, projektfabrik och inkubatorverksamhet. Från
Blått centrums sida har ambitionen varit hög att genomföra förstudiens identifierade
aktiviteter inom de tre områdena på allra bästa sätt.”
Utvärderingen går sedan igenom i vilken grad Blått centrum har lyckats i sina tre
roller som regionalt kunskapscentrum, ”projektfabrik” samt vägledning och stöttning
av projektidéer. Eftersom utvärderingen bifogas i sin helhet återges inte dessa partier,
men sammanfattningsvis anser utvärderaren att de tre rollerna hanterats framgångsrikt. Blått centrum har lyckats etablera sig som ett regionalt kunskapscentrum för
vattenfrågor i stort på Gotland. När det gäller projektverksamheten nämns att ett
flertal ansökningar beviljats och fått finansiering, exempelvis inom vattenbruk
(demonstrationsanläggning, kurser och nätverksuppbyggnad), inom forskningsprojekten kring näringsämnen från hav till land, interregprojektet GRASS (kring
kommersiell algodling) samt ålgräsängar.
Blått centrum har vidare lyckats få det stora externfinansierade torskprojektet ReCod
att fysiskt lokalisera sig till forskningsstationen Ar, vilket kommer generera nya
arbetstillfällen på norra Gotland och en redan genomförd utbyggnad av stationen.
Uppsala universitet är vetenskaplig partner i projektet och kommer stå för omkring
10 mnkr av projektets totalt 50 mnkr. ReCod har beskrivits tidigare, se RS 2020/823
och RS 2020/1192.
Blått centrum har också blivit partner i ett annat stort forskningsprojekt, det Formasfinansierade Blå Mat. Blå Mat är en av fyra centrumbildningarna för hållbara livsmedelssystem ska bidra till FN:s globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030 och ta
hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Sammantaget har Formas
avsatt 192 miljoner kronor varav Blå Mat disponerar 48 miljoner. Blå Mat handlar
om att inte överutnyttja de akvatiska resurserna och att odla nya fisk- och algarter
och få konsumenterna att pröva dem. En del av forskningen inom Blå Mat kommer
utföras på Gotland av för ändamålet skapade forskartjänster.
Internationellt har Blått centrum medverkat till att havsområdena runt Gotland, som
enda representant för Östersjön, blivit upptagna på den amerikanska stiftelsen
Mission Blue’s Hope Spot-lista över globala havsområden som är speciellt skyddsvärda och viktiga för att öka medvetenheten kring havens miljösituation.
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Det finns naturligtvis mycket erfarenheter i stort och smått som kan diskuteras när
man ska göra en bedömning av en försöksverksamhet som Blått centrum Gotland.
En strukturerad samverkan mellan tre sinsemellan mycket olika organisationer med
tre helt olika uppdrag, löpande under fyra-fem års tid med små resurser och mycket
höga målsättningar är i grunden en utmaning.
Regionstyrelseförvaltningen anser utvärderingen i stort ger en rättvisande bild av
verksamheten. Det strukturerade samarbetet mellan de tre ingående organisationerna
har fungerat bra och gett många positiva synergieffekter. Det får anses stå klart att
Blått centrum har bidragit till regional utveckling och skapat nya arbetstillfällen. Blått
centrum har också nått ut nationellt och därmed nått målet att uppfattas som ”en
dörr in” på Gotland när det gäller vattenrelaterade forskningssamarbeten.
En del verksamhet syns dock inte i utvärderingen, eftersom den av naturliga skäl
främst har projektägarens perspektiv. Exempelvis nämns inte de projekt där Region
Gotland samarbetat med forskare inom områdena vattenbrist eller projekt för digitala
lösningar (Blått centrum ingår i ERDA-projektet (Effektiv Regional Digital Agenda),
som bland annat byggt upp ett lokalt trådlöst nät på forskningsstationen Ar för
exempelvis sensorer i yttre miljön för forskning och miljöövervakning).
De två heltidstjänster som projektet sammantaget disponerat bedömer förvaltningen
egentligen är i minsta laget, speciellt i dagsläget när mycket projekt och samarbeten
pågår och administration och kommunikation ökar. Samtidigt finns en fördel i att
behålla modellen att expansion ska ske genom att projekt med egen finansiering
knyts till Blått centrum. De flesta med erfarenhet av projektdriven utveckling vet
dock att denna balansgång inte är helt enkel och att tillkommande projekt sällan vill
finansiera en basverksamhet.
Det är därför viktigt att Blått centrum har tillgång till vissa egna medel för att bekosta
exempelvis förstudier eller publika verksamheter som konferenser/seminarier.
Förutom den startpott på 3 x 500 tkr som de tre organisationerna kom överens om i
avtalet har Uppsala universitet under projektets gång löpande också finansierat lokal,
infrastruktur, konferenser, resor med mera med kontanta medel.
När det gäller organisationsmodell föreslår ingen av parterna något annat upplägg än
dagens, eftersom fördelarna upplevs uppväga nackdelarna. Att Blått centrum är en
integrerad del av Campus Gotland är viktigt för den akademiska förankringen.
Länsstyrelsen kan inte ingå i andra, mer fasta organisationsstrukturer som bolag,
stiftelser och liknande.
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Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet för närvarande äskar medel
för en fortsättning av Blått centrum i samma omfattning som under försöksperioden;
1,2 tjänst plus drygt 500 tkr för övriga kostnader årligen. Länsstyrelsen förväntas göra
likaledes.
Regionstyrelseförvaltningen förslår därför regionstyrelsen att Region Gotland fortsätter sin medverkan i projektet på samma sätt som idag, men med den stora
skillnaden att verksamheten stadigvarande finansieras genom ett ramtillskott om
500 tkr från och med 2022, vilket täcker 40% av en heltidstjänst plus omkostnader.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Anna Wejde, enhetschef och Jonas Nilsson,
eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets budgetäskande stryks i beslutspunkten och behandlas i samband med
strategisk plan och budget, § 137.
Beslutspunkterna ändras till:
-

Informationen godkänns.
Region Gotlands medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från
och med 1 januari 2022 godkänns.

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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Världsarvssamordnare Region Gotland
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Miljö- och byggnämnden får samordningsansvar för det lokala och regionala
världsarvsarbetet.
• Världsarvssamordnarens organisatoriska tillhörighet ska vara miljö- och byggnämnden.
•

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att uppdrag att tillsammans med
övriga representanter i världsarvsstudion och externa samarbetspartners utreda
Region Gotlands samordnande roll och ansvar samt organisatorisk hemvist och
återkomma till regionstyrelsen (RS 2020/80 § 209). Uppdraget uppkom då tjänsten
som världsarvssamordnare idag är vakant.
Världsarvet Hansestaden Visby är en resurs för hela Gotland. Världsarvssamordnaren
ska enligt nationell och regional strategi ansvara för samordning av det lokala och
regionala världsarvsarbetet. Samordnande organisation ska utpekas av länsstyrelse och
för Hansestaden Visby är Region Gotland utpekad samordnande organisation.
Riksantikvarieämbetet har under 2019 färdigställt den nationella strategin och Region
Gotland den regionala strategin under juni 2020. Världsarvsarbetet går nu in i en
genomförandefas utifrån den handlingsplan som är under framtagande.
-

Följande arbetsuppgifter ingår, utifrån nationell och regional strategi, i världsarvssamordnarrollen:
Förvalta strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby.
Hansestaden Visby – strategi och handlingsplan för världsarvet del 1.
Samordna aktiviteterna i handlingsplanen. Aktörerna som ansvarar för
aktiviteterna finns representerade i Världsarvsrådet.
Sammankalla till Världsarvsråd som leds av regionstyrelsens ordförande eller av
denne utsedd ersättare. Samordnaren administrerar också rådet som träffas fyra
gånger per år.
Sammankalla och leda världsarvsstudions arbete.
Representera Hansestaden Visby i föreningen Världsarv i Sverige samt i det
prioriterade internationella nätverket Organisation of World Heritage Cities.
Informationsspridning, kunskapsstöd och kommunikation
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Den organisatoriska tillhörigheten för världsarvssamordnaren föreslås till stadsarkitektenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen, nära de verksamheter inom
samhällsbyggnadsförvaltning och teknikförvaltning som står för störst del av det
dagliga arbetet kopplat till världsarvets utveckling och förvaltning.
Ärendets behandling under mötet

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

Riksantikvarieämbetet, Nationell strategi för världsarvsarbetet
Hansestaden Visby, strategi och handlingsplan för världsarvet, del 1
RS 2020/80, Protokoll, § 209, Strategisk plan och budget 2021-2023 – regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknikförvaltningen
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Framtida former för hantering och finansiering
av subventioner i enlighet med regelverket för
trygghetsboende

RS 2020/1246
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Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med socialförvaltningen
utreda frågan kring ansvarsfördelning mellan regionstyrelsen och socialnämnden
när det gäller de olika delar som trygghetsboendefrågan omfattar (RS 2020-10-22,
§ 306). En översyn av regelverket samt befintligt avtal ska genomföras och
redovisas på budgetavstämningen 2021.
•

Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22, § 306 om följande utredningsuppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samarbete med socialförvaltningen
utvärdera boendeformen trygghetsboende i syfte att pröva dess effekter på bostadsmarknaden samt effekterna på det långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. Utredningen ska även visa i vilken omfattning de boende nyttjar tillhandahållna tjänster och faciliteter. Resultatet ska presenteras till budgetberedningen våren
2021.
En arbetsgrupp bestående av tjänstepersoner från regionstyrelseförvaltningen och
socialförvaltningen har under vintern/våren arbetat med att utreda frågorna.
Utredningens resultat har muntligen informerats om i socialnämnden den
2021-04-15.
För att förstärka förutsättningarna för uppkomsten av trygghetsboende för äldre på
Gotland, beslutade regionfullmäktige 2017-06-19 att anta ett regelverk för stöd till
trygghetsboenden. Stöd kan ges till den som erbjuder lägenheter för äldre vilka
uppfyller kriterierna i regelverket och det finns bl. a. krav på minimiålder och folkbokföringsort för den boende samt krav på gemensamma ytor och trygghetsskapande insatser såsom tillhandahållande av boendevärd.
På Gotland har det hittills etablerats ett trygghetsboende sedan regelverket infördes,
boendet Adjutanten är beläget längs Allégatan i Visby.
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Sammanfattningsvis konstateras i utredningen:
-

-

-

-

-

-

Etableringen av ett trygghetsboende på Gotland med 68 hyreslägenheter har gett
positiva effekter på bostadsmarknaden, bland annat genom att de bostäder som
frigjorts i och med tillskottet av trygghetsbostäder har kunnat uppfylla behoven
för någon annan och en så kallad flyttkedja har därmed startat. I och med att det
finns en rörelse på marknaden leder detta på sikt till att de bostadsbehov som
finns kan mötas.
Det finns inga säkerställda samband mellan etableringen av trygghetsboendet och
ett minskat behov av platser inom omsorgsformen särskilt boende. Dels har det
förflutit alltför kort tid sedan trygghetsboendet etablerades och dels är det ett
relativt begränsat underlag, vilket gör det svårt att göra några säkra observationer.
Det har inte kunnat påvisas att omfattningen av hemtjänstinsatser minskar eller
kan effektiviseras genom trygghetsboendets uppkomst. För att göra säkrare
observationer och studera detta på ett mer vetenskapligt sätt, krävs ett större
underlag och en längre tidsperiod.
De personer som valt att flytta till trygghetsboendet ger generellt uttryck för att
man ser positivt på sitt val och att boendet uppfyller de förväntningar som man
hade inför flytten. En stor majoritet av de boende nyttjar också faciliteter i form
av gemensamhetslokal och trädgård samt deltar i gemensamma aktiviteter.
Boendeformen kan således ses som en väg att bryta isolering, att skapa ökad
trygghet och att ge de boende förutsättningar för att hitta gemenskap.
Fördelning av ansvar mellan regionens nämnder för hantering av frågor kring
trygghetsboende har inte legat inom ramen för utredningens uppdrag. Här
föreslås att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda
denna fråga tillsammans med socialförvaltningen.
I syfte att täcka budgetbehovet för kommande års stöd till trygghetsboenden
föreslås att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om att anslå
medel om 635 000 kr för år 2022.

Det bör övervägas att skapa förutsättningar för ytterligare etablering av trygghetsboenden, i Visby och även i andra orter på Gotland.
Generellt gäller att underlaget för att genomföra denna utredning anses vara för litet
för att kunna dra säkra slutsatser när det gäller flertalet av de frågeställningar som
behandlats. Det finns endast ett trygghetsboende på Gotland, antalet lägenheter
uppgår till 68 st och boendet har varit i bruk i cirka två år. Den enkät som genomförts genererade visserligen ett gott utfall, drygt 70% eller 48 boende besvarade
densamma, men det utgör ändå ett litet underlag.
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För att möjliggöra mer säkra observationer och slutsatser föreslås att en långsiktig,
regelbundet återkommande uppföljning av boendeformens effekter genomförs. Det
finns i nuläget fler än 460 trygghetsboenden etablerade i en stor del av landets
kommuner. Det finns goda skäl att anta att någon eller några av dessa kommuner
med längre erfarenhet än Gotland av denna boendeform, har arbetat med uppföljning och utvärdering på ett sätt som kan vara till nytta i ett fortsatt utredningsarbete på Gotland.
Utifrån den kunskap som finns idag och som inhämtats i samband med denna
utredning, går det inte att styrka hypotesen att ett trygghetsboende fördröjer en flytt
till omsorgsformen särskilt boende. Det kan antas att många människor vill bo kvar i
sitt hem så länge som möjligt oavsett typ av boende och få den hjälp de är i behov av
via hemtjänst eller hemsjukvård fram till dess att man är i så pass omfattande
omvårdnadsbehov att ett särskilt boende med dygnet runt hjälp är den bästa
lösningen. En bostad i ett trygghetboende skiljer sig inte nämnvärt från en annan
bostad i t ex lägenhet eller villa, men ger däremot en större möjlighet till gemenskap
med grannarna och ett tillgänglighetsanpassat boende, något som visat sig vara viktigt
enligt de enkätsvar som inkommit.
Det kan inte dras några säkra slutsatser huruvida hemtjänstinsatser minskat eller ej
som en följd av att individen valt boendeformen trygghetsboende. Inte heller har det
kunnat visas på effektiviseringsvinster genom att många brukare finns inom samma
byggnad. För att kunna göra mer säkra observationer och studera detta på ett mer
vetenskapligt sätt, krävs ett större underlag och en längre tidsperiod.
Många av de boende deltar i de gemensamma aktiviteterna som anordnas inom
trygghetsboendet och uttrycker att man anser den sociala delen vara en viktig del av
boendeformen. Detta är ett positivt resultat och även ett av de uttalade syftena med
etableringen av trygghetsboendet. Det bör betonas att det är viktigt att fokusera på
att arbeta för att åstadkomma tillgängliga bostäder för alla som har det behovet och
ge möjlighet att bryta isolering och hitta gemenskap oavsett vilken boendeform man
har valt som äldre. Utökade förebyggande insatser i samhället generellt kan minska
isolering och ge möjlighet till ökad trygghet över hela Gotland oavsett vilken boendeform man har valt. Trygghetsboenden och förebyggande arbete mot isolering samt
tillgänglighetsanpassning av bostaden kan vara komplement till varandra för att öka
valfriheten och det bör kunna finnas utrymme för båda.
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En flytt till ett trygghetsboende frigör i många fall en bostad som uppfyller någon
annans behov, t ex en villa för en barnfamilj. Bostadsbrist handlar inte bara om att
skapa nya bostäder, utan det viktiga är att skapa bostäder utifrån de befintliga
behoven för att nå balans på bostadsmarknaden. Det ordinarie bostadsbeståndet
behöver utvecklas för att kunna tillgodose det växande behovet av bostäder
anpassade till en åldrande befolkning. Där kan trygghetsbostäder utgöra ett viktigt
komplement och alternativ för de äldre som ännu inte är i behov av ett särskilt vårdoch omsorgsboende.
Sammanfattningsvis konstateras följande:
Etableringen av ett trygghetsboende på Gotland med 68 hyreslägenheter har gett
positiva effekter på bostadsmarknaden, bland annat genom att de bostäder som
frigjorts i och med tillskottet av trygghetsbostäder har kunnat uppfylla behoven för
någon annan och en så kallad flyttkedja har därmed startat. I och med att det finns en
rörelse på marknaden leder detta på sikt till att de bostadsbehov som finns kan
mötas.
Det finns inga säkerställda samband mellan etableringen av trygghetsboendet och ett
minskat behov av platser inom omsorgsformen särskilt boende. Dels har det förflutit
alltför kort tid sedan trygghetsboendet etablerades och dels är det ett relativt
begränsat underlag, vilket gör det svårt att göra några säkra observationer.
Det har inte kunnat visas att omfattningen av hemtjänstinsatser minskar eller kan
effektiviseras genom trygghetsboendets uppkomst. För att kunna göra mer säkra
observationer och studera detta på ett mer vetenskapligt sätt, krävs ett större
underlag och en längre tidsperiod.
De personer som valt att flytta till trygghetsboendet ger generellt uttryck för att man
ser positivt på sitt val och att boendet uppfyller de förväntningar som man hade inför
flytten. En stor majoritet av de boende nyttjar också faciliteter i form av gemensamhetslokal och trädgård samt deltar i gemensamma aktiviteter såsom gymnastik,
gemensamma måltider, trädgårdsodling och andra spontana sammankomster som
kortspel eller gemensamt tv-tittande. Boendeformen kan således ses som en väg att
bryta isolering, att skapa ökad trygghet och att ge de boende förutsättningar för att
hitta gemenskap.
Fördelning av ansvar mellan regionens nämnder för hantering av frågor kring
trygghetsboende har inte legat inom ramen för utredningens uppdrag. Här föreslås
att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda denna fråga
tillsammans med socialförvaltningen.
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I syfte att täcka budgetbehovet för kommande år föreslås att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att besluta om att anslå medel om 635 000 kr för år 2022.
Det bör övervägas att skapa förutsättningar för ytterligare etablering av trygghetsboenden, dels i Visby men även på andra platser på Gotland.
Arbetsutskottet föreslår att ärendets budgetäskande stryks i beslutspunkten och
behandlas i samband med strategisk plan och budget, § 137.
Lägga till i beslutspunkt 2 att en översyn av regelverket samt befintligt avtal ska
genomföras och redovisas på budgetavstämningen 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelsen 2020-10-22, § 306
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, regionala utvecklingsavdelningen
Socialförvaltningen, förvaltningschef
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RS § 150

