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RS § 195

Energicentrums ansökan om medlemskap i
Energikontoren Sverige

RS 2019/472
REGU § 32

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Energicentrum ansökan om medlemskap i Energikontoren Sverige godkänns.

Framtagandet av konceptet för Energicentrum Gotland, med en tydlig roll i den
gotländska energiomställningen och också som en del av färdplanen för Energipilot
Gotland, byggde i hög grad på de befintliga Energikontor som finns runtom i landet.
Idag är dessa 15 stycken. Det uttrycktes i färdplanen en ambition att Energicentrum
Gotland kan bidra till en vidareutveckling av energikontoren.
Region Gotland har fram till idag, via EKR (Energi- och Klimatrådgivare), varit
informellt ansluten till Energikontoret Mälardalen. I takt med att Energicentrum
etableras ser vi med fördel att vi blir medlemmar i eget namn i paraplyorganisationen
Energikontoren Sverige. Det innebär i sammanfattning;
- Energicentrum får genom nätverket på ett naturligt sätt tillgång till den
kompetens, inte minst inom projekthantering, som finns inom de övriga
kontoren.
- Energikontoren Sverige har en tydlig ambition att vara en kunskapsorganisation
inom energiområdet som samlat även kan agera kommunikativt på nationell nivå
inom frågor som berör energiomställningen i Sverige.
Energikontoren kan bli en naturlig kanal för spridning av de resultat som kommer
fram i arbetet med energiomställningen på Gotland. I enlighet med principen i
Energipilotuppdraget där spridning skall ske nationellt.
Medlemskapet kostar 25 000 kr per år och finansieras genom Energicentrums
befintliga driftbudget
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-06
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RS § 196

Deltagande i Biogas Research Centre

RS 2018/929
REGU § 33

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Letter of Intent för Region Gotlands deltagande i Biogas Research Centre 20222026, godkänns.
• Region Gotland tecknar medlemskap i Biogas Research Centre 2022-2026, i
samverkan med näringslivet och givet att centret beviljats nu aktuell ansökan.
•

Regionstyrelsens beslut

Letter of Intent för Region Gotlands deltagande i Biogas Research Centre 20222026, inges till Linköpings universitet.
• Kontanta medel för deltagande, totalt 250 000 kr, fördelat på 50 000 kr per
år, anslås från Regionstyrelsens näringslivsanslag. Lika stort värde i tid, redovisat
som minst 62,5 timmar per år sätts in av
regionstyrelseförvaltningen/energicentrum.
Paragrafen justeras omedelbart.
•

På Gotland är lokal produktion av biogas betydelsefull såväl i energiomställningen
som i omställningen till resurseffektiv cirkulär ekonomi. Utvecklingen inom biogasområdet kan accelereras genom samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och
akademi. Förutsatt att Linköpings universitet får sin ansökan för Biogas Research
Centre, BRC, för åren 2022-2026, beviljad av Energimyndigheteten, föreslås därför
Region Gotland gå in som medlem i BRC. Den direkta kostnaden blir 50 000 kr per
år, vilket föreslås tas från näringslivsanslaget. Därutöver krävs en tidsinsats som
Region Gotland och tre associerade gotländska företag gemensamt ansvarar för. På
detta vis får vi också ett litet biogaskluster på Gotland att arbeta med i den delen av
energiomställningen. Tidsperioden sammanfaller också väl de med genomförandeprogram som nu tas fram för den regionala utvecklingsstrategin.
Utan näringslivets intresse hade det inte varit meningsfullt med fortsatt medverkan
för Region Gotland i BRC. När antalet planer och styrdokument ska minska, så att
ingen aktualiserad biogasstrategi tas fram, faller motivet att genom BRC få in
underlag för uppdateringar av biogasstrategin. Regionens egen biogasverksamhet
som kund/producent/råvaruleverantör har inte heller förutsättningar att i närtid växa
påtagligt från 2021 års nivå. Samtidigt vore det besvärligt för det kommunala ansvaret
för VA och avfall samt ett avbräck för bioekonomin på ön, om det inte finns både en
biogasmarknad och anläggningar som tar emot kommunalt avfall och förädlar det till
biogödsel för avsättning på ön. Därför välkomnas att, i nästa period i BRC, de
regioner som blir medlemmar delta tillsammans med mindre företag i sin region.
forts
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RS § 196 forts
RS 2018/929
REGU § 33