Uppdrag. Utreda struktur för samverkan och
arbetssätt för arbete med klimat, miljö och
energifrågor

RS 2021/411
AU § 118

Regionstyrelsens beslut

Delrapporten godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta påbörjat arbete och redovisa
struktur för samverkan och arbetssätt till budgetavstämningen oktober 2021.
•

Regionstyrelsen fick i oktober 2020 uppdraget att utreda struktur för samverkan och
arbetssätt mellan förvaltningar och nämnder för att nå framgång i arbetet med
klimat-, miljö- och energifrågor. Denna tjänsteskrivelse är en delrapportering i
uppdraget. Förvaltningen behöver mer tid för detta då uppdraget med ny styrmodell
kommer ge ramar för hur det interna arbetet organiseras för att säkerställa leveranser
i fråga om sammanhållet genomförande för att nå beslutade mål för organisationen.
Förvaltningens bedömning är att ett krafttag kring det interna miljöarbetet är
nödvändigt. Det finns några nämnder och förvaltningar som är mer prioriterade än
andra för samverkan och det är där arbetet kommer att påbörjas. Det gäller främst
förvaltningar med verksamheter som försörjning, upphandling samt inköp och
användning av kvantitativa mängder förbrukningsmaterial.
Samverkans syfte är att bryta ner de övergripande samhällsmålen för klimat, energi
och miljö till mätbara mål, delmål och aktiviteter för Region Gotlands nämnder och
förvaltningar, dessa måste sedan förankras i respektive nämnd och därefter godkännas av fullmäktige. Varje nämnd och förvaltning har i sin verksamhetsplanering
och budget att planera och återrapportera kring delmål för att mäta måluppfyllelse.
Samverkan och arbetssätt måste följa alla nivåer, både inom tjänstepersonorganisationen och inom den politiska organisationen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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Uppdrag. Minska behov och kostnader för
hyrpersonal inom Region Gotland
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Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Att bli oberoende av hyr innebär konkret att Region Gotland ska ha en stabil
bemanning och klara sitt grunduppdrag med egna medarbetare. Oberoende av hyr
innebär inte en nollvision, viss inhyrning kommer att behövas även i framtiden, som
ersättning för vissa bristkompetenser eller under särskilt ansträngda perioder under
året.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen är de förvaltningar som i
dag använder hyrpersonal. Ett flertal aktiviteter görs för att minska oberoendet både
vad gäller att hitta resurseffektiva arbetssätt och att samtidigt vara en attraktiv arbetsgivare. Regionens övergripande samt förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner
utgår från Sveriges kommuner och landsting (SKR) nio strategier för att möta framtidens kompetensförsörjningsutmaningar. Strategierna är att, stärka ledarskapet,
rekrytera bredare, stödja medarbetarnas utveckling, använd kompetensen rätt, söka
nya samarbeten, prioritera arbetsmiljön, öka heltidsarbetet och förlänga arbetslivet.
Det handlar inte om att välja bara en strategi utan en rad åtgärder, förhållningssätt
och nytänkande krävs för att bli än mer attraktiv som arbetsgivare och genom ökad
attraktivitet öka antalet anställda och minska hyr. En av de insatser som kan bidra
stort är satsningen på strategisk och hållbar bemanning. I det innefattar en hållbar
arbetsmiljö, en attraktiv arbetsgivare, fokus på verksamhetens behov samt ett nära
ledarskap
Ett nationellt projekt kring upphandling av hyrpersonal pågår. Ett samarbete mellan
Sveriges regioner och Sveriges kommuner och landsting (SKR), där ett gemensamt
ramavtal för hyrpersonal ska leda till att regionerna blir en stark och tydlig kravställare.
Satsningen att bli oberoende av hyrpersonal är nödvändig och kommer att ge flera
positiva effekter på lång sikt. Men inom en del av våra verksamheter, där resursbristen
är stor kommer det att bli svårt att hitta lösningar för att öka kontinuiteten med egen
fast bemanning.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det görs mycket inom området för
att minska beroendet av hyr. Att arbeta med specifika aktiviteter inom förvaltningarna
samt tillsammans hitta gemensamma processer och aktiviteter inom målområde
medarbetare och målen 13. tillitsbaserad organisationskultur, 14. aktiv och strategisk
kompetensförsörjning samt 15 förebyggande och hälsofrämjande organisation,
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kommer att göra region Gotland till en mer attraktiv arbetsgivare som kan attrahera,
behålla och utveckla medarbetare i takt med den ökade demografiska utmaningen och
kompetensförsörjningsbehovet. Regionens övergripande samt förvaltningarnas
kompetensförsörjningsplaner utgår från Sveriges kommuner och landsting (SKR) nio
strategier för att möta framtidens kompetensförsörjnings-utmaningar. Strategierna är
att, stärka ledarskapet, rekrytera bredare, stödja medarbetarnas utveckling, använd
kompetensen rätt, söka nya samarbeten, prioritera arbetsmiljön, öka heltidsarbetet och
förlänga arbetslivet. Det handlar inte om att välja bara en strategi utan en rad åtgärder,
förhållningssätt och nytänkande krävs för att bli än mer attraktiv som arbetsgivare och
genom ökad attraktivitet öka antalet anställda och minska hyr.
En effektiv bemanningsplanering är en av de viktigaste insatserna för att minska
beroendet av hyr och att förstärka det strategiskt hållbara bemanningsarbetet
kommer vara den enskilt största satsningen som kan ge positiva effekter framåt på en
hållbar arbetsmiljö som samtidigt är attraktiv och med fokus på verksamheternas
behov. I det innefattar kompetenshöjning inom området, stöd till verksamheterna,
utrymme till överanställningar där det behövs samt ett nära ledarskap
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Informationen godkänns.
• Nämnderna får i uppdrag att beskriva hur de arbetar vidare med prioriterade
aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar. Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
•

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att inom ramen för det folkhälsopolitiska programmet, God jämlik jämställd hälsa, och det nybildade nätverket för
social hållbarhet återkomma med prioriterade aktiviteter för att förebygga och minska
så kallade livsstilssjukdomar. Förvaltningarna har redovisat övergripande aktiviteter
som pågår och/eller planeras som dels stärker förutsättningarna för hälsa och dels
främjar goda levnadsvanor som minskar livsstilssjukdomar. Vidare har förvaltningarna
redogjort vad som skulle kunna göras ytterligare om nya resurser tillförs. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förvaltningarna arbetar hälsofrämjande och förebyggande utifrån lagar, nationella riktlinjer och lokala program som styr det hälsofrämjande arbetet. Förvaltningarna anger också aktiviteter som har indirekt påverkan
på levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet, minskat våld osv.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ökad samverkan mellan förvaltningarna i
verksamhetsplaneringsprocessen skapar goda förutsättningar för att nå större
måluppfyllelse gällande att minska och förebygga livsstilssjukdomar.
Regionstyrelseförvaltningen anser att aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar
kommer att bedrivas inom ramen för arbetet med God och Nära Vård. Det är viktigt
att praktiskt utvecklingsarbete med ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser
också prioriteras där. Regionstyrelseförvaltningen finner vidare att elevhälsan är en
grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god hälsa och därmed
minskade livstidssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga människor som är
på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer att följa med hela
livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande uppfyller inte
Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns
tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande. Regionstyrelseförvaltningen anser det därför som högst prioriterat
att elevhälsan ska ges förutsättningar för att kunna leva upp till lagkraven.
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De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med
svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt
att stödja och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Det är också
viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att de får resurser att stödja barn och
unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med godkända betyg och att de dels
får stöd och motivation till bra levnadsvanor som stärker och skyddar hälsan
långsiktigt.
Att stärka medborgarnas förutsättningar och möjligheter till goda levnadsvanor är ett
sätt att strategiskt arbeta för att utjämna skillnader i hälsa. En frisk och välmående
befolkning är grunden för ett socialt hållbart samhälle och skapar förutsättningar för
välstånd och ökad tillväxt. När det gäller förvaltningarnas hälsofrämjande och förebyggande arbete för att minska livsstilssjukdomar beskrivs det på olika sätt. Vissa
förvaltningar utgår i högre grad än andra från lagar och nationella riktlinjer som styr
det hälsofrämjande arbetet och inte endast de lokala program som styr folkhälsoarbetet. Förvaltningarna har också angett aktiviteter som har indirekt påverkan på
levnadsvanor såsom minskat utanförskap, kultur, delaktighet och minskat våld.
Vidare är det positivt att man ger flera exempel på samverkan mellan olika
förvaltningars verksamheter för att nå utsatta riskgrupper. Den digitala utvecklingen
som pågår är ett bra stöd i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, vilket
underlättar kunskapsspridning, egenvård och tillgänglig information om exempelvis
pågående aktiviteter.
Utifrån i fullmäktige beslutade styrdokument, är det i slutändan nämnderna som
ansvarar för att ändamålsenliga och tillräckliga aktiviteter planeras och genomförs för
att påverka utvecklingen i rätt riktning. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en
ökad samverkan mellan förvaltningarna i verksamhetsplaneringsprocessen skapar
goda förutsättningar för att nå större måluppfyllelse gällande att minska och förebygga livsstilssjukdomar. Det är praktiskt inte möjligt eller önskvärt att lyfta ut
enskilda prioriterade aktiviteter, utan det behövs ett samlat och brett engagemang
från samtliga verksamheter om resultat ska uppnås.
Regionen bedriver utifrån fullmäktigebeslut för närvarande ett omfattande arbete
inom ramen för God och Nära Vård. Det är ett reformarbete för ett hållbart hälsooch sjukvårdssystem där en gemensam målbild och färdplan för omställningen på
Gotland har tagits fram. Den utgår ifrån insikten att en omställning behövs till ett
välfärdssystem som fokuserar mer på hälsa än på sjukvård. Att ha goda vanor i
vardagen förebygger flera av de sjukdomstillstånd som idag är vanliga.
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Utan omställning och med den demografiska utvecklingen kommer belastningen på
vården och omsorgen öka. Behovet av goda levnadsvanor handlar därför även om
samhällets förmåga att fortsätta erbjuda välfärdstjänster av god kvalitet. Utvecklingsarbetet bedrivs i ett samarbete mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen samt regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att många av behövda utvecklingssatsningar
kopplade till aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar kommer att bedrivas inom
ramen för en God och Nära Vård. Det är viktigt att praktiskt utvecklingsarbete med
ökat fokus på att bedriva hälsofrämjande insatser också prioriteras. Som ett exempel
lyfter hälso- och sjukvårdsförvaltningen att Riktade hälsosamtal i vissa åldrar behöver
införas på Gotland. Hälso- och sjukvården behöver ett regionalt uppdrag och
finansiering för att gå in i ett sådant åtagande.
Elevhälsan är en grundläggande verksamhet som ska ge förutsättningarna för god
hälsa och därmed minskade livstidssjukdomar. Verksamheten riktar sig till alla unga
människor som är på väg att etablera levnadsvanor som i stor utsträckning kommer
att följa med hela livet. Det är viktigt att denna verksamhet ges ekonomiska och
strukturella förutsättningar till att kunna utföra sitt grunduppdrag. För närvarande
uppfyller inte Region Gotland författningskraven avseende att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för eleverna så att den kan användas främst
förebyggande och hälsofrämjande. Barn- och utbildningsnämnden har äskat två
miljoner för att kunna tillgodose författningskraven. Elevhälsan nämns också som en
nyckelspelare i utvecklingen av God och Nära Vård med fokus på hälsofrämjande
insatser. Det är inte realistiskt att tänka sig elevhälsan som aktiv part i ett sådant
utvecklingsarbete om inte förutsättningarna finns för att utföra sitt grunduppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen anser det som högst prioriterat att elevhälsan ska ges
förutsättningar för att kunna leva upp till lagkraven.
De långsiktiga konsekvenserna och effekterna av pandemin är ännu för tidigt att dra
några slutsatser kring. Uppfattningen är att pandemin bland annat påverkar barn och
unga negativt. Särskilt drabbade är barn och unga från redan utsatta miljöer, med
svag socioekonomisk bakgrund och svagare socialt skyddsnät. Det är därför viktigt
att stödja och utveckla de institutioner, som till exempel barnhälsovård, socialtjänst,
ungdomsverksamhet samt elevhälsa som möter utsatta barn och unga. Minskad
fysisk aktivitet, ökat stillasittande, minskade sociala kontakter och ett minskat
ANDT-arbete i skolan på grund av distansundervisning är några exempel som
pandemin har påverkat. Det är också viktigt att vara lyhörd för skolans behov så att
de får resurser att stödja barn och unga så att de dels kan gå ur årskursen/skolan med
godkända betyg och att de dels får stöd och motivation till bra levnadsvanor som
stärker och skyddar hälsan långsiktigt.
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Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S), Lisbeth Bokelund (MP),
Eva Nypelius (C) och Fredrik Gradelius (C) att nämnderna får i uppdrag att beskriva
hur de arbetar vidare med prioriterade aktiviteter för att minska livsstilssjukdomar.
Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2022.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med Saga Carlgrens
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Arbetet att utveckla och öka förekomsten av fast vårdkontakt för personer med stor
kontakt med vård och omsorg är en viktig del av transformationen till en god och
nära vård. I Region Gotland har ett förslag till färdplan arbetats fram och också en
struktur för planering och genomförande. Bedömningen är att arbetet som görs inom
ramen för denna färdplan är bästa sättet att utveckla fast vårdkontakt framåt.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det arbete som nu sker i Region
Gotland att med struktur och planering skapa aktiviteter som leder till målen kring en
god och nära vård är den mest framgångsrika vägen att skapa utveckling också för att
stärka omfattningen av fast läkarkontakt.
Inget separat arbete föreslås utan de insatser som behövs bedöms bäst göras inom
ramen för program god och nära vård.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-14
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Det strategiska ansvaret avseende trafikförsörjningsprogram flyttas till regionstyrelsen.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ta fram förslag på och genomföra organisationsförändring för samlad organisation av den allmänna och
särskilda kollektivtrafiken till budgetberedningen 2022.
•

Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med teknikförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
och med utgångspunkt i rapporten Kollektivtrafiken på Gotland tagit fram förslag till
samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken. Regionstyrelseförvaltningen har i dialog med teknikförvaltningen tagit fram modell, roll och uppdrag för en funktion som strateg för kollektivtrafiken med placering på regionstyrelseförvaltningen. De framtagna förslagen remitterades enligt beslut i regionfullmäktige 2020-11-16, § 199, till tekniska nämnden, socialnämnden, hälso- och
sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att beslut om ny organisation skulle kunna tas på budgetberedningen i maj 2021.
Mot bakgrund av de inkomna remissvaren och tidigare beslutsunderlag i ärendet
bedömer regionstyrelseförvaltningen att en tjänst som kollektivtrafikstrateg bör
tillsättas på regionstyrelseförvaltningen. I rapporten Kollektivtrafiken på Gotland
framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering och trafikutveckling gör att
arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en resursförstärkning och en
renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som de strategiska frågorna ges
mer utrymme. Förvaltningen bedömer att detta behöver ske genom en nyrekrytering
och kan inte genomföras genom en överflyttning av resurser från teknikförvaltningen.
Vidare bedömer regionstyrelseförvaltningen att det finns stöd i berörda nämnder för
förslaget att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken på teknikförvaltningen. Remissvaren tydliggör dock att det finns flera utestående frågor att
hantera innan en sådan förändring kan genomföras. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att dessa frågor bäst utreds av de nämnder som är berörda.
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Förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden ges i uppdrag att i samråd med
hälso- och sjukvårdsnämnden, barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden ta
fram förslag på samlad organisation för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken
till budgetberedningen 2022. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att tekniska
nämnden bör leda uppdraget eftersom förslaget både i rapporten Kollektivtrafiken på
Gotland och i det framtagna remissunderlaget är att samla kollektivtrafikorganisationen inom teknikförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns stöd i berörda nämnder
för att samordna den allmänna och särskilda kollektivtrafiken inom teknikförvaltningen. Remissvaren tydliggör dock att det finns flera utestående frågor att hantera
innan en sådan förändring kan genomföras. Här kan nämnas gränsdragningsfrågor
mellan förvaltningarna, påverkan på ekonomi och budget samt behov av risk- och
konsekvensanalys. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att dessa frågor bäst utreds
av berörda nämnder och förvaltningar och att uppdraget bör ledas av tekniska
nämnden. Detta eftersom förslaget har påverkan på berörda nämnders regelverk och
hur berörda förvaltningarna organiserar sin verksamhet, samt eftersom förslaget är
att samla kollektivtrafikorganisationen inom teknikförvaltningen. Remissvaren och
framtaget beslutsunderlag kommer tjäna som ett bra underlag att utgå ifrån och ett
förslag till samlad organisation som är väl förankrat i berörda nämnder bör kunna
beslutas i budgetberedningen 2022.
Den andra delen av remissförslaget var att flytta de strategiska frågorna kopplat till
kollektivtrafiken från teknikförvaltningen till regionstyrelseförvaltningen och tillsätta
en tjänst som kollektivtrafikstrateg på regionstyrelseförvaltningen. I rapporten
Kollektivtrafiken på Gotland framgår att upplevd resursbrist inom trafikplanering
och trafikutveckling gör att arbetet med strategiska frågor nedprioriteras. Genom en
resursförstärkning och en renodling av arbetsuppgifterna kan såväl de operativa som
de strategiska frågorna ges mer utrymme. Tekniska nämnden, som är den enda
nämnd som berörs av detta utöver regionstyrelsen, ställer sig positiva till detta
förslag. Detta är också i linje med de beslut som regionstyrelsen tidigare tagit i frågan,
§ 317 och § 167.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ny tjänst som kollektivtrafikstrateg bör
tillsättas på förvaltningen från år 2022 med uppgift att ta fram, genomföra och följa
upp det regionala trafikförsörjningsprogrammet samt att integrera kollektivtrafikkompetens i det regionala utvecklingsarbetet. Tekniska nämnden föreslås att även
fortsättningsvis ansvara för de uppdrag som ankommer på Gotlands kommun som
regional kollektivtrafikmyndighet utöver framtagande av regionalt trafikförsörjningsforts
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program. I tjänsten som kollektivtrafikstrateg bör ingå en nära dialog med tekniska
nämnden och den operativa enheten för kollektivtrafik för att tillse en god förankring
av mål och strategier.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Maja-Malin Ekelöf, strateg, Anna Wejde,
enhetschef och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslog att ärendets budgetäskande ska strykas i beslutspunkten och
ska behandlas i samband med strategisk plan och budget, AU § 137.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälsa- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, § 23
Socialnämnden 2021-02-11, § 27
Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09, § 20
Tekniska nämnden 2021-01-28, § 18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-01-18
Regionfullmäktige 2020-11-16, § 199
Regionstyrelseförvaltningen 2020-09-22
Regionstyrelsen 2020-05-27, § 167
Regionstyrelseförvaltningen 2020-05-06
Kollektivtrafiken på Gotland 2020-04-09
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 317
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-23
Regionstyrelsen 2019-05-29, § 164
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-12
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Uppdrag. Ekonomiskt hållbar lösning nytt
badhus i Visby
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Regionstyrelsens beslut

Delrapporten godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2021
återkomma med fördjupad förstudie enligt tidigare uppdrag med placering på
Gutavallen eller annan lämplig plats i Visbyområdet.
• Ärendet ska kontinuerligt återrapporteras till kultur- och fritidsberedningen.
•

På budgetavstämningen i oktober 2020 beslutade regionstyrelsen att gå vidare med
fördjupad förstudie för det största av de tre alternativen som presenterades. I
förstudien skulle en rad projektmål besvaras. Men i och med att själva tomten visade
sig mer problematisk än förväntat fokuserar förstudien mestadels på den.
I beställning av förstudie är anvisad placering av nytt badhus i norra delen av
fastigheten Visborg 1:9. Fastigheten ligger inom sekundärt vattenskyddsområde med
ca 100 meter till primärt vattenskyddsområde med uttagsbrunnar. Vattenskyddsområdet är en av Visbys viktigaste grundvattentäkter.
På platsen finns grundvattenrör och enligt tidigare mätningar finns eller ligger
grundvatten i marknivå stora delar av året.
Oavsett om grundläggning för ett badhus sker ovan eller under mark så bör/ska den
utföras med pålning förutsatt att det inte kan placeras direkt på berg. Pålning innebär
en risk för försämring av grundvattnet; både vad det gäller grundvattnets kvantitet
och kvalitet. VA-avdelningen anser att byggnation av badhus på aktuell plats är direkt
olämplig med det kunskapsläge som finns för närvarande. Det finns allt för stor risk
att påverkan sker på den kommunala dricksvattentäkten.
I och med det förespråkar regionstyrelseförvaltningen att inte gå vidare med badhus
på Visborg utan istället ge förvaltningen i uppdrag att ta förstudien vidare på det
andra området som undersöktes i den stora förstudien från 2018, Gutavallens
grusplan.
Visborg 1:9 är sedan 2013 utpekat som idrotts och rekreationsområde med byggrätter
för just anläggningar för idrott på vissa områden. Detta medförde att platsen ansågs
lämpligast att lägga ett nytt badhus på. Den fördjupade förstudien fokuserade på den
marken och i och med det har ett antal problemområden uppdagat sig.
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Att grundvattnet står högt på området är etablerat sedan tidigare, men förstudien
visar på att det innebär sådan problematik och risk med det höga grundvattnet att det
är direkt olämpligt att bygga den sortens byggnad och konstruktion som ett badhus
kräver. Badhus är stora och komplexa byggnader med mycket teknik och
konventionellt byggs de även med en relativt stor del under marken. På Visborg
skulle man vara tvungen att bygga med pålning, det vill säga slå ner långa pålar i
marken för att få till en så pass stabil konstruktion som behövs. Något som Visborg
lämpar sig synnerligt dåligt för med det nya kunskapsläge förvaltningen fått del av.
Det finns en alltför stor risk att den kommunala dricksvattentäkten påverkas.
Vid pålning kan eventuella föroreningar leta sig ned till vattenförande lager, eftersom
själva pålen i sig kan fungera som transportör av vatten mellan de olika vattenförande
lagren. Själva pålen och dess omgivande betong/bentonitskikt, speciellt om de blir
några stycken (eller ett stort antal), kan också dämma vattenförande ”ådror” i mark
och berg.
I och med detta anser regionstyrelseförvaltningen att badhuset inte bör byggas vid
den anvisade marken på Visborg, eller annat mark på Visborg då stora delar om
området har samma problematik. Vidare vill förvaltningen få uppdraget att fortsätta
den fördjupade förstudien på den andra lokaliseringen som utredes i den stora
förstudien från 2018, det vill säga Gutavallens grusplan. Den aktuella storleken på
badhus kan placeras på den ytan. I denna nya fördjupade förstudie ska samma
projektmål som tidigare besvaras och levereras till budgetavstämningen i oktober.
Detta kan innebära svårigheter att få in denna investering inom planperioden
2021-2025 i och med den förväntade tidsplan som måste ske vid annan lokalisering
än Visborg. Mer rimligt är planperiod 2026-2030.
I arbetsutskottet föreslog Jesper Skalberg Karlsson (M) att regionstyrelseförvaltningen ska få i uppdrag att titta på flera lämpliga platser för badhus i Visby-området.
Beslutspunkterna omformuleras därför till:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2021 återkomma med fördjupad förstudie enligt tidigare uppdrag med placering på Gutavallen
eller annan lämplig plats i Visbyområdet.
Ärendet ska kontinuerligt återrapporteras till kultur- och fritidsberedningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Delrapport fördjupad förstudie
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-20
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RS § 156

Uppdrag. Effektivisera och minska regionens
lokalkostnader

RS 2019/972
AU 124

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta det påbörjade arbetet att
tillsammans med samtliga förvaltningar ta fram en regionövergripande lokalförsörjningsplan.
• Ärendet ska återrapporteras till budgetavstämningen 2021.
•

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att hålla ihop ramverket för en regionövergripande lokalförsörjningsplan med utgångspunkt ur förvaltningarnas lokalförsörjningsplaner som regionfullmäktige gav förvaltningarna i uppdrag att
komplettera respektive underlag till strategisk plan och budget med.
Syftet med uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva regionens samlade
lokalbehov samt visa möjligheter till samlokalisering/samnyttjande av lokaler för att
möjliggöra minskning av regionens lokalyta. Planen ska även visa vilka möjligheter
som finns att lokalisera verksamheter som nu finns i Visby utanför Visby för att
sänka regionens kostnader. Denna tjänsteskrivelse utgör en första delrapport.
En förutsättning för det fortsatta arbetet med en regionövergripande lokalförsörjningsplan är att det finns befintliga resurser att tillgå och/eller att fler resurser tillsätts. När
arbetet med de tillfälliga vaccinationslokalerna är klart har lokalförsörjningsgruppen
ytterligare flera stora och komplexa uppdrag som pågår samtidigt. Ett sådant uppdrag
som berör samtliga förvaltningar är att grundligt utreda behov och kostnader rörande
regionens framtida kontorsarbetsplatser.
Följande prioriteringsordning är tänkt för arbetet framåt med regionövergripande
lokalförsörjningsplan:
-

Strukturera och utveckla regionens lokalförsörjningsprocess med tillhörande
roller för att underlätta väl underbyggda och långsiktigt hållbara beslut som bidrar
till nytta för hela regionen.
Samtliga nämnder arbetar vidare med sina behovsanalyser som är grunden för att
kunna ta fram en lokalförsörjningsplan för respektive förvaltning.
forts
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-

Lokalförsörjningsgruppen arbetar vidare med att ta fram en regiongemensam
mall som förvaltningarna sedan använder för att redovisa sina lokalförsörjningsplaner.
En regiongemensam planering och struktur tydligt kopplad till budget och
investeringsprocessen tas fram.

Lokalförsörjningsfrågor är många gånger komplicerade och det är viktigt att det görs
noggranna behovsanalyser ute i verksamheterna där man har ett långsiktigt
perspektiv för att bidra till en stabil och hållbar lokalförsörjningsprocess där
kortsiktiga lösningar undviks så långt som möjligt.
I arbetsutskottet föreslogs att ärendet ska återrapporteras till budgetavstämningen
2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelsen 2020-05-27, § 160
Regionfullmäktige 2020-06-15, § 89
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
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RS § 157

Uppdrag. Lokalisering av kontorsplatser för
Visborg

RS 2021/408
AU § 125

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inriktning på lokalisering av
framtidens kontorsarbetsplatser skall särskilt beakta möjligheten till flexibla
arbetsplatser i Visby och över hela Gotland. En spridd lokalisering över ön är en
framgångsfaktor för den Regionala utvecklingsstrategin och det stärker regionen
som en attraktiv arbetsgivare genom att kunna erbjuda arbetsplatser som möjliggör distansarbete. Det ger också miljövinster i form av minskat arbetsresande.
• Ärendet ska återrapporteras till budgetavstämningen 2021.
•

Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag att analysera behovet av kontorsarbetsplatser med utgångspunkt från nuvarande lokalisering på Visborg. Syftet med
uppdraget är att med ett långsiktigt perspektiv beskriva hur Region Gotlands
framtida arbetsplatser ska utformas och lokaliseras för att stödja nya arbetssätt och
för att få kostnadseffektiva kontorslokaler.
Det pågående arbetet fortsätter och utgår lämpligast från HR-perspektivet såsom
arbetsmiljö, organisationskultur, arbetssätt, medarbetarskap och ledarskap men i tätt
samarbete med både IT-avdelning, fastighetsförvaltningsavdelning och lokalstrategfunktionen. Det kommer att krävas stora resurser och insatser från de specifikt
identifierade funktionerna och även från samtliga förvaltningar då noggranna
behovsanalyser i verksamheterna behöver göras för att hitta framtidens arbetssätt.
Det finns goda möjligheter att minska lokalkostnaderna för våra kontorsarbetsplatser
beroende på vilken typ av arbetssätt som blir aktuellt i framtiden. Minskas lokalkostnaderna kommer det sannolikt att behövas andra investeringar såsom utökat
IT-stöd och satsning på kompetensutveckling när det gäller ett förändrat arbetssätt.
I arbetsutskottet yrkade Claes Nysell (L) att inriktningen på lokalisering av framtidens
kontorsarbetsplatser skall särskilt beakta möjligheten till flexibla arbetsplatser i Visby
och över hela Gotland. En spridd lokalisering över ön är en framgångsfaktor för den
Regionala utvecklingsstrategin och det stärker regionen som en attraktiv arbetsgivare
genom att kunna erbjuda arbetsplatser som möjliggör distansarbete. Det ger också
miljövinster i form av minskat arbetsresande.
Arbetsutskottet föreslog även att ärendet ska återrapporteras till budgetavstämningen
2021.
forts
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Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelsen 2020-10-22, § 299
Regionfullmäktige 2019-05-13, § 155
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
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RS § 158

Slutrapport. Projektet samhällsbyggnadsprocess för framtiden (FramSam)

RS 2019/951
AU § 126

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna
funktioner i enlighet med nyläget.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och miljöoch byggnämnden utreda vidare förutsättningarna för:
- Att införa forum för huvudprocesserna Planera respektive Etablera samt att se
över befintliga forum.
- Sammanhållen organisation för samhällsbyggnadsprocessen.
- Gemensam nämnd eller nämnder med ansvar för samhällsbyggnad från och
med år 2023.
- Gemensamt kontaktcenter.
•

Regionstyrelsens beslut

Handlingsplanen godkänns.
• Gemensam beredning införs vilket ersätter REX (regionala exploateringsrådet).
• Handlingsplanens beslut om externt samhällsbyggnadsforum fastställs.
• Slutrapporten för projekt samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam
godkänns.
•

Projektet FramSam har pågått under ett drygt år och resulterar i en färdplan för en
effektiv, kvalitetssäker och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess för idag och för
framtiden.
Projektet kan likställas med en förstudie och resultatet lämnas nu över i linjeorganisationen för att påbörja arbetet mot nyläget som finns definierat i slutrapporten.
Färdplanen redovisar åtgärder som skapar samverkan över gränser, helhetsbild och
ett Region Gotland. De första resultaten införlivas direkt efter budgetberedningen
2021. Gemensam beredning mellan de tre nämnderna inom samhällsbyggnadsprocessen inrättas, styrgrupper för gemensam prioritering och resurssättning av
uppdrag skapas, forum ses över och nya forum för helhet och prioritering skapas.
forts