Fem år, 2022-26 är lång tid, men ryms i perioden för de genomförandeprogrammen
för Vårt Gotland 2040 och ryms i strategin för smart specialisering, S3, inom
Näringslivets energiomställning.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-24
Skickas till
Linköpings universitet
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RS § 197

Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi- Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder

RS 2021/773
REGU § 34

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar Gotlands Besöksnäring AB:s (Gotlands förenade
besöksnäring, GFB) projekt ”Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi” med högst 1 290 000 kronor, 50 procent av projektets faktiska kostnader,
varav 600 000 kronor ur 2022 års anslag 1:1, 600 000 kronor ur 2023 års anslag 1:1
och 90 000 kronor ur 2024 års anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2022-01-01—2024-02-29. Slutredovisning ska ha
inkommit till Region Gotland senast 2024-03-31.
•

Jäv:
Regiondirektör Peter Lindvall anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av
ärendet.

Projektets huvudinriktning är att processleda implementeringen av besöksnäringsstrategin med utgångspunkt i den nyligen fastslagna handlingsplanen.
Sedan 2019 pågår ett projekt i syfte att implementera besöksnäringsstrategin på
Gotland. På grund av pandemin har hela implementeringsarbetet försenats. Dels
finns restriktioner som hindrar människor att mötas, dels är besöksnäringsföretagen
så drabbade att det inte finns resurser att lägga på utveckling och nätverk. Med
anledning av det behöver tidsramarna för implementeringsarbetet förlängas med två
år.
Projektet ska verka för att stärka besöksnäringsföretag och skapa förutsättningar för
hållbar utveckling och tillväxt inom besöksnäringen. En handlingsplan kopplad till
besöksnäringsstrategin togs fram 2020.
Implementering av besöksnäringsstrategin är ett stort arbete som kräver tid, resurser
och insatser inom en rad områden. Inom flera områden finns redan pågående
projekt, såsom projekt för att utveckla matturism och outdoorturism. Andra
utpekade områden i strategin är exportmognad och internationalisering samt att
samla besöksnäringen i stråk. Affärsutvecklande insatser inom det senare området
kommer att rymmas inom projektet. Genom att skapa mötesplatser för företag inom
forts
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RS § 197 forts
RS 2021/773
REGU § 34

södra stråket, östra stråket och norra stråket kan projektet skapa förutsättningar för
samverkan och paketering och på så sätt skapa nya hållbara resandeanledningar som
utvecklar besöksnäringen.
Projektet bidrar till hållbar utveckling av besöksnäringen på Gotland genom att bland
annat verka för en längre besökssäsong, som i sin tur bidrar till större tillväxt för
näringens företag och ger dem möjlighet att erbjuda året runt-anställningar.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi överensstämmer väl med inriktningen ”Utveckla konkurrenskraften
genom smart specialisering” inom styrkeområdet Besöksnäring i Vårt Gotland 2040
– Regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS). Regionstyrelseförvaltningen anser
också att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på ett hållbart sätt utvidga
besöksnäringen på Gotland, både geografiskt och säsongsmässigt.
Regionalt utvecklingsutskott gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med en
fördjupad redovisning av hur regionens medel använts inom ramen för samverkansprojektet med Gotlands förenade besöksnäring - ”implementering av besöksnäringsstrategin”. Ärendet överlämnades därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan. 2021-05-07
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-11
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RS § 198

Almedalsveckan 2022 och framåt

RS 2021/664
AU § 164

Regionstyrelsens beslut

Almedalsveckan 2022 genomförs under fem dagar, med start söndagen den 3 juli
2022 och avslut torsdagen den 7 juli.
• Regionstyrelsen är positiv till de önskemål som inkommit gällande en tidigareläggning av Almedalsveckan till vecka 26 efter valåret 2022.
• Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samråd med de
nybildade råden gemensamt ta fram förslag till beslut gällande under vilka dagar
framtida Almedalsveckor ska genomföras.
• Uppdraget ska återrapporteras till regionstyrelsen under oktober 2021.
•