65 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 158 forts
RS 2019/951
AU § 126

För att hålla kurs mot nyläget rekryteras en processledare med uppdrag att stötta
ledningsgrupper och linjechefer mot nyläget och en gemensam samhällsbyggnadsprocess.
Ekonomin för processen ska sträva efter att följa just process och inte förvaltningar.
Ekonomin skapar stuprör som inte är fördelaktigt för en process som skär genom
flera förvaltningar. Störst effekt genom kostnadskontroll bedöms uppnås genom en
tydligare exploateringsekonomi varför en controller bör rekryteras.
Den nulägesanalys som projektet genomförande 2020 lämnade rekommendationer
om fortsatt arbete kring tydligare styrning och ledning, definierad och etablerad
samhällsbyggnadsprocess för Region Gotland, ett delprojekt om ekonomi samt ett
nyläge med tillhörande processer.
Projektorganisationen med styrgrupp och projektgrupp har representanter från alla
tre förvaltningarna och är överens om färdplanen. Förvaltningarna gör bedömningen
att åtgärderna är nödvändiga för att hantera de kulturutmaningar som är en stor del
av att processen idag upplevs otydlig vad gäller gränssnitt och ansvar. Utifrån nuläget
är det tydligt att många delar är starkt kopplade till det kulturarbete som pågår inom
regionen. Det finns tydliga kopplingar mellan projektet och de fyra utvecklingsområden inom Region Gotlands organisationskultur.
- Samverkan över gränser
- Från försiktighet till tillit
- Lärande och utveckling
- Stolthet och helhetsförståelse
Färdplanen och projektresultat bidrar till positiv förflyttning inom alla fyra
utmaningarna likväl som det bidrar till projektet uppdrag om en kostnads- och
tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess. Med gemensam prioritering
och ledning skapas beslutsamhet, effektivitet och tillit. Nyläget med delprocesser som
samspelar för att nå gemensamma mål, styrgrupper som gör prioriteringar och har ett
gemensamt lärande, forum som resurssätter uppdrag och projekt och en processledare som stöttar ledningen skapar samverkan över gränser, helhetssyn och
utveckling.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Jenny Iversjö, avdelningschef, teknikförvaltningen, Richard Löwenborg, planchef, samhällsbyggnadsförvaltningen och
Anna Wejde, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets budgetäskande stryks i beslutspunkten och behandlas i samband med
strategisk plan och budget, AU § 137.
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Beslutspunkterna ändras till:
-

Handlingsplanen (bilaga 4 till slutrapport) godkänns.
Gemensam beredning införs vilket ersätter REX (regionala exploateringsrådet).
Handlingsplanens beslut om externt samhällsbyggnadsforum fastställs.
Slutrapporten för projekt samhällsbyggnadsprocess för framtiden - FramSam
godkänns.

Arbetsutskottet diskuterade hur en gemensam beredning ska bemannas då alla partier
inte är representerade i nämndernas presidier.
Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna
funktioner i enlighet med nyläget.
Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden utreda vidare förutsättningarna för:
-

Att införa forum för huvudprocesserna Planera respektive Etablera samt att se
över befintliga forum
Sammanhållen organisation för samhällsbyggnadsprocessen
Gemensam nämnd eller nämnder med ansvar för samhällsbyggnad från och med
år 2023
Gemensamt kontaktcenter

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Skickas till
Tekniska nämnden
Tekniskförvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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RS § 159

Uppdrag. Redovisning av digitaliseringsplan

RS 2019/962
AU § 127

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en hållbar finansieringsmodell
för inköp av regiongemensamma systemlösningar till budgetavstämningen 2021.
•

Under 2020 fattade regionstyrelsen beslut om att samtliga förvaltningar årligen, i
samband med budgeten, skall ta fram en Digitaliseringsplan. Dessa förvaltningsplaner har sammanställts i en Handlingsplan för Digitalisering 2021 som finns som
bilaga 1 i detta ärende. Förvaltningarnas digitaliseringsplaner är framtagna i linje med
den Digitaliseringsstrategi som tidigare antagits av regionfullmäktige och som finns
med som bilaga 2 i detta ärende.
Av handlingsplanen framgår att det trots förvaltningarnas olikheter ändå finns många
likheter och behov att ta hand om;
-

Fokus har ökat på medborgarnas behov av att med hjälp av digitalisering få en
bättre insyn och service. E-tjänsterna är en viktig faktor här, som när de byggs
ihop med de interna systemen ökar både service och effektivitet.
Säkerhetskraven är mycket större nu än tidigare, samtidigt som fler säkerhetslösningar nu äntligen är på ingång.
Förändrade arbetsprocesser är helt avgörande för att digitaliseringens potential
ska kunna infrias.
Personalens kompetens behöver ökas. Det gäller inte främst tekniken som sådan
utan mer hur den kan och ska användas.
Gemensamma verktyg behöver skaffas gemensamt för alla förvaltningar. Det
handlar om e-underskrifter, e-arkiv, digitala möten, säkra meddelanden,
e-tjänsteplattform och inte minst en förnyelse av äldre system.
Automatisering blir ett viktigt verktyg för effektivisering.

I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Anders Granvald, digitaliseringsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) föreslog att uppdraget till regionstyrelseförvaltingen ska redovisas
på budgetavstämningen 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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Uppdrag. Effektivitetsprogram 2022-2024

RS 2019/955
AU § 128

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att driva, samordna och följa upp
effekter av åtgärder som genomförs med utgångspunkt i effektiviseringsprojekten
och rapportera detta till regionstyrelsen i samband med ordinarie verksamhetsuppföljning vid delårs- och årsbokslut under perioden 2022-2024.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2021 återkomma med åtgärdsplan, beskrivning av effekthemtagning samt fördelning av
effektiviseringar per nämnd 2023-2024 i enlighet med bland annat effektivitetsprogrammets potential.
•

Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att utifrån de fyra prioriterade områdena
lokaler, bemanning, inköp och digitalisering beskrivna i effektiviseringsprogrammet
återkomma till budgetberedningen 2021 med en detaljerad bedömning av potentialen
för effektivisering beskriven per nämnd/förvaltning för perioden 2022-2024. För att
bidra till en långsiktigt hållbar ekonomi i Region Gotland drivs sedan hösten 2019 ett
effektiviseringsprogram med syfte att driva på, koordinera, samordna, följa och
stödja effektiviseringsarbeten med syfte att minska kostnader, undvika
suboptimeringar och hitta samordningsvinster.
Under 2020 presenterades resultat från projekten kring sänkta lokalkostnader och
också sänkta IT-kostnader/digitalisering. Under 2021 har arbetet fortsatt med
rapportering från projekten sänkta inköpskostnader och strategisk hållbar
bemanning. Dessutom har beslut fattats kring framtidens förskola- och grundskola.
Till budgetberedningen presenteras parallellt med denna sammanfattande skrivning
kring effekter också slutrapporten för projektet framtidens samhällsbyggnad. Senare i
maj presenteras också slutrapport för organisering och lokalisering av måltidsverksamhet.
I de underlag som tagits fram inom ramen för projekten framgår tydligt att
förändrade arbetssätt och utveckling inom de olika projektens frågeområden skulle
kunna leda till stora förbättringsmöjligheter och också effektiviseringar med
kostnadssänkningar framåt.
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Den samlade bedömningen är att kostnadssänkningarna bör kunna uppgå till
157 miljoner kronor med en fördelning på regionens olika nämnder och förvaltningar
grundat i potentialen för varje verksamhet i relation till de olika projektområdena och
deras potentialer över en treårsperiod.
För att realisera den identifierade potentialen blir det avgörande att också avsätta
resurser och genomföra de åtgärder som rekommenderats i projekten.
Programmet är en viktig del av regionens samlade kostnadssänkningar framåt men
för att nå en hållbar ekonomi i balans kommer även andra kostnadspåverkande
åtgärder som minskat utbud och förändrade arbetssätt att behöva genomföras.
Förvaltningen gör bedömningen att effektiviseringsprogrammet och dess ingående
projekt har stor potential att bidra till kostnadssänkningar i Region Gotland framåt.
Att genomföra de åtgärder som identifierats inom ramen för programmet och
projekten ger också förutsättningar att bättre leva upp till regionens modell för
kvalitet och målen i styrkortet.
Tydligt är att verksamhetsåren 2020 och 2021 påverkas kraftigt av den pågående
coronapandemin och att viktiga resurser för verksamhetsutveckling fått prioriteras
om för andra arbetsuppgifter. En effekt är att viktiga utvecklingsinsatser fått skjutas
på framtiden och behöver ges utrymme framåt. Sammantaget gör detta att de stora
ekonomiska utmaningarna framåt förstärkts ytterligare. Att driva effektiviseringsprojekten enligt plan och att genomföra aktiviteter för att säkerställa effekthemtagning framåt blir avgörande.
Med hänsyn de omfattande underlag som tagits fram inom ramen för projekten,
nämnder/förvaltningars nuläge och verksamhetsinriktning görs bedömningen att
realiserbarheten varierar men är god.
För att skapa drivkraft att realisera de ekonomiska potentialerna i de åtgärder som
kommer att genomföras som resultat av projekten är det viktigt att kravet på
kostnadssänkningar läggs på verksamheten. Detta motiverar att besparingskrav
arbetas in i nämndernas budgetar för kommande år. Kostnadssänkningarna är
långsiktiga varför även budgetpåverkan bör vara tydliggjord för en flerårsperiod. Med
det ges nämnder och förvaltningar bättre förutsättningar till planering och genomförande.
Samtidigt bör också resurser avsättas för att driva på utvecklingen inom de fyra
beskrivna områdena. För att ta förbättringsarbetet framåt krävs regiongemensamma
insatser som bygger kunskap, samordnar, leder, driver och stödjer arbetet. För att
realisera effekter av ökad digitalisering kommer också större investeringar och
satsningar att vara nödvändiga.
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För att säkerställa framtida utveckling krävs fortsatt god information kring
programmet och dess ingående projekt samt ett högt engagemang från såväl
förvaltningar som ansvariga politiker.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkade att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2021 återkomma med åtgärdsplan samt fördelning av effektiviseringar
per nämnd 2023-2024 i enlighet med bland annat effektivitetsprogrammets potential.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att i punkt två lägga till ”samordna” och i punkt tre lägga till
”återkomma med en beskrivning av effekthemtagning”
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för konkreta arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen.
• Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och samordningsansvar.
• Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför
den reguljära arbetsmarknaden.
• Arbetsmarknadspolitisk strategi (RF 2014-10-27, § 14) upphör att gälla.
•

Regionstyrelsens beslut

Förslaget att flytta enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en beskrivning av
hur arbetsmarknadsområdet kan samordnas och samverkas med arbetet inom
kompetensförsörjningsområdet. Uppdraget ska återrapporteras till budgetberedningen 2022.
•

Regionfullmäktige beslutade 2020-10-26, § 163 att regionstyrelsen får i uppdrag att
utreda organisatoriska förutsättningar inom regionen för en sammanhållen arbetsmarknadspolitik. Uppdraget aktualiserades dels till följd av en motion om förrehabiliterande insatser, dels en fråga om att flytta ansvaret för kommunal arbetslöshetsnämnd och dels utifrån behov av att hantera en inaktuell arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. Dessutom sker och har det skett förändringar inom
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som regionen behöver förhålla sig till.
Regionstyrelseförvaltningen tillsatte en särskild utredare som arbetade mellan första
december 2020 och sista mars 2021. Utredningens uppdrag var att utifrån en lägesbild över Gotlands arbetsmarknad klargöra lämplig ambitionsnivå och resursanvändning samt utifrån det föreslå en ansvars- och arbetsfördelning för regionens
respektive verksamheter. Vidare skulle lämpliga samverkansstrukturer föreslås,
internt och externt. Inför och under utredningens gång har det funnits en samstämmighet kring behovet av att samordna och tydliggöra ansvar. Utredarens rapport
bifogas denna tjänsteskrivelse.
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Sammanfattning av utredarens rapport
Utredningen beskriver att det som sker inom arbetsmarknadspolitiken är av stor
betydelse för många andra politikområden. Resultatet har fått till följd att arbetsmarknadsfrågorna föreslås få ett större fokus i regionen, där regionen föreslås
förstärka sin ambition att erbjuda aktiva arbetsmarknadsinsatser för att minska
bidragsbehov, ohälsokostnader och utanförskap.
De övergripande konkreta beslut som föreslås är:
-

Sammanför de verksamheter som har kostnader för arbetslösheten, med de
verksamheter som kan minska dessa i form av arbetsmarknadsåtgärder och
utbildningsinsatser.
En mer aktiv politik måste följas av konkreta resurssatsningar. Bedömningen är
att det i ett kortsiktigt perspektiv behövs två miljoner kronor för aktiva insatser.
Förstärk regionstyrelseförvaltningens uppgift som samordnare,
omvärldsbevakare, samt rollen att följa upp och stödja regionens samlade arbete
med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Bedömningen är att den nya
rollen behöver en resursförstärkning med två anställda. Dessa förslag ställer sig
regionstyrelseförvaltningen bakom.