Kärnan i Almedalsveckan är riksdagspartiernas medverkan med bland annat partiledartal i Almedalen. Utifrån de önskemål som framkommit från riksdagspartierna
rekommenderas ett beslut om tidigareläggning av Almedalsveckan till vecka 26.
Utredningen som genomförts under våren har tagit upp vilka konsekvenser en
tidigareläggning av Almedalsveckan kan få. Sammanfattningsvis finns det inget som
anses påverka varumärket negativt eller som skulle innebära att fler väljer bort att
medverka om Almedalsveckan genomförs en vecka tidigare. Inte heller några
argument som skulle försvaga Almedalsveckans roll som demokratisk mötesplats.
Bland de intressentgrupper som kommer till Gotland för att delta under Almedalsveckan ses en tidigareläggning som möjlig, till och med önskvärd från vissa
arrangörer, utifrån att de bedömer det enklare att få bemanning till sina evenemang,
inte ligger direkt i anslutning till semesterperioden samt ökad möjlighet att få
medverkande till sina evenemang. Även besöksnäring/transportörer bedömer
förutsättningarna för att genomföra Almedalsveckan en vecka tidigare som goda.
Den oro som lyfts handlar om vad det kan innebära för arrangemang som vanligtvis
brukar genomföras under vecka 26 på Gotland, närheten till midsommarhelgen samt
vilka konsekvenser det får för planering och förberedelser om Almedalsveckan
tidigareläggs. De gotländska serviceleverantörerna flaggar främst för utmaningen med
att hinna iordningsställa arenor och montrar med tanke på midsommarhelgen.
forts
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RS § 198 forts
RS 2021/664
AU § 164

En sammanvägning av de förslag som har kommit från partier, besöksnäring och
arrangörer ligger till grund för förslag till beslut att kommande Almedalsveckor inleds
på tisdagen och avslutas på lördagen vecka 26. Det blir då en femdagarsvecka med
delade dagar, utifrån det tidigare beslutet om att korta/komprimera Almedalsveckan.
Förändringen föreslås träda i kraft från och med 2023, då den nya beslutsstrukturen
för Almedalsveckan har kommit på plats.
Arbetsutskottet föreslog att ärendet skulle överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande. Till regionstyrelsen kompletterades ärendet med information från SKR.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mia Stuhre, projektledare, Lisa Etzner, regionjurist och Ulrika
Holm, kommunikationsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-26
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RS § 199

Begäran om tilläggsanslag till följd av
utebliven Almedalsvecka

RS 2021/749
AU § 165

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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

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

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

Tekniska nämnden 2021-04-07, § 94
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
Skickas till
Tekniska nämnden
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RS § 200

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafiken trafikeringskostnad allmän

RS 2021/615
AU § 166

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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

Reservation:
Thomas Gustafson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för 2021 på 14,8 miljoner kr (mnkr)
för den allmänna kollektivtrafiken.
Biljettintäkterna beräknas bli 7,1 mnkr lägre än budgeterat på grund av pandemin.
Resterande del är kostnadsökningar som inte är hänförliga till pandemin. Det är
prisjusteringar samt ett ökat utbud och mer omfattande tomkörningar än förväntat.
Tekniska nämnden rapporterar i samband med månadsrapporten för april inte någon
förbättring av prognosen för allmän kollektivtrafik.
Tekniska nämnden konstaterar att för att nå en ekonomi i balans krävs att utbudet
avsevärt minskas. Nämnden har beskrivit 3 scenarios för att åstadkomma en utbudsminskning. Alla åtgärder behöver genomföras efter sommaren och innebär att endast
45 procent av nuvarande produktion kan genomföras. Konsekvenser som beskrivs är
att arbetspendling försvåras, att förstärkningsbussar dras in med trängsel som
konsekvens, samt att en utbudsminskning drabbar människor utan körkort.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag för minskade biljettintäkter på
grund av pandemin beviljas. För att inte det budgeterade resultatet för Region
Gotland ska understiga målnivån kan inte ytterligare tilläggsanslag föreslås. Nämnden
behöver arbeta för att utbudet av allmän kollektivtrafik anpassas till den budget som
är beslutad.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig
karaktär och inte rimligen kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.
forts
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RS § 200 forts
RS 2021/615
AU § 166

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

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

Tekniska nämnden 2021-03-31, § 60
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
Skickas till
Tekniska nämnden
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RS § 201

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafiken trafikeringskostnad särskild

RS 2021/616
AU § 167

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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

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

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

Tekniska nämnden 2021-03-31, § 61
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
Skickas till
Tekniska nämnden
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RS § 202

Begäran om tilläggsanslag för inköp av
handläggningssystem inom särskild
kollektivtrafik

RS 2021/617
AU § 168

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Begäran om tilläggsanslag avslås.