Som även refereras till i utredningen har den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt
Gotland 2040” nyligen antagits i Regionfullmäktige som det övergripande styrdokumentet för regionen. Strategin betonar vikten av arbete för den enskildes
inkludering i samhället, välmående och betonar även utmaningarna kring kompetensförsörjning. En inriktning för att nå målen i strategin är ”Stärk individens möjlighet
till egen försörjning”.
Utöver det som presenteras i utredningen har resultaten av enkäten ”Hälsa på lika
villkor” sammanställts och redovisats under våren 2021. I resultaten framkommer att
hälsan på Gotland fortsatt är ojämlik och i hög grad följer individers socioekonomiska förutsättningar. Att, precis som benämns i den regionala utvecklingsstrategin, stärka människors möjlighet till egen försörjning förväntas även ge positiva
utfall avseende gotlänningarnas hälsa och välmående.
Fler som hittar en förankring på arbetsmarknaden bedöms även leda till minskade
kostnader och ökade skatteintäkter för regionen.
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Regionstyrelseförvaltningen delar därmed utredarens bedömning att det finns
betydande incitament för regionen att bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik trots att
det i grunden är ett statligt ansvar. Utredningen belyser många relevanta aspekter och
bedöms kunna utgöra ett betydelsefullt underlag för längre tid framöver.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att det inom fem områden finns behov av
politiska beslut för att skapa tydlighet kring viljeinriktning, rollfördelning inom
regionen och kraft för att kunna bedriva en aktiv arbetsmarknadspolitik.
Samlad organisation
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en egen förvaltning med tillhörande
nämndstruktur, som utredningen i första hand föreslår, skulle bli kostnadsdrivande
utifrån organisering och administration. Regionstyrelseförvaltningen instämmer dock
i vikten av och fördelarna med att åstadkomma en samlad organisation. Att överföra
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden bedöms möta behovet av en samlad organisation kring de olika
delarna inom arbetsmarknadsområdet. En sådan lösning är mer kostnadseffektiv och
ekonomiska resurser kan istället läggas på konkreta satsningar för målgruppen. Det
bedöms inte finnas tillräckliga, ytterligare vinster med att tillskapa en ny förvaltning
och nämndstruktur som väger upp det arbete och de kostnader som det medför.
I utredningen föreslås även daglig verksamhet att ingå i den nya, samlade organisationen. Det bedöms inte framkomma tillräckligt tydliga argument för och effekter av
en sådan förändring utan regionstyrelseförvaltningens förslag är att fokusera på de
enheter som har tydligast roll kring arbetsmarknad och arbetslösa personers behov.
Frågan om att även överföra daglig verksamhet för att uppnå ytterligare samordningseffekter gentemot en bredare målgrupp kan eventuellt aktualiseras i ett senare skede.
Daglig verksamhet ingår som en del i rättighetslagstiftningen LSS och det behöver tas
särskild hänsyn till att en eventuell organisatorisk förändring inte leder till försämrade
förutsättningar för de personerna.
En samlad organisation, där avdelningen för arbetsliv och etablering, vuxenutbildningen, folkhögskolan och enheten för stöd och försörjning ingår, är dock
viktigt för att betona en mer aktiv roll inom arbetsmarknadsområdet. Som föreslås i
utredningen är det naturligt att samla dessa under gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, då det betonar inriktningen mot aktiva insatser. Nära hälften av de hushåll
som mottar ekonomiskt bistånd har arbetslöshet som huvudanledning till bidragsbehovet. Det indikerar att en stor del individer är arbetsföra och att samverkan med
arbetsmarknadsinsatser behöver intensifieras, vilket underlättas genom att dessa
verksamheter inrättas i samma nämnd.
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Berörda nämnder behöver ges möjlighet att inkomma med synpunkter varför
förslaget föreslås remitteras till dessa nämnder inför beslut i budgetavstämningen i
oktober 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag enligt denna tjänsteskrivelse att flytta
enheten för stöd och försörjning från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden remitteras till socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Aktiva arbetsmarknadsåtgärder
Utredaren föreslår en utökning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens budget
med 2 miljoner kronor för att kunna bedriva ett mer aktivt arbete, främst för att
stärka insatserna för arbetslösa med ekonomiskt bistånd. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att 2 miljoner kronor är en rimlig satsning som sammantaget fortfarande
innebär en betydligt lägre kostnad per invånare än jämförbara kommuner, men som
blir en viktig förstärkning för att verksamheten ska vara hållbar över tid. Trots att
regionen lyckas bra med sina insatser att få personer i sysselsättning, så återstår ett
stort antal individer som med rätt hjälp skulle kunna etablera sig på arbetsmarknaden.
Hälften av de personer som tar del av kommunala arbetsmarknadsinsatser når inte
sysselsättning. Genom att tydligare rikta samordnade insatser till specifika grupper i
stort behov av stöd och som i dagsläget uppbär ekonomiskt bistånd bedöms
satsningen finansieras av minskade utgifter för ekonomiskt bistånd och minskade
osynliga kostnader som uppstår i andra delar av regionens verksamheter, exempelvis
inom hälso- och sjukvården och genom minskat utanförskap. En sådan satsning
innebär även möjligheter att minska kompetensförsörjningsutmaningen och öka
skatteunderlaget. Detta gäller framförallt unga personer, som utgör en fjärdedel av
hushållen med ekonomiskt bistånd. Om satsningarna ger unga personer en
förankring i arbetslivet kan de satsningarna hämtas hem flera gånger om under
många år.
Att satsa på att ge fler en anknytning till arbetsmarknaden är även viktigt på ett
mänskligt plan för individen och dennes eventuella familj och för att förbättra
människors socioekonomiska livsvillkor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 2 miljoner tilldelas gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden för konkreta satsningar på aktiva arbetsmarknadsinsatser
enligt utredningen.
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Förvaltningsövergripande strategiskt ansvar och samordning
Utredningen föreslår att förstärka regionstyrelseförvaltningens uppgift att samordna,
omvärldsbevaka samt följa upp och stödja regionens samlade arbete med arbetsmarknadspolitiken i ett bredare fokus. Ingen funktion i regionen har idag ett
strategiskt uppdrag eller tydliga resurser avsatta för att kunna tillgodose ett sådant
behov. Regionstyrelseförvaltningen delar utredarens bedömning att denna funktion
borde tillskapas och att ansvaret bör ligga på regionstyrelsen. Bedömningen är att
1,8 miljoner kronor behöver avsättas för att mer långsiktigt och intensivt analysera
regionens arbete inom detta område.
Ska arbetsmarknadsfrågorna ytterligare flyttas fram behövs en övergripande
strategisk analys som bygger på utvärdering av pågående verksamhet samt omvärldsbevakning. För en större kraft och ökad tydlighet behöver området följas på en
övergripande, strategisk nivå. Det ger effektivare verksamhet, tydligare samverkan
med externa aktörer och bättre nyttjande av resurser. I annat fall kan arbetssätt och
insatser bedrivas utifrån tradition och inte utifrån effekter för målgruppen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att 1,8 miljoner tilldelas regionstyrelsen
för övergripande strategiskt ansvar och samordning.
Ökat engagemang hos regionen som arbetsgivare
Utredningen beskriver behov av att bättre tillvarata den förmåga och arbetskapacitet
som finns hos personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotland som arbetsgivare behöver
bli bättre på att hitta och erbjuda anpassade arbeten och säkerställa adekvat handledning till arbetsledare. Samtliga nämnder och bolag inom Region Gotland behöver
aktivt arbeta för att tydligt öka antalet arbetstillfällen för personer med extra behov.
Det handlar om att öka förmågan att ta emot personer som har svårt att komma ut i
sysselsättning och det handlar även om att säkra användningen av statliga medel
avsatta för arbetsmarknadsåtgärder. De kunskaper som skapas inom ramen för det
pågående ESF-projektet NORMA avseende normer och attityder kan vara hjälpsamt
i det arbetet.
Parallellt med att varje enskild nämnd aktivt ser över hur de kan öka antalet arbetstillfällen behöver även en övergripande konkret plan tas fram med tydliga mål om
antal arbetslösa som ska ges en större förankring i arbetslivet. Den måste innehålla en
analys av behovet av stöd till chefer och arbetsplatser för att nå ett uppsatt mål. Det
övergripande arbetet bör strategiskt bedrivas utav regionstyrelsen och operativt, med
exempelvis stöd till handledare, utav gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
forts
76 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 161 forts
RS 2021/113
AU § 129

Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att samtliga nämnder får i uppdrag att
öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.
Arbetsmarknadspolitisk strategi från 2014 upphör att gälla
Den arbetsmarknadspolitiska strategin som antogs 2014 är inaktuell. En specifik
strategi bedöms överflödigt i och med att flera aspekter av arbetsmarknadspolitiken
och prioriteringar utav denna framgår i den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin och kommer att förtydligas ytterligare i kommande genomförandeprogram
social välfärd. I och med inrättandet av en samlad organisation inom gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och strategisk funktion på regionstyrelsen utvecklas
löpande mål och metoder inom området.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att Arbetsmarknadspolitisk strategi
(RF 2014-10-27, § 14) upphör att gälla.
Om inga resurser avsätts
Om inga medel kan avsättas för att finansiera en rimlig ambitionsnivå kan inte ett
intensifierat arbete med identifierade behov göras. Att samordna enheter som arbetar
med arbetsmarknadsfrågor och flytta enheten för stöd och försörjning till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden bör ändå genomföras. Det ger samordningsvinster att
ha dessa enheter inom samma nämnd. Det blir en förbättring och en viss ökad
tydlighet framförallt gällande ansvaret. Om inte ökade ekonomiska medel ges innebär
det mer begränsade möjligheter att arbeta för att få fler i arbete, minska utgifterna för
det ekonomiska biståndet, minska andra osynliga kostnader, minska utanförskapet
med mera.
Utan medel till regionstyrelsen kan inte styrelsen ta den strategiska roll som ovan
beskrivits. Den verksamhet som ändå bedrivs inom regionen måste då rymmas inom
befintliga resurser, vilket i utredningen har identifierats som bristfälligt och utan
övergripande samordning och kommunikation.
I ett sådant alternativ föreslås ansvaret som arbetslöshetsnämnden överföras från
regionstyrelsen till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att tydliggöra att det då
blir gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för hela arbetsmarknadspolitiken utifrån att regionstyrelsen inte har några resurser avsatta till detta. Det som
uppnås genom detta är just en tydlighet gällande ansvar, däremot kan inte gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden heller förväntas ta ett ytterligare ansvar. I dagsläget är
det identifierat som en brist att inte regionen har en samlad bild och övergripande
strategiskt arbete. Utan ytterligare resurser kommer den situationen att kvarstå.
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Utredningens uppfattning, som regionstyrelseförvaltningen ställer sig bakom, är att
konkreta satsningar på ett antal nyckelaktiviteter kommer att medföra att kostnaderna
totalt sett för regionen kommer att minska. De kommer med all sannolikhet att
överstiga de resurstillskott som behövs. Om inte resurserna ökar finns en risk för att
kostnadsökningarna fortsätter inom andra delar av verksamheten.
Angående förslag till beslut i regionfullmäktige
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslagen i denna tjänsteskrivelse
förstärker varandra. En samlad organisation är viktigt och blir än mer effektivt med
ytterligare resurser till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt till regionstyrelsen. På motsvarande sätt är en resursökning viktig för att kunna öka regionens
kapacitet i arbetsmarknadsfrågor och den kapaciteten förstärks och blir än mer
effektiv med en samlad organisation. Samtidigt bedöms de olika förslagen enskilt
vara av stort värde och möjliga att ta ställning till även som separata förslag. Förslag
till beslut i regionfullmäktige läggs därmed parallellt med förslag om ett remissförfarande avseende omorganisation.
Ekonomi
I förslagen ligger tillskott om totalt 3,8 miljoner, varav 2 miljoner till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden och 1,8 miljoner till regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade kostnader
totalt sett för regionen.
Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen i
familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns. Genom
möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även risker såsom
barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i familjesystem
vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög utsträckning.
Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall hur olika insatser
medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka som tar del av olika
insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt arbete. Som beskrivits finns
det idag en bristande samordning över övergripande analys inom regionens arbetsmarknadspolitik. Genom att öka möjligheterna till förbättrad omvärldsspaning,
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analys med mera kan även jämställdhetsperspektivet genomlysas tydligare inom detta
område och leda till att åtgärder utformas för att aktivt bidra till ökad jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person är
bosatt.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Sara Bergman, strateg och Stefaan De
Maecker, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) föreslog att beslutsformuleringar gällande ramtillskott ses över och
ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med en beskrivning av hur arbetsmarknadsområdet kan samordnas och samverkas
med arbetet inom kompetensförsörjningsområdet. Uppdraget ska återrapporteras till
budgetberedningen 2022.
Beslutspunkt 1 ändras till ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för
konkreta arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen”.
Beslutspunkt 2 ändras till ”Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och
samordningsansvar”.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Skickas till
Samtliga nämnder

79 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 162

Uppdrag. Pilotprojekt kring förstärkt arbete
inom ramen för landsbygdsutveckling med
fokus på lokal samverkan, attraktionskraft
och bostadsbyggande

RS 2021/701
AU § 130

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland erbjuder en extern utvecklingsaktör att utveckla samverkan mellan
bygd och skola i projektform under perioden hösten 2021 till och med 2024, i syfte
att stärka lokal attraktionskraft och lokal utveckling. Ärendet ska beslutas i
september 2021.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att hantera processledning och samordning med
förstärkta resurser inom ramen för ordinarie arbetsformer.
• Återrapportering ska ske kontinuerligt till regionstyrelsen och barn- och
utbildningsnämnden.
• Regionstyrelsen godkänner föreslaget till projektbeskrivning som utgångspunkt för
fortsatt process med i samverkan med extern utvecklingsaktör.
•

Jäv
Anders Thomasson (C) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Hela Gotland ska utvecklas och skolan är en viktig del i det i det arbetet. I
utredningen ”Framtidens skola” identifierades ett starkt engagemang i Gotlands
bygder från såväl lokalt näringsliv som lokala utvecklingsaktörer (föreningar och
utvecklingsbolag), samt en vilja till dialog och samhandling. Dialogen mellan Region
Gotland och bygderna ska utvecklas.
I ett pilotprojekt som genomförs under perioden hösten 2021 till och med 2024, ska
en regional utvecklingsaktör driva utvecklingsprocesser med fokus på samverkan
mellan bygd och skola samt på intresset för nybyggnation av bostäder för att stärka
den lokala attraktionskraften och utvecklingen. Arbetet sker tillsammans med Region
Gotland.
Pilotprojektet ska genomföras runt två skolor på Gotland som båda var nedläggningshotade efter att utredningen ”Framtidens skola” presenterats.
Förslaget är att pilotprojektet utgår från Kräklingbo skola (förskola och åk 1-6) och
Stenkyrka skola (förskola och åk 1-6) med sina respektive upptagningsområden.
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Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att satsningen på dessa två pilotbygder
kommer att stärka och bidra till hela Gotlands utveckling. Att satsa på denna form av
lokal och regional samverkan är en viktig del i Region Gotlands arbete med landsbygdsutveckling. Projektet bidrar till att stärka attraktionskraften i två bygder, men
projektresultat kommer att bidra med positiva effekter för hela Gotland.
Projektet ligger i linje med delmål tre i den nationella landsbygdspolitiken,
”Likvärdiga förutsättningar för människor att arbeta, bo och leva i landsbygderna”.
Projektet ligger i linje med de övergripande målen i regional utvecklingsstrategi för
Gotland - Vårt Gotland 2040. Ett av utvecklingsstrategins genomgående perspektiv
är landsbygdsäkring. Vi ska sträva efter att skapa utvecklingskraft på hela Gotland.
Möjligheterna att leva, bo och verka ska vara goda på hela Gotland, i alla socknar.
Genom att stärka samverkan mellan bygd och skola och initiera attraktionskraftshöjande aktiviteter bidrar projektet till hela Gotlands utveckling.
RUS effektmål förtydligar innehållet i de övergripande målen. Effektmål 2,4,10 har
särskild betydelse för projektets måluppfyllelse.
Mål: 2, En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor.
Mål: 4, God utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande.
Mål: 10, God konkurrenskraft och tillväxt i näringslivet.
Av de prioriteringar som finns i Vårt Gotland 2040, är dessa de mest aktuella för
pilotprojektet:
-

Säkra kompetensen
Utveckla attraktionskraften
Skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning

Att kunna rekrytera rätt kompetens, är av största vikt för Gotlands utveckling.
Genom projektets aktiviteter, med fokus på att förstärka samverkan mellan bygd och
skola och stärka skolans attraktivitet ökar attraktionskraften för skolan som arbetsplats. Tillgång till bostäder är en nyckelfråga för kompetensförsörjningen. Genom att
i samma projekt ta ett helhetsgrepp kring bostadsfrågor, attraktionskraft och
kompetensförsörjning bidrar projektet till Gotlands utveckling.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 162 forts
RS 2021/701
AU § 130

Projektet väntas bidra till målen för ekonomisk hållbarhet i Region Gotlands styrkort,
”Ökad befolkning i arbetsför ålder” eftersom pilotprojektets effektmål är ökad
inflyttning av barnfamiljer och ”Det finns goda förutsättningar för ett offensivt
bostadsbyggande över hela ön” i och med att en del i projektet är att undersöka
förutsättningar för ett ökat privat bostadsbyggande.
I arbetsutskottet yrkade Eva Nypelius (C) att ett projektdirektiv ska tas fram till
regionstyrelsen sammanträde 26 maj 2021.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltingen.
Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Fredrik Gradelius (C) att i punkt 1 lägga
till att slutligt beslut tas i september samt att punkterna 3 och 4 stryks.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V), Oscar Lindster (S) och
Lisbeth Bokelund (MP) att ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning av
projektdirektivet.
Meit Fohlin (S) yrkar att medel för aktiv medverkan i projektet tillförs de utpekade
skolorna.
Eva Nypelius (C) yrkar avslag på Meit Fohlins yrkanden.
Ordförande ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins tilläggsyrkande och finner att det
avslås.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
Skickas till
Barn och utbildningsnämnden
GUBIS – gotländska utvecklingsbolag i samverkan
Hela Sverige ska leva, Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 163

Uppdrag. Lägesrapport fördjupad förstudie
Alléskolan

RS 2019/954
AU § 131

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Rapporten godkänns.

Alléskolan ses med sitt läge i en expansiv del av staden helt nödvändig att behålla.
Cirka 750 bostäder beräknas sammanlagt komma att byggas på A7-fältet och skolan
kommer inte att ha plats för samtliga elever som beräknas tillhöra upptagningsområdet inom något år.
Inriktningsbeslutet är sedan 2020 att projektera för en nybyggnation av en
tvåparallellig skola F-6 då renovering av befintlig byggnad ansetts för kostsam och
osäker. Nybyggnationen är uppskattad till en kostnad av cirka 117 till 132 miljoner
kronor vilket ger en ökad driftskostnad på ca 10 miljoner kronor per år. Den grova
beräkningen 117–132 bygger på den beräkning som gjordes i tidigare projektering
(renovering och tillbyggnad). Teknikförvaltningen gör bedömningen att kostnaden av
det nya inriktningsbeslutet om nybyggnation ryms inom den ramen.
Den exakta kostnaden är inte möjlig att presentera förrän ett anbud har inkommit.
Ärendets behandling under mötet

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

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2021-04-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 164

Uppdrag. Lägesrapport Korttidsenhet Korpen

RS 2019/556
AU § 132

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Rapporten godkänns.