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

Thomas Gustafson (V) yrkar att tilläggsanslaget ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2021-03-31, § 62
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
Skickas till
Tekniska nämnden
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RS § 203

Begäran om tilläggsanslag markupplåtelse
och enskilda vägar med statsbidrag

RS 2021/822
AU § 169

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

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

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

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

Tekniska nämnden 2021-03-31, § 56
Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-24
Skickas till
Tekniska nämnden
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RS § 204

Fördelning av tillfälligt statligt coronastöd
2021 till regionala kulturinstitutioner

RS 2021/911

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag om fördelning av tillfällig statlig förstärkning inom kultursamverkansmodellen för 2021 med anledning av pandemin godkänns. Förstärkningen uppgår
till sammanlagt 10 247 000 kronor.

Jäv:
Agnes Lundgren (Fi) och Armin Scholler (MP) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.

I fördelningsbeslutet från Statens kulturråd 1 juni 2021 har Region Gotland beviljats
ett tillfälligt verksamhetsbidrag för 2021 till regional kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen. Förstärkningen är uppdelad i stöd för särskilt utsatt verksamhet och en generell förstärkning. Ändamålet med bidraget är att bidra till att de
nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala
prioriteringar och variationer.
Förslaget är att förstärkning för särskilt utsatt verksamhet utgår till Gotlands museum
på äskade 7,4 miljoner kronor för inkomstbortfall eller uppskjuten verksamhet under
pandemin. Av den generella förstärkningen föreslås Länsteatern tilldelas 1 100 000
kronor, Gotlandsmusiken 750 000 kronor, Länsbiblioteket 300 000 kr, Film på
Gotland 350 000 kronor, danskonsulenten 200 000 kronor och arbete med
horisontella mål (kulturkonsulenterna) 147 000 kronor.
Förslaget har tagits fram utifrån Kulturrådets prioriteringsgrunder, denna
förstärknings prioriterade målområden (utveckling/omställning, intäktsbortfall,
samverkan fria aktörer, övriga prioriteringar mot kulturplan) samt de äskanden som
inkommit från länsinstitutioner och kulturkonsulenter. Förslaget baseras också på att
tillskapa balans mellan konstområden som saknar starka institutioner.
Genom tilldelningen till särskilt utsatta verksamheter, finns möjlighet att tillmötesgå
Gotlands Museums äskande till hundra procent. Det innebär att museet får medel för
full kostnadstäckning för 2021 och att verksamhetens grunduppdrag därmed kan
säkerställas. Gotlands Museum ansvarar för tre kulturområden – kulturarv, konst och
slöjd/form. Utvecklingsmedel för kulturområdena slöjd/form, kulturarv och konst
tilldelades Gotlands Museum med beloppet 300 000 kronor vid fördelningen i maj
2021 av den permanenta förstärkningen. Utvecklingsfrågor inom dessa områden kan
därmed anses ha säkerställts. I november 2020 fick Gotlands Museum den totala
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RS § 204 forts
RS 2021/911