Enligt uppdrag från regionfullmäktige ska socialnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som byggandet av nytt korttidsboende
på Korpen pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten. Status är att byggplanen följs och att investeringen ryms inom tilldelad
budgetram. Det finns i nuläget inga avvikelser varken i byggprocessen eller
ekonomiskt, det kan dock uppkomma senare under året. Inflyttning är planerat till
andra kvartalet 2022.
Bedömningen är att byggplanen följs och att investeringen ryms inom tilldelad
investeringsbudget.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialförvaltningen 2021-04-22
Skickas till
Regionstyrelsens registrator
Regionstyrelseförvaltningen - ekonomi och styrning
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 165

Ombudgetering beslutsstöd

RS 2021/598
AU § 133

Regionstyrelsens beslut

Anslag för licensavgifter och utvecklingsmedel för beslutsstödet ombudgeteras
från respektive nämnd till regionstyrelsen från och med 2022. Fördelning sker
enligt antal användare 2021-03-31.
• Belopp per nämnd beslutas i strategisk plan och budget 2022-2024.
•

Region Gotland implementerade beslutsstödet från Hypergene AB under 2019.
Systemet stödjer regionens samtliga chefer i ekonomi, personal och verksamhetsstyrning. Systemet är också ett bra analysstöd till de som arbetar i förvaltningarnas
staber och som chefsstöd i olika funktioner. Systemet i sin helhet har varit i drift från
januari 2020. Licenskostnaderna för systemet har hittills betalats av respektive
förvaltning och utgår ifrån antal användare. Implementeringskostnaden för systemet
bekostades av regionstyrelseförvaltningen. Eftersom kostnaden för regiongemensamma system inte vanligtvis interndebiteras föreslås nu att ett anslag istället
budgeteras hos regionstyrelsen genom en ombudgetering från respektive nämnd.
Kostnaden för licenserna uppgår 2021 till 2 333 tkr. Prisjustering görs årligen enligt
Labour Cost Index (LCI) 80% för tjänstemän, näringsgren J, kv 3 2020. (1,9 % 2021).
Beräknad nivå 2022 är 2 380 tkr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att utvecklingsinsatser för modulerna
ekonomi, personal och verksamhetsstyrning ska finansieras gemensamt av samtliga
förvaltningar. Det finns idag inget anslag för utveckling av systemet på regionstyrelseförvaltningen. En summa på drygt 300 kr per användare föreslås. Det innebär
ett utvecklingsanslag på totalt 150 000 kronor. Det ska användas för konsultinsatser
och nya versioner av befintliga applikationer i samband med utveckling av systemet.
Systemet köps som molntjänst vilket innebär att leverantören tar fullt ansvar för den
tekniska driften och tillhandahåller löpande uppgraderingar utan extra kostnad.
Däremot ingår inte nya versioner av befintliga applikationer.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är mer effektivt och innebär mindre
administration att budgetera kostnaden för gemensamma verksamhetssystem inom
regionstyrelsen istället för att anslag ska budgeteras på respektive nämnd. Beslut har
tidigare tagits att det här är ett regiongemensamt system som ska användas av alla
regionens chefer för verksamhetsstyrning, analys och uppföljning av sin verksamhet.
Alternativet är att fortsätta att interndebitera nämnderna enligt dagens rutin.
forts
85 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 165 forts
RS 2021/598
AU § 133
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-12
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning ekonomi
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 166

Ombudgetering Informationssäkerhetsfunktion

RS 2021/597
AU § 134

Regionstyrelsens beslut

Anslag för förstärkt stöd inom området informationssäkerhet och dataskydd
ombudgeteras från respektive nämnd till regionstyrelsen från och med 2022.
Fördelning sker enligt utifrån budgetomslutning 2021.
• Belopp per nämnd beslutas i strategisk plan och budget 2022-2024.
•

Region Gotland har under de senaste åren etablerat ett ledningssystem för informationssäkerhet. Det har medfört att den information som ägs och används av verksamheterna
har eller ska klassas för att informationen ska användas och skyddas på rätt sätt. Det finns
idag policydokument och systemstöd för att arbeta enligt ledningssystemet.
EU: s dataskyddsförordning (GDPR) och den kompletterande svenska dataskyddslagen har gällt sedan maj 2018. Regelverken ställer stora krav på hur myndigheter
hanterar personuppgifter. Då regelverken ännu är relativt färska finns enbart ett fåtal
domar och avgöranden från granskande myndigheter som stöd för hur Region
Gotland ska tillämpa regelverken. Ett flertal verksamheter, funktioner och förvaltningar har signalerat behov av ett mera operativt stöd och utbildning för att stärka
den egna kompetensen inom informationssäkerhets- respektive dataskyddsområdet.
Det rör exempelvis vid anskaffandet av nya IT-stöd, genomförande av risk- och
sårbarhetsanalyser, konsekvensbedömningar av dataskydd vid nya personuppgiftsbehandlingar och klassning av information samt stöd i de åtgärder som krävs för att
kunna ge det skydd som resultatet av en klassning ger. Dessutom uttrycks ett behov
av övergripande regiongemensamma ställningstaganden i vissa informationssäkerhetsrelaterade frågor kopplade till personuppgiftshantering. Enligt överenskommelse
i koncernledningsgruppen har regionstyrelseförvaltningen inrättat en ny funktion
som:
-

Operativt kan stödja och samverka med verksamheter oavsett förvaltning vad det
gäller perspektiven informationssäkerhet och dataskydd enligt beskrivna behov.
Genomföra utbildningar för att ge förvaltningarna den kompetensen som behövs
för att kunna ta sitt ansvar för ägandeskap och förvaltandet av sin egen
information.
Agera länk mellan ledningssystem, den praktiska tillämpningen av lagstiftning och
framtagna styrande dokument.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 166 forts
RS 2021/597
AU § 134

Funktionen med en kostnad om 1 miljon kr samfinansieras 2021 av samtliga
förvaltningar utifrån budgetomslutning vilket ger följande fördelning:
-

RS/RSF: 72 000
RS/Räddningstjänst: 10 000
TN/TKF: 33 000
MBN/SBF: 5 000
BUN/UAF: 226 000
GVN/UAF: 59 000
SON/SOF: 266 000
HSN/HSF: 329 000

För fortsatt finansiering föreslås en permanent ombudgetering i nivå med 2021 års
underlag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en satsning på området informationssäkerhet och dataskydd är nödvändig inom regionen och att det är en mer resurseffektiv hantering att samordna frågorna centralt än att bygga upp stödfunktioner
inom respektive förvaltning/nämnd. Då frågan hanterats i koncernledningsgruppen
och där lett till en överenskommelse om hantering görs bedömningen att en
ombudgetering är den lösning som kräver minst administration framåt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-20
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning ekonomi
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 167

Anslag för genomförande av Allmänna val
2022

RS 2021/621
AU § 135

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Valnämnden beviljas ett anslag med 1 718 000 kronor för genomförande av
Allmänna val 2022.
• Det årsvisa anslaget höjs till 80 000 kronor från och med 2023.
•

Valnämnden har inkommit med en begäran om anslag för att genomföra Allmänna
val 2022 samt att det årsvisa anslaget ska höjas från 62 000 kronor till 80 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran beviljas.
Ärendets behandling under mötet

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

Valnämnden 2021-03-23
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-12
Skickas till
Valnämnden Arne Josefsson och Jenny Melin
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 168

Begäran om medel för Första linjen,
mottagning för barn och unga i åldern 6-17
år med lättare till medelsvår psykisk ohälsa

RS 2021/660
AU § 136

Regionstyrelsens beslut
•

Begäran om medel beslutas i samband med ärendet Strategisk plan budget
2022-2024.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt ett anslag på 4,7 mnkr för finansiering av
mottagningen Första linjen från och med 2022 och framåt. Förhoppningen att Första
linjens uppdrag att erbjuda stöd i ett tidigare stadium till individen skulle avlasta de
ordinarie verksamheterna har inte blivit verklighet.
Första linjen är en mottagning för barn- och unga i åldern 6-17 år med lättare till
medelsvår psykisk ohälsa. Mottagningen är en samverkanspilot mellan barn- och
ungdomspsykiatrin och socialtjänstens öppna insatsnivå som startade 1 april 2019.
Pilottiden sattes till två år för att därefter utvärderas i mars 2021.
Utvärderingen är genomförd och hälso- och sjukvårdsnämndens förslag, som har
stöd av socialnämnden, är att hälso- och sjukvårdsförvaltningen i fortsättningen ska
ansvara för verksamheten men med fortsatt samlokalisering med socialförvaltningen
för att bibehålla god samverkan.
I utvärderingen lyfts även utmaningen i samband med god och nära vård perspektivet,
att ge rätt stöd till rätt målgrupp. Där det dels handlar om att identifiera vilka barn och
unga som är i behov av en vårdinsats och vilka som är mer i behov av andra typer av
insatser som bättre erbjuds av andra verksamheter. I det arbetet krävs samverkan
mellan flera verksamheter inom både hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen involverade.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens äskande
prioriteras tillsammans med övriga äskanden och beslutas i budgeten för 2022.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att äskandet om medel för finansiering av
mottagningen Första Linjen behandlas och prioriteras tillsammans med övriga
äskanden i budgeten för 2022.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen och Marie Härlin, enhetschef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
forts

90 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 168 forts
RS 2021/660
AU § 136
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden § 55 2021-04-15
Rapport Första linjen
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi, avdelning kvalitet och kansli
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 169

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens näringslivsanslag 2022

RS 2021/691
AU § 140

Regionstyrelsens beslut
•

Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2022 och belastar regionstyrelsens
näringslivsanslag enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Jäv
Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Aino Friberg Hansson (S)
meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag.
År

Äskande

* Förslag

2021

2022

2022

ALMI företagspartner Gotland AB 4 320 tkr

4 320 tkr

4 320 tkr

Science Park Gotland

1 500 tkr

1 500 tkr

1 500 tkr

Visby Centrum AB

500 tkr

500 tkr

500 tkr

Ung Företagsamhet Gotland

500 tkr

750 tkr

500 tkr

Coompanion

100 tkr

300 tkr

100 tkr

0 tkr

1 500 tkr

1 500 tkr

50 tkr

50 tkr

50 tkr

300 tkr

300 tkr

300 tkr

4 800 tkr

4 800 tkr

4 800 tkr

615 tkr

623 tkr

623 tkr

12 685 tkr

14 643 tkr

14 193 tkr

Gotlands Filmfond
92 möjligheter
Medeltidsveckan
Gotland Grönt Centrum AB
Rindi Kårhuslokaler
SUMMA

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 169 forts
RS 2021/691
AU § 140

Region Gotlands ekonomi för år 2022 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs
för att skapa en ekonomi i balans. Samtidigt är vi i en lågkonjunktur orsakad av
coronapandemins följder där tillväxtarbetet och företagsfrämjande systemet behövs
som bäst. Konsekvenserna för aktörer som får minskade bidrag minskar deras
förmåga att fortsatt stödja företagsutveckling i det gotländska näringslivet.
Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de ekonomiska ramarna för
regionstyrelsen näringslivsanslag.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Aino Friberg Hansson (S)
meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan Science Park Gotland
Ansökan Ung Företagsamhet Gotland
Ansökan Coompanion
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Skickas till
Enheten för Hållbar Tillväxt
Samtliga bidragstagare
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 170

Styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi

RS 2020/1324
AU § 141

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Regionstyrelsen godkände den 2021-01-19 ett uppdragsdirektiv för översyn av styrmodell kopplad till ny regional utvecklingsstrategi. I direktivet föreslogs bland annat
att budgetberedningen skulle vara ett av de två huvudsakliga beredningstillfällen
under 2021 där avstämning skulle ske. Det andra tillfället kommer ske i samband
med budgetavstämning i oktober. Ärendet innehåller en första avstämning av
uppdraget.
Under januari till mars har en utvärdering av nuvarande styrmodell skett genom att
förtroendevalda samt tjänstemän inom Region Gotland fått besvara en enkät. Under
perioden har även en omvärldsbevakning skett av styrning och ledning i framgångsrika kommuner och regioner.
Uppdraget bedöms genomföras enligt plan.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 171

Uppföljning av Region Gotlands hantering av
Corona-pandemin

RS 2020/980
AU § 142

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Regiondirektören fick i september 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av den inledande fasen av Coronapandemin.
Uppdraget lämnades till en extern oberoende part, Ramboll Sverige AB som under
senhöst och vinter genomfört ett omfattande arbete för att följa upp såväl interna
(medarbetare) som externa (offentliga och privata samverkanspartners) perspektiv i
Region Gotlands hantering av pandemin.
Ramboll pekar på ett antal styrkor såväl som utvecklingsområden i sin rapport.
Koncernledningsgruppen har påbörjat arbetet med att analysera och bearbeta de
punkter som lyfts fram. Arbetet pågår och i den här delrapporten läggs särskilt fokus
på att återkoppla de åtgärder som görs i förvaltningarna för att stödja barn och unga
och särskilda målgrupper.
Slutlig avrapportering görs vid budgetavstämning hösten 2021. Då presenteras även
ett förslag på upplägg för att genomföra en uppföljning med en bredare samhällsanalys kring pandemins påverkan på det gotländska samhället.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Ulrica Widange, verksamhetsutvecklare,
regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
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Samverkansstrukturer i Region Gotland

RS 2020/1974
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Regionstyrelsens beslut
•

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.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen. Arbetsutskottet föreslog att till regionstyrelsen förtydliga
politikens delaktighet, inom ramen för samverkansstruktur.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningschefer
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Almedalsveckan 2022 och framåt
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Regionstyrelsens beslut
•

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.
forts

97 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 173 forts
RS 2021/664
AU § 144

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.
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.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Mia Stuhre, projektledare och Ulrika Holm,
kommunikationsdirektör, regionstyrelseförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen
fick i uppdrag att ta fram ett förslag till beslut inför regionstyrelsens sammanträde
den 3 juni 2021, baserat på diskussionen under arbetsutskottets sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-04
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Uppdrag - Organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet

RS 2019/958
AU § 146

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras enligt följande motivering.
- Ny Mat- och måltidspolicy bör tas fram före nya inriktningar och förändringar
beslutas.
- Underlag för att uppnå utredningens förslag om ökad centralisering samt ökad
andel kyld mat saknas avseende totalkostnad för investerings- och driftskostnader kopplat till hela produktions- och serveringskedjan.
- Remissvaren från alla verksamheter lyfter tydligt oro för hur ny hantering,
där uppvärmning av kyld mat, skulle påverka medarbetare utifrån rätt
använd kompetens. Det omhändertas inte. Därför behöver beskrivning av hur
ökad andel kyld mat kommer påverka medarbetare i hela produktions- och
serveringskedjan.

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.
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.
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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.
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.
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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.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör och
Josefine Jessen, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottets 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.
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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.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lars
Engelbrektsson (SD) att ärendet ska återremitteras med följande motivering.
-

Ny Mat- och måltidspolicy bör tas fram före nya inriktningar och förändringar
beslutas.
Underlag för att uppnå utredningens förslag om ökad centralisering samt ökad
andel kyld mat saknas avseende totalkostnad för investerings- och driftskostnader
kopplat till hela produktions- och serveringskedjan.
Remissvaren från alla verksamheter lyfter tydligt oro för hur ny hantering, där
uppvärmning av kyld mat, skulle påverka medarbetare utifrån rätt använd
kompetens. Det omhändertas inte. Därför behöver beskrivning av hur ökad
andel kyld mat kommer påverka medarbetare i hela produktions- och serveringskedjan.