tilldelningen av Kulturrådets krisstöd (2,6 mkr) samt ytterligare regionala medel
(4,7 mkr), vilket totalt blir 7,3 miljoner. Tilldelning av 7,4 mkr för 2021 motsvarar
detta belopp och motsvarar också Gotlands Museums egen uppskattning av totalt
behov.
Länsteatern på Gotland har i nationella jämförelser en hög självfinansieringsgrad
(20 %), vilket föranledde att även denna verksamhet omfattades av Region Gotlands
äskande till Kulturrådet för särskilt utsatta verksamheter. Det äskade beloppet på
700 000 kronor bör tillmötesgås. Scenkonstområdet har drabbats extra hårt, framför
allt de många fria professionella aktörerna, det vill säga detta stöds målområde 3.
Länsteatern har med den egna fasta personalen spelat trots restriktionerna under året.
Däremot har inte samarbete kunnat ske i önskad grad med det fria kulturlivet och
frilansare. Extra medel tillskjuts för att säkerställa att detta samarbete återupptas.
Länsteatern har också planer framåt på att bland annat kunna skala upp ett större
projekt med målgruppen äldre, vilket kräver ytterligare medel. Scenkonstkonsulenten
som inte har egen budget bör tilldelas medel för utveckling och omställning inom
sina tre områden (musik, teater, dans) med möjlighet att kunna genomföra
kompetensutveckling, nätverksträffar med föreläsare, kultursommarjobb inom
scenkonsten, dramatikerskola för unga, m m. Länsteatern fick under 2020 extra
förstärkning från Region Gotland med 940 000 kronor.
Gotlandsmusiken lade för 2021 fram en budget med ett underskott på 650 000
kronor för uppskjuten verksamhet och intäktsbortfall (målområde 1). Det äskande på
742 000 kronor för särskilt utsatta verksamheter som Gotlandsmusiken inkom med,
gick förvaltningen inte vidare med i äskandet till Kulturrådet eftersom verksamheten
inte bedömdes ha tillräckligt hög självfinansieringsgrad. Samtidigt har Gotlandsmusiken inte belastats av kostnader för tomma konsertlokaler, men regionstyrelseförvaltningen ser ett stort behov av att skapa förutsättningar för ett ökat samarbete
med det fria kulturlivet (målområde 3). Gotlandsmusiken tilldelades 150 000 kr i den
tillfälliga förstärkningen i maj för verksamhet riktad mot unga och unga vuxna och i
november 2020 tilldelades institutionen 500 000 kr i krisstöd vilka har förts över till
uppstart 2021.
Länsbiblioteket har för 2021 aviserat behov att göra utåtriktade insatser och
aktiviteter för att starta upp främjandearbetet med litterärt skapande i samarbete med
biblioteken på Gotland och i linje med litteraturkartläggningen. Ett exempel är
förstärkning av tryckstöden för fria professionella aktörer vilket relaterar till
målområdena utveckling/omställning (målområde 1) samt samverkan (målområde 3).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer detta område som viktigt och ser behovet av
extra medel i detta uppstartsskede. I den tillfälliga förstärkningen som fördelades i
maj skedde ingen fördelning till litteraturfrämjande.
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Film på Gotland är en främjandeverksamhet och en motor för externa aktörer
(målområde 3). Institutionen beskriver ett stort behov av att utveckla och stärka
visningsområdet på Gotland, framför allt i återstarten av biograferna och visningsverksamheterna på ön. Kompetensutveckling, förstärkt stöd till publikutveckling för
ideella föreningar och biografer krävs. Vid fördelningen i maj fick Film på Gotland
50 000 kr.
Danskonsulenten vill utveckla en professionell plattform för produktion av
dans/rörlig scenkonst. Detta kräver uppbyggnad av en infrastruktur kring spelplatser,
tillförsel av medel, nätverk och kompetenser för produktion. Danskonsulenten fick
vid fördelningen i maj 100 000 kr, men eftersom området ses som svagt på Gotland
bedömer förvaltningen att ytterligare medel krävs.
Konsulentorganisationen har inte skrivit fram något äskande men regionstyrelseförvaltningen ser behov av ytterligare medel för att säkerställa uppfyllelse av
horisontella mål i Kulturplan 2021-2024 samt uppmuntra samverkan mellan
konsulenterna redan under 2021. Planer som finns är kompetensutveckling inom
nationella minoriteter, hbtq-frågor och barnrättsfrågor.
Ärendets behandling under mötet

Agnes Lundgren (Fi) och Armin Scholler (MP) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Beslut Kulturrådet 2021-05-31
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-02
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RS § 205

Rapport. Operativt samverkansforum

RS 2021/888
AU § 170

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

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

Ärendet föredras av Olov Nordvall, strateg, regionstyrelseförvaltningen, Conny
Johansson och Malin Tillander, Polisen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
Skickas till
Alla nämnder
GotlandsHem
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Polisområde Gotland
Falck Ambulans
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RS § 206

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

RS 2021/796
AU § 171

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

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

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-18
Skickas till
Förvaltningsledning, regionstyrelseförvaltningen
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Information. Räddningstjänsten – Nytt
handlingsprogram från 2022

RS 2021/101
AU § 173

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

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

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-13
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RS § 208

Inkommen begäran om analys kring
folkhälsa

RS 2021/295
AU § 174

Regionstyrelsens beslut
•

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

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 208 forts
RS 2021/295
AU § 174

Frågeställningen om högre förekomst av diagnoser på Gotland har varit uppe för
diskussion tidigare. Bedömningen har varit och är att analyser kring orsaker till detta är
svårt att genomföra eftersom det är många olika faktorer som påverkar förekomst av
sjukdomar som levnadsförhållanden, livsmiljö, levnadsvanor och genetiska faktorer.
Antal registrerade diagnoser i patientregistret påverkas också av faktorer inom hälsooch sjukvården som exempelvis vårdprocess för fastställande av diagnos och rutiner
för diagnosregistrering. För att kunna fastställa om Gotland har högre sjuklighet
behövs omfattande epidemiologisk kunskap och djup kunskap om biomedicinsk
statistik vilket inte finns inom Region Gotland. Tjänst som epidemiolog eller statistiker
finns varken inom regionstyrelseförvaltningen eller i annan förvaltning. Frågan är även
om det överhuvudtaget är praktiskt genomförbart att utreda förekomsten av sjuklighet
på Gotland jämfört med riket eftersom det också innebär att värdera sjukligheten i
Sverige, för många olika tillstånd. Möjligen skulle det kunna genomförs som ett
omfattande utredningsprojekt för någon utvald sjukdom, om regionstyrelseförvaltningen tillförs extra resurser Med största sannolikhet kommer sådan utredningen vara
tidskrävande och behöva bedrivas som ett forskningsprojekt i samarbete med
universitet och andra regioner under ledning av epidemiolog och statistiker. Det
kommer också troligen kräva utdrag från olika register, till en inte försumbar kostnad.
Frågan är även vad nästa steg blir efter att analys om förekomsten av vissa diagnoser
är genomförd. Vi vet redan idag att det är vanligare att vissa diagnoser förekommer i
patientregistret för befolkningen på Gotland jämfört med i riket och att det således
även finns behov av mer resurser för dessa patienter jämfört med riket. Även framåt
behöver vård av dessa patienter ges med god kvalitet för snabb upptäckt och
behandling så att drabbade personer får möjlighet till ett så gott och aktivt liv som
möjligt trots aktuell sjukdom. Forskning skulle möjligen kunna visa att någon faktor,
som påverkar förekomsten av de olika sjukdomarna på Gotland, sticker ut. Om
sådan faktor verkligen kan fastslås skilja sig mellan Gotland och riket blir emellertid
frågan om den tid som läggs på att påvisa detta motsvarar den nytta som fås av
resultatet. Och vilka åtgärder som kan vidtas som skiljer sig från sådant som kan
vidtas redan idag.
Hälsa och sjukdom påverkas av många olika faktorer både på individ- och samhällsnivå. Regionfullmäktige har antagit ett program för God Jämlik Jämställd hälsa för
2020-2023 som syftar till att påverka de faktorer som regionens verksamheter kan ha
inverkan på för att minska skillnader i risken för sjukdomar och ohälsa i befolkningen.
Om programmet implementeras väl i förvaltningarna kommer effekten bli minskad
risk för sjukdom och ohälsa. Det finns exempelvis vetenskaplig evidens för att hjärtoch kärlsjukdomar, cancer och flera andra sjukdomar kan förebyggas genom
förbättrade levnadsvanor och vilka insatser som leder till förändrade levnadsvanor i
befolkningen.
forts
28 (51)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 208 forts
RS 2021/295
AU § 174

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

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

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 209

Remiss. Vissa statliga insatser på
Musikområdet

RS 2021/649

Regionstyrelsens beslut
•

Remissvar överlämnas till Kulturdepartementet gällande ”Vissa statliga insatser på
musikområdet Ds 2021:11” i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.

I promemorian lämnas förslag och bedömningar om vissa statliga insatser på musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att säkerställa att de statliga insatserna på
musikområdet bidrar på bästa möjliga sätt till att uppnå de nationella kulturpolitiska
målen. Förslaget innebär att en främjandefunktion för musikområdet inrättas inom
Statens kulturråd och att Musikplattformens bidragsgivning (som idag sker inom
ramen för Statens musikverk) förs över till Statens kulturråd. Region Gotland ställer
sig positiv till förslaget med medskicket att en egen referensgrupp bör inrättas kring
projektmedlen och att det är viktigt att slå vakt om Elektronmusikstudion (EMS)
status som kvarvarande aktör på Statens musikverk.
Förvaltningens bedömning är att Region Gotland bör ställa sig positiv till remissens
förslag med medskicket att en egen referensgrupp bör inrättas kring projektmedlen
och att det är viktigt att slå vakt om Elektronmusikstudion (EMS) status som kvarvarande aktör på Statens musikverk. Remissvaret har tagits fram i samarbete med
scenkonstkonsulent på Länsteatern på Gotland och i dialog med chef för Gotlandsmusiken samt verksamhetsansvarig vid Visby internationella tonsättarcentrum.
Ärendets behandling under mötet