Saga Carlgren (V) yrkar som tillägg att ”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 om ärendet ska avgöras idag eller om ärendet ska
återremitteras och finner att det ska avgöras idag. Votering begärs.
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I omröstningen gäller ja-röst för att ärendet ska avgöras idag och nej-röst för att
ärendet ska återremitteras. Omröstningen ger 7 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M),
Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Claes
Nysell (L) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 8 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino Friberg Hansson (S),
Oscar Lindster (S) och Tommy Gardell (S) och Lars Engelbrektsson (SD).
Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras med följande motivering.
-

Ny Mat- och måltidspolicy bör tas fram före nya inriktningar och förändringar
beslutas.
Underlag för att uppnå utredningens förslag om ökad centralisering samt ökad
andel kyld mat saknas avseende totalkostnad för investerings- och driftskostnader
kopplat till hela produktions- och serveringskedjan.
Remissvaren från alla verksamheter lyfter tydligt oro för hur ny hantering, där
uppvärmning av kyld mat, skulle påverka medarbetare utifrån rätt använd
kompetens. Det omhändertas inte. Därför behöver beskrivning av hur ökad
andel kyld mat kommer påverka medarbetare i hela produktions- och
serveringskedjan.

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-26
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Målbilden för en God och nära vård på Gotland fastställs.

Regionstyrelsens beslut
•

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

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 regionstyrelseförvaltningen. 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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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.
forts
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Ärendet föredrogs i arbetsutskottet av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen och Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets 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
Skickas till
Samtliga nämnder
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RS § 176

Färdplan God och Nära vård

RS 2021/566
AU § 148

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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.

Regionstyrelsens beslut

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.
•

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.

forts
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RS § 176 forts
RS 2021/566
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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.
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.
Ärendet föredrogs i arbetsutskottet av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen och Emma Norrby, verksamhetsutvecklare, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.
forts
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RS § 176 forts
RS 2021/566
AU § 148
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-06
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionstyrelsen
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RS § 177

Utmaning upphandling IT-området

RS 2021/145
AU § 149

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen avslår utmaningen.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Jesper Skalberg Karlsson (M), Andreas Unger (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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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

Jäv

På grund av jäv deltar inte Jesper Skalberg Karlsson (M), Andreas Unger (M) och
Saga Carlgren (V) i handläggningen av ärendet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Zango AB 2021-01-25
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-28
Skickas till
Zango AB
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RS § 178

Vistelseförbud

RS 2021/467
AU § 150

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till process för beslut om vistelseförbud antas.

Regionfullmäktige gav 2021-03-19, § 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.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Christer Stoltz, beredskapschef, regionstyrelseförvaltningen och Maria Amér, smittskyddsläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 202-05-04
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RS § 179

Ägardirektivet i Gotland Grönt Centrum AB
(svb)

RS 2021/656
AU § 151

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Förslag 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

Jäv

På grund av jäv deltar inte Stefan Nypelius (C) i handläggningen av ärendet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Hushållningssällskapet 2021-04-15
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-20
Skickas till
Styrdokument och författningssamling – bolagsordningar
Region Gotlands stämmoombud i Gotland Grönt Centrum AB
Gotland Grönt Centrum AB
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RS § 180

Översyn av RS-delegationsordning VT2021

RS 2021/596
AU § 152

Regionstyrelsens beslut
•

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-27
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RS § 181

Köpekontrakt Visby Kopparslagaren

RS 2021/623
AU § 153

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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.
forts
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Visby Kopparslagaren 1 och Visby Kopparslagaren 3, Terra Nova.
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.
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Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-26
Skickas till
Teknikförvaltningen
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RS § 182

Ändring av exploateringsavtal Rute
Sudergårde

RS 2021/654
AU § 154

Regionstyrelsens beslut
•

Ändringarna i exploateringsavtalet för Rute Sudergården 1:8 godkänns.

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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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 182 forts
RS 2021/654
AU § 154

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-19
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark & Stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 183

Exploateringsavtal Pipdånen, Visby

RS 2021/690
AU § 155

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat exploateringsavtal avseende Visby Pipdånen 5 och 6 godkänns.

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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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 183 forts
RS 2021/690
AU § 155
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-19
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark och stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 184

Remiss. Promemoria Deltagande på distans i
styrelsesammanträden i samordningsförbund

RS 2021/587
AU § 156

Regionstyrelsens beslut
•

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 arbetsutskottets 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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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 185

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

RS 2021/445
AU § 157

Regionstyrelsens beslut
•

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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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 185 forts
RS 2021/445
AU § 157

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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 185 forts
RS 2021/445
AU § 157

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.
I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Christer Stoltz, beredskapschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Justitiedepartementet 2021-03-11
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-06
Skickas till
Information till hälso- och sjukvårdsnämnden
Remissvar till Justitiedepartementet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 186

Upphandling verksamhetsdrift Solbergabadet och Hemsebadet - sekretess

RS 2021/730

126 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 187

Nominering till ungdomsledarpriset 2021

RS 2021/461
KFB § 8

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionfullmäktige har att utdela pris till Stefan Nilsson, Visby scoutkår.

Regionstyrelsens beslut
•

Stefan Nilsson utses till årets ungdomsledare 2021 för ideellt arbete som
scoutledare och kårordförande i Visby Scoutkår.

Årets pristagare av Region Gotlands ungdomsledarpris är Stefan Nilsson, Visby
Scoutkår. Efter att Visby Scoutkårs verksamhet legat i vila under flera decennier tog
Stefan initiativet till att starta upp verksamheten igen. Han har med sitt stora
engagemang och intresse för scouting fungerat som motor i utvecklingen som
inneburit att Visby Scoutkår på sex år gått från ingen verksamhet alls till att idag
omfatta ca 60 barn och ungdomar.
”Stefan är en stor förebild, både för barnen och ledarna i verksamheten, då han
verkligen brinner för Scouternas grundvärderingar där medmänsklighet, mångfald
och demokrati kombineras med äventyr, friluftsliv och gemenskap”, säger Johan
Weiborg, kassör i Visby Scoutkår som har nominerat Stefan.
Fredrik Gradelius, ordförande i kultur- och fritidsberedningen i Region Gotland,
kommenterar beslutet av pristagare såhär:
”Stefans engagemang har resulterat i ett uppsving bland barn och ungdomar i en
klassisk verksamhet som är synnerligen viktig nu med tanke på den pandemi vi
befinner oss i. Att kombinera demokratiarbete och medmänsklighet med friluftsliv
och utomhusaktiviteter är precis det som både barn och vuxna behöver just nu”.
Region Gotlands ungdomsledarpris har funnits sedan 2004. Priset är på 10 000
kronor och delas årligen ut till en ideellt arbetande ledare som verkar inom
föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.
Priset kan bara fås en gång och är avsett att stimulera pristagaren till fortsatt ideellt
ungdomsarbete. Priset delas ut vid regionfullmäktige i juni.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03
127 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 188

Förslag filmsamverkan mellan Region
Gotland och Film Stockholm AB

RS 2021/716
KFB § 10

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skapa förutsättningar för storregional
filmsamverkan gällande filmproduktion, filmkommission, kompetensutveckling
och talangutveckling med Film Stockholm AB fram till och med 2023.
• Medel som tidigare avsatts för medlems- och serviceavgift till Filmpool Stockholm
Mälardalen/Film Capital Stockholm föreslås ombudgeteras som verksamhetsmedel till Kultur- och fritidsavdelningen för att bekosta de gemensamma
aktiviteter som ligger inom ramen för förslaget.
•

Gotland är en attraktiv plats för filmproduktion och har en rik och bred filmsatsning
med ett antal aktörer som samverkar inom ramen för Filmstrategi Gotland 2018-2023.
Från och med 2021 har samarbete upphört med Filmpool Stockholm Mälardalen (och
dotterbolaget Film Capital Stockholm) och regionstyrelseförvaltningen förslår att
Region Gotland nu etablerar ett samarbete med den nya aktören för filmproduktion i
stockholmsregionen, Film Stockholm AB. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att
fortsatt storregional samverkan med Stockholm (där 80% av den svenska filmbranschen är etablerad) är viktig och gynnar den gotländska filmbranschen, dess
talanger, filmutbildningarna i Fårösund med flera aktörer.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att samverkan bäst kan uppnås med en ny
aktör genom att medel som tidigare avsett medlemskap och serviceavgifter
omfördelas till verksamhetsmedel och förs över till Kultur- och fritidsavdelningen
avsett för samverkan inom talangutveckling, kompetensutveckling, filmproduktion
och filmkommissionär verksamhet. Samverkan bygger på ömsesidig dialog och nytta
mellan Film på Gotland och Film Stockholm AB och kan utvärderas i samband med
uppföljningen av Filmstrategi Gotland 2018-2023. Det samordnande ansvaret för
samverkan, dialog och aktiviteter ligger hos Film på Gotland.
Filmen expanderar just nu i en tid då många andra branscher i kultursektorn har
avstannat. Film Stockholm AB har potentialen att bli en aktör av stor betydelse för
filmproduktion i en region där den största delen av filmbranschen är etablerad.
Bolaget finansieras av Region Stockholm och Stockholms stad med uppdraget att
förena kultur- och näringslivsperspektiv och att locka fler kommuner och regioner till
samverkan inom filmområdet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 188 forts
RS 2021/716
KFB § 10

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att fortsatt samverkan med
Stockholmsregionen är viktig för öns filmare och bolag. Samordnade marknadsföringsinsatser, nätverksträffar, kompetensutvecklingstillfällen, talangsatsningar och
filmkommissionär verksamhet kommer att ge avtryck på Gotland, i hela landet och
även internationellt. Förvaltningen ser även positiva synergieffekter i förslaget för
aktörerna som utvecklar Bergmanarvet på Fårö.
På grund av bolagets status som nybildat och att det inte är någon förening bedömer
regionstyrelseförvaltningen att samarbete bör provas genom att låta tidigare
medlems- och serviceavgifter omvandlas till verksamhetsmedel på kultur- och fritidsförvaltningen/Film på Gotland, öronmärkta för samarbetsaktiviteter med Film
Stockholm, och som kan utvärderas i samband med uppföljning av Filmstrategi
Gotland 2018-2023.
Förslaget går i linje med Filmstrategi Gotland 2018-2023 och de tre strategiska
prioriteringarna produktion, semiprofessionell produktion och samverkan. Förslaget
knyter an till fyra av strategins fem mål:
-

2023 präglas filmverksamheten på Gotland av samverkan mellan filmaktörer,
filmkulturella mötesplatser, civilsamhälle och näringsliv.
2023 har Gotland tack vare sin unika geografiska position utvecklat
internationella samarbeten med andra filmaktörer i Östersjöregionen men även
aktörer i övriga världen.
2023 har Gotland stärkt position som plats för en bred flora av filmproduktion.
Gotland som inspelningsplats är attraktiv och känd för nationella och internationella produktioner.
2023 ska filmsatsningen lett till fler jobb på norra Gotland och till utveckling av
Folkhögskolan i Fårösund.

Förslaget följer även Gotlands Kulturplan 2021-2023 och de mål för filmen som rör
talangutveckling och produktion, att ”erbjuda talanger och professionella goda
möjligheter till nätverkande och möjligheter att ta del av långsiktiga utvecklingsinsatser” och att ”filmproduktion på Gotland ska vara socialt och miljömässigt
hållbar”.
Ett utbyte med Stockholm skapar bättre förutsättningar än idag för enskilda filmare
såväl som branschaktörer över hela Gotland. Samverkan utgör även en möjlighet för
norra Gotlands filmaktörer som Folkhögskolan i Fårösund och Bergmancenter på
Fårö.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 188 forts
RS 2021/716
KFB § 10

I arbetsutskottet föredrogs ärendet av Paola Ciliberto, enhetschef regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-30

130 (140)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 189

Förslag förändring kulturkonsulentorganisation 2022

RS 2021/714
KFB § 11

Regionstyrelsens beslut

Kulturkonsulentorganisationen förändras enligt regionstyrelseförvaltningens
förslag.
• Från 2022 tillförs delar av den statliga förstärkningen av verksamhetsbidraget till
Region Gotland (på 888 000 kr) från Kulturrådet till kulturkonsulentorganisationen enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
•

Reservation:
Meit Fohlin (S) och Oscar Lindster (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Oscar Lindsters yrkande

Mot bakgrund av den översyn och utvärdering som gjordes av konsulentverksamheten 2019 samt med avstamp i både föregående och nuvarande kulturplan föreslås
förändringar inom kulturkonsulentorganisationen. Förändringarna omfattar namnbyte från konsulent till utvecklare, en ny tjänst som litteraturutvecklare samt förändrade tjänsteutrymmen inom områdena slöjd och form, teater, musik och dans.
Region Gotland tar ett ökat huvudmannaskap för två nya tjänster och samtliga
utvecklare ges möjligheter att utifrån målen i Kulturplan Gotland 2021-2023 årligen
äska medel både för utveckling av sina egna konstområden och för att uppnå
horisontella mål. Del av statliga förstärkningen av verksamhetsbidraget till Region
Gotland från Kulturrådet gällande kultursamverkansmodellen på 888 000 kr tillförs
utvecklarorganisationen och fördelas utifrån behovsprövning i samband med tilldelningsbeslut inom kultursamverkansmodellen till de gotländska länsinstitutionerna
varje år. Utvecklarna föreslås en något förändrad styrning för närmare samverkan
med Kulturenheten och för att bättre kunna samverka med varandra. Förändringarna
träder i kraft 1 januari 2022.
Generellt innebär förslaget en satsning på konsulentverksamheten med nya möjligheter framåt som bedöms ge goda förutsättningar för såväl de enskilda konstområdena som för kulturen i stort. Konsekvenser som särskilt bör lyftas är hur
förändringarna påverkar främst områdena slöjd och form samt dansområdet.
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RS § 189 forts
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I konsulentöversynen från 2019 föreslås ett förändrat utrymme för slöjd och form
från 175% till 50%. Detta anser regionstyrelseförvaltningen vara otillräckligt för att
bedriva utveckling inom slöjd och formområdet och bedömer behovet till minst
100%. Hur tjänsteutrymmet fördelas till skillnad från idag är en fråga för Gotlands
museums ledning i dialog med Region Gotland. Neddragning är motiverat (från
175% till 100%) i en helhetsbedömning (jämfört med de andra utvecklarna) och för
att istället frigöra verksamhetsmedel för området. I bedömningen ingår även att
neddragning är möjlig genom prioritera strategiska arbetsuppgifter framför operativa,
samt genom att Gotlands museum har annan kompetens inom museet att tillgå som
säkerställer att kunskaper inom hantverk, material och byggnadsvård inte går
förlorad. Förslaget är förankrat och framtaget i samsyn med både Gotlands museum
samt med den nationella myndigheten Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Gällande dansen är det viktigt att säkerställa samverkan och samsyn kring Länsdansuppdraget som innehas av Länsteatern på Gotland. I Kulturplanen är ett av målen för
dansen att ta fram en utvecklingsplan för området vilket ger möjlighet till dialog och
gemensamma tag kring utvecklingen av bland annat länsdansuppdraget. Det är även
viktigt att säkerställa dansens intressen i bedömningen av den årliga fördelningen av
verksamhetsmedel. Eftersom dansen delvis saknar infrastrukturer på Gotland så är
även samverkan med de andra konstområdena av särskild vikt för dansutvecklaren,
varför det är bra att utvecklarna för dans-, teater- och musik blir placerade i samma
organisation.
Den föreslagna höjningen av utrymmet för teater och musik, som tidigare inrymdes i
scenkonstkonsulentens tjänst bedöms viktig för att musikområdet har aktörer som
idag inte nås av främjandeverksamheten genom att den idag är en mindre del av
scenkonstkonsulentens tjänst - och för att området har många aktörer som är viktiga
att samla. Teaterområdet bör även inkludera cirkus och mer gränsöverskridande
scenkonst.
Synpunkter har inkommit kring uppdelningen dans 50% och teater/musik 100%.
Här föreslås en alternativ fördelning teater/dans 100% och musik 50%.
Regionstyrelseförvaltningen ser detta som möjligt. Det viktiga är dock att samla
kompetenserna hos en och samma huvudman för att säkerställa samverkan mellan
dessa.
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RS § 189 forts
RS 2021/714
KFB § 11

Rapporten ”Villkor och visioner, kartläggningen av litteraturområdet på Gotland” från
2020, visar att det finns en väldig bredd av litterärt verksamma, professionella
författare, skribenter, litterära sällskap med mera på Gotland. Förlag, föreningar och
hembygdsförbund ger ut litteratur, det finns en skrivutbildning och ett författarcentrum. Samtidigt finns utmaningar med arvodering till författare och behov av
synlighet, samtal och nätverkande för området. Kartläggningen föreslår ett antal
insatser för att främja litteraturen som ett konstområde som även ingår i Kulturplanen:
att förbättra villkoren för litterärt verksamma, synliggöra litteraturen som konstform
och skapa förutsättningar för talangutveckling och barn och ungas litterära skapande.
Kartläggningen fastslår att ”en förutsättning för att kunna göra dessa insatser är att
inrätta en litteraturutvecklartjänst med ett övergripande ansvar för litteraturen som
konstform och de regionala insatserna för området.” Genom att tillsätta en utvecklare
för litterärt skapande så etablerar Region Gotland tydligt litteraturen som ett eget
konstområde. Utan en utvecklare för konstområdet litteratur så är bedömningen att
Kulturplanens mål inom litteraturområdet är svårare att uppnå.
Bedömning och nuvarande förslag kring kulturkonsulentorganisationen tar avstamp i
översynen från 2019 och det ursprungliga förslag som togs fram utefter ett antal
intervjuer med fria aktörer, länsinstitutioner, konsulenter och fria professionella.
Denna har sedan följts upp med feedback från olika aktörer samt även med
kompletterande underlag från konsulenterna själva. Det nuvarande förslaget har
förankrats med cheferna för länsinstitutionerna, med konsulenterna, med
referensgruppen för fria professionella samt med Nämnden för hemslöjdsfrågor.
Ärendet föredrogs i kultur- och fritidsberedningen av Paola Ciliberto, enhetschef,
regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

Oscar Lindster (S) med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund
(MP) yrkar i första hand att förslaget återremitteras för att tydliggöra process och
beredning av verksamhetsmedel samt att utreda konsekvenser av en neddragning på
konsulenttjänster för måluppfyllnad av Kulturrådets prioriteringsgrunder som:
-

att öka tillgängligheten till kultur och skapa förutsättningar för ökad kvalitet och
förnyelse
att utveckla den regionala kulturella infrastrukturen, etablera och stärka
samverkansformer och interregionala samarbeten
att ge utrymme till konst- och kulturområden med en svag regional strukturinsatser som leder till att fler invånare deltar i kulturlivet
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RS § 189 forts
RS 2021/714
KFB § 11

Konsekvenser för måluppfyllelse i kulturplanen bör också analyseras.
I andra hand yrkas att tjänsteutrymmet för slöjd och form konsulent kvarstår på
175 % för 2022, samt att ovanstående konsekvensanalys görs.
Ordföranden ställer fråga om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner
att ärendet ska avgöras idag.
Votering begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för att ärendet behandlas idag och nej-röst för att
ärendet ska återremitteras.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Claes Nysell (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Lisbeth Bokelund (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Oscar Lindster (S) och Tommy Gardell (S).
Regionstyrelsen finner att ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på Oscar Lindsters andrahandsyrkande och kulturoch fritidsberedningens förslag och finner att kultur- och fritidsberedningens förslag
bifalls.
Meit Fohlin (S) och Oscar Lindster (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Oscar Lindsters yrkande.
Beslutsunderlag

Översyn Region Gotlands konsulentverksamhet
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-30
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RS § 190

Förslag på särskild fördelning av nya medel
till kultursamverkansmodellen 2021

RS 2021/715
KFB § 12

Regionstyrelsens beslut
•

Den permanenta förstärkningen av statliga medel inom kultursamverkansmodellen
som uppgår till 888 000 kronor fördelas temporärt för 2021 enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

I fördelningsbeslutet från Statens kulturråd gällande 2021 och framåt beviljades
Region Gotland en permanent förstärkning för den regionala kulturen inom kultursamverkansmodellen där sammanlagt 888 000 kronor syftar till att Region Gotland
ska ”ges ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer” samt att stärka
förutsättningarna för att uppnå målen i Region Gotlands Kulturplan 2021-2024. Från
2022 föreslås denna förstärkning tillföras konsulentverksamheterna (enligt ärende
2021/714) men för 2021 krävs en temporär fördelning.
Förslaget är därför, utifrån Kulturplanens målområden, att förstärkning utgår till
Gotlands museum på 300 000 kronor för områdena slöjd och form, kulturarv och
konst. Att Länsteatern tilldelas 100 000 kronor för breddat deltagande inom scenkonst, Gotlandsmusiken tilldelas 150 000 kronor för musik för ungdomar och unga
vuxna, att Film på Gotland tilldelas 50 000 kronor för arbete med medie- och
informationskunnighet för barn och unga samt att danskonsulenten tilldelas 100 000
kronor för dans för unga/unga vuxna. Kulturkonsulenternas gemensamma
främjandearbete föreslås förstärkas med 188 000 kronor i syfte att stärka områdesövergripande samarbeten kring nationella minoriteter, kompetensutveckling inom
breddat deltagande och målgruppen unga och unga vuxna.
Förslaget har tagits fram utifrån Kulturplanens målområden, i dialog med
länsinstitutioner och kulturkonsulenter och mot bakgrund av Kulturrådets strategiska
prioriteringar. Hänsyn har tagits till institutioner vars verksamhet kraftigt påverkats
under 2020 och 2021. Utifrån ett målgruppsperspektiv och i dialog med
institutionerna har två målgrupper ringats in för 2021: unga och unga vuxna (utifrån
kulturplanen) men även målgruppen äldre - som tvingats till ökad isolation på grund
av pandemin.
I övrigt bedöms tillgången till konst angelägen under året i ett läge där Konstmuseets
tidigare lokaler inte används för utställningar. Även dansen bedöms vara ett viktigt
område i linje med Kulturrådets prioriteringsgrunder samt med kopplingen till
målgruppen ungdomar och unga.
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RS § 190 forts
RS 2021/715
KFB § 12

Arbetet med förstärkningen 2021 bör ske i nära samarbete mellan institutioner och
konsulenter. För att stärka kulturplanens horisontella mål och för att öka kulturkonsulenternas samarbete inför en förändrad konsulentorganisation så är
bedömningen även att en särskild del av förstärkningen 2021 bör gå till områdesövergripande samverkan.
Litteraturen ingår inte i fördelningsförslaget eftersom att området tilldelades en
öronmärkt del i beslutet från Kulturrådet från 2021.
Ärendet föredrogs i kultur- och fritidsberedningen av Paola Ciliberto.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Beslut Kulturrådet 2021
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-30
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RS § 191

Information om corona covid-19

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Christine Senter, vaccinsamordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen informeras b la om smittläget, införande av fas-4 på Gotland samt
digitala bokningar.
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RS § 192

Information om biblioteken

Ärendet föredras av Angelica Andersson Fihn, avdelningschef, regionstyrelseförvaltningen och Anna-Lena Sundlin, organisationskonsult.
Regionstyrelsen informeras om pågående förändringsarbete på biblioteken.
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-05-26

RS § 193

Anmälan av delegationsbeslut

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regiondirektörens beslut
-

Medel för kommunikation riktad till distansarbetare, sommargotlänningar

Biträdande förvaltningschefs beslut
-

Bisysslor 2021-04-20-2021-05-17
Anställningar 2021-04-20-2021-05-17

Regional utveckling beslut
-

Samverkan marknadsföring Tyskland 2021. Anslag 1:1 2021-05-11

Kultur och fritidsavdelningens beslut
-

Kulturenheten 2021-04-19
Biblioteksutvecklaren 2019-04-10-2021-04-09
Film på Gotland 2021-03-08-2021-03-09
Fritidsenheten 2021-04-14-2021-05-20

Serveringstillstånd
-

-Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2021-03-18-2021-04-22.
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RS § 194

Information. Vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades följande inkomna handlingar:
-

Skrivelse från Vårdföretagarna om uppskjuten vård mars 2021
Vårdföretagarnas jämförelsestudie om uppskjuten vård
Riket och regioner uppskjuten vård
Centrala samverkanskommitténs protokoll 2021-04-21
Centrala samverkanskommitténs protokoll 2021-04-23
Oskarshamns kommuns ståndpunkter i färjetrafiken 2021-04-27 § 111
Teknikhuset - Seminarium - Svenskt flyg utvecklas - 7 september 2021
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Bilaga § 142:1
Eva Nypelius (C) yrkar på följande driftsbudget för C-M-L-KD.
Driftsbudget 2022

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
C-M-L-KD

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

68,6
11,4

Summa personalkostnadskompensation

80,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,7

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5

D. Ramtillskott
RS: Office 365

4,0

RS: Fakturahantering och e-handelssystem inkl. support

2,8

RS: E-arkiv

2,0

RS: Övergång till e-arkiv

0,5

RS: Belastningsattacker

0,8

RS: Generellt ramtillskott

4,1

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

TN: Generellt ramtillskott

1,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Generellt ramtillskott

5,0

GVN: Generellt ramtillskott

1,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskott

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7

RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

1,0

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott

58,0

E. Effektivisering
Regionstyrelsen

-3,1

Tekniska nämnden

-4,4

Miljö- och byggnämnden

0

Barn- och utbildningsnämnden

-7,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-1,9

Socialnämnden

-10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-16,5

Summa effektiviseringar

-43,3

Övriga förändringar
Reavinst

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

214,0

Budgeterat resultat

101,5

C-M-L-KD föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för
BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5
miljoner kr, ramtillskott på 58 miljoner kr, reavinster på 10 miljoner kr samt effektiviseringar på
43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 101,5 miljoner kr.

Bilaga § 142:2
Meit Fohlin (S) yrkar på följande driftsbudget för S.
Driftsbudget 2022

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
Socialdemokraterna

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

75,5
20,0

Summa personalkostnadskompensation

95,5

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,4

Interna priser teknikförvaltningen

2,2

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

44,2

D. Ramtillskott
RS: Ramförstärkning

10,0

RS: Förstärkning arbete klimat/miljö/energi

2,0

RS: Stöd för professionella kulturskapare

1,0

RS: Fritidsbanker

1,0

RS: Uppräkning verksamhetsstöd kulturorg.

0,5

TN: Allmän kollektivtrafik, inkl strateg

6,0

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Ramförstärkning

4,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Ramförstärkning

13,0

GVN: Ramförstärkning

1,0

SON: Våld i nära relation

2,6

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7

RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

RS, TN, MBN: FramSam

2,0

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Strategiskt ansvar arbetsmarknad

1,8

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott

59,4

E. Effektivisering
Lokaler, digitalisering, inköp,

-40,0

minskade kostnader för hyrpersonal, sänkta sjuktal
Summa effektiviseringar

-40,0

Övriga förändringar
Rea- och exploateringsvinster

-20,0

Summa förändringar

-20,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

224,0

Budgeterat resultat

91,0

S föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 95,5 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller
för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 44,2
miljoner kr, ramtillskott på 59,4 miljoner kr, rea- och exploateringsvinster på 20 miljoner kr samt
effektiviseringar på 40,0 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 91,0 miljoner kr.

Bilaga § 142:3

Saga Carlgren (V) yrkar på följande driftsbudget för V.
Driftsbudget 2022

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
Vänsterpartiet

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken
Låglönesatsning kommunal
Summa personalkostnadskompensation

68,6
24,5
6,9
100,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,7

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5

D. Ramtillskott
RS: Digitalisering

4,0

RS: Stöd till kvinnojourer

0,5

RS: Stöd för professionella kulturskapare

1,0

RS: Uppräkning verksamhetsstöd kulturorg.

0,5

RS: Kultursatsning barn och unga, bibliotek

2,0

RS: Budget och skuldrådgivning

0,7

RS: Förstärkt klimatarbete – utbildning, nätverk

5,0

RS: Etablering Blått centrum

0,5

RS: Strategiskt ansvar kollektivtrafik

0,8

RS: Strategiskt ansvar arbetsmarknad

1,8

RS: Val 2022

1,7

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik – återinförande av busskort

1,5

TN: Ökade driftskostnader – Honnörsparken,
trädskötsel m.m.

3,0

TN: Kapitalkostnad till följd av exploatering

3,5

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

4,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Mentorsanställningar

0,5

BUN: Teamarbete mot problematisk frånvaro

3,0

BUN: Ramtillskott – Stärka resursskolor, stöd till elever
med särskilda behov m.m.

7,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Mindre barngrupper i förskolan

5,0

GVN: Kompetensförsörjning

0,4

GVN: Mentorsanställningar

0,2

GVN: Ökade hyreskostnader

0,7

GVN: Pedagogiskt stöd och socialt stöd gymnasiet

1,0

GVN: Fritidsbank och kostnadsfria aktiviteter
barn och unga

2,0

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

4,0

GVN: Folkhögskolan – utbildningsplatser

5,0

SON: LSS Ramtillskott

5,0

SON: Våld i nära relation

2,6

SON: Förebyggande arbete äldres hälsa samt motverka
ensamhet

2,0

HSN: Förstärkt primärvård – god och nära vård

7,0

HSN: 1177 Vårdguide

3,3

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

ÖFN: Förstärkning av kansli

0,7

Summa ramtillskott

91,2

E. Effektivisering
Effektivt lokalutnyttjande – kontorslokaler i
tätorterna
Överanställning och minskade kostnader för
hyrpersonal och vikarier
Summa effektiviseringar

-7,5
-7,5

-15,0

Övriga förändringar
Reavinster

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

295,0

Budgeterat resultat

20,0

V föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken, samt låglönesatsning kommunal på 100 miljoner kr, tillskott
via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa
avtal och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 91,2 miljoner kr, reavinster på 10,0
miljoner kr samt effektiviseringar på 15,0 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då
20,0 miljoner kr.

Bilaga § 142:4
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på följande driftsbudget för MP.
Driftsbudget 2022

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
Miljöpartiet

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

68,6
11,4

Summa personalkostnadskompensation

80,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,7

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5

D. Ramtillskott
RS: Generellt ramtillskott

4,0

RS: Klimat och miljöarbete

5,0

RS: Stöd för professionella kulturskapare

1,0

RS: Uppräkning verksamhetsstöd kulturorg.

0,5

RS: Budget- och skuldrådgivning

0,7

RS: Kommunikation

2,0

RS: Lokalsamordning RSF

0,7

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Generellt ramtillskott

5,0

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

4,5

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Mentorsanställningar

0,5

BUN: Ramtillskott

10,0

BUN: Resursskolan

3,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

GVN: Kompetensförsörjning

0,4

GVN: Mentorsanställningar

0,2

GVN: Ökade hyreskostnader

0,7

SON: LSS Ramtillskott

5,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskott

2,0

HSN: 1177 Vårdguide

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7

RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,0

RS, TN, MBN: FramSam

2,8

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Strategiskt ansvar arbetsmarknad

1,8

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

0,5

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott
E. Effektivisering

84,2
0,0

Summa effektiviseringar
Summa justeringar (A+B+C+D+E)
Budgeterat resultat

0,0
293,0
22,0

MP föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för
BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5
miljoner kr, ramtillskott på 84,2 miljoner kr samt inga effektiviseringar. Det justerade resultatet
för 2022 blir då 22,0 miljoner kr.

Bilaga § 142:5
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på följande driftsbudget för SD.
Driftsbudget 2022

Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
Sverigedemokraterna

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

68,6
8,0

Summa personalkostnadskompensation

76,6

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,2

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5

D. Ramtillskott
RS: Office 365

4,0

RS: Fakturahantering och e-handelssystem inkl. support

2,8

RS: E-arkiv

2,0

RS: Övergång till e-arkiv

0,5

RS: Belastningsattacker

0,8

RS: Generellt ramtillskott

4,1

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

TN: Generellt ramtillskott

1,0

MBN: Öronmärkt, Plan, bygglov och tillstånd m.m.

5,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Lärarsekreterare

5,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Generellt ramtillskott

5,0

GVN: Generellt ramtillskott

1,0

SON: Fixartjänster för äldre

2,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskott

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7

HSN: Utbildning av sjuksköterskor

10,0

RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

2,0

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

1,0

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

HSN: Samtalskontakt för äldre

2,0

Summa ramtillskott

82,9

E. Effektivisering
Regionstyrelsen

-3,1

Tekniska nämnden

-4,4

Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

-7,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-1,9

Socialnämnden

-10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-16,5

Summa effektiviseringar

-43,3

Övriga förändringar
Reavinst

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

235,0

Budgeterat resultat

80,0

SD föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 76,6 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller
för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5
miljoner kr, ramtillskott på 82,9 miljoner kr, reavinster 10,0 miljoner kr samt effektiviseringar på
43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för 2022 blir då 80,0 miljoner kr.