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

Kulturdepartementet 2021-04-13
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 210

Utredning försäljning av Verkstadsskolan 2

RS 2021/810
AU § 175

Regionstyrelsens beslut
•

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

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

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-20
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen - Samhällsplanering
Teknikförvaltningen - Fastighetsförvaltning
Teknikförvaltningen - Mark och stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 211

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

RS 2021/763
AU § 176

Regionstyrelsens beslut
•

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

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-28, § 95 att direktanvisa del av fastigheten Visby
Hällarna 1:7 (blivande del av kv. Järnvägen) till Centralen Fastighetsförvaltning AB.
Regionstyrelsen godkände 2018-08-30 det upprättade markanvisningsavtalet, vilket
gällde t o m 2020-08-30.
Under den tid som markanvisningen varit gällande har arbetet med detaljplanen
påbörjats och exploatören har utvecklat sina idéer kring exploateringen. Exploatören,
som ägare av Visby Järnvägen 8, har under den aktuella tiden förvärvat Visby
Järnvägen 5 vilket har varit avgörande för att få rådighet och möjlighet att utforma
hela den del av kvarteret Järnvägen som är aktuell för bebyggelse enligt gällande
planprogram.
Under arbetets gång har det framkommit faktorer som från projektets start inte varit
kända och därmed behövts hanteras vidare. Det har bidragit till att tidsåtgången i
projektet varit svårbedömd och processen dragit ut på tiden. Exploatören har bland
annat önskat en högre exploateringsgrad än vad som tillåts enligt gällande planprogram, markundersökningar måste utföras samt va-, el- och fjärrvärmeledningar
måste flyttas. Genomförandet av dessa åtgärder är delvis beroende av hur
exploateringen utformas. Region Gotland har även låtit utföra en utredning och
inventering av allé- och parkträd inom och i anslutning till kvarteret Järnvägen i
vilken det har framkommit att det finns träd inom det markanvisade området som är
att anse som alléträd och därmed är skyddade enligt miljöbalken.
Det innebär att alléträden inte får avverkas utan dispens från Länsstyrelsen.
Länsstyrelsens beslut kring detta är avgörande för exploateringens utformning samt
genomförande. För att inhämta ett formellt besked från Länsstyrelsen måste planen
på samråd, vilket har skett under våren 2021. Länsstyrelsen har på grund av tids-och
resursbrist begärt förlängning av samrådstiden till och med 2021-05-12 för att
inkomma med sitt yttrande. Därefter ska samrådssynpunkter hanteras och sammanställas och eventuella justeringar göras innan planen går på granskning.
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RS § 211 forts
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Gällande markanvisningsavtal ska under processen ersättas av ett exploateringsavtal.
Exploateringsavtalet ska tecknas och godkännas av Regionstyrelsen innan detaljplanen antas, men efter det att granskning av densamma har skett.
För projektets framskridande och med beaktande av ovanstående gör projektgruppen
bedömningen att markanvisningen måste förlängas med ytterligare 12 månader då det
inte kan anses realistiskt att granskningsförfarande av planen samt framtagande och
tecknande av exploateringsavtal tidsmässigt kan genomföras före markanvisningsavtalets utgång, det vill säga per den 2021-08-31.
Projektets styrgrupp, bestående av exploateringsgruppen, anser det befogat att förlänga markanvisningen med ytterligare ett år, det vill säga till och med 2022-08-31,
för att skapa rimliga förutsättningar för projektet att genomföras på bästa sätt.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att Regionstyrelsen tillmötesgår projektgruppen och styrgruppen och därmed godkänner en förlängning av markanvisningen
med 12 månader.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-19
Skickas till
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 212

Utbyggnad Österby samt Bingerskvarn för
verksamhetsområde, start av exploateringsprojekt

RS 2021/739
AU § 177

Regionstyrelsens beslut
•

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

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

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 212 forts
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Efterfrågan på mark för verksamheter inom Visbys närområde har de senaste åren
varit god och bedöms öka framöver. På grund av bland annat vattenskyddsområde är
tillgången på lämplig mark i Visby starkt begränsad. I princip finns mark för
utbyggnad i Region Gotlands ägo att tillgå enbart inom Österby industriområde samt
intill Bingerskvarn och här finns också planlagd mark för ändamålet. Regionstyrelsen
har tidigare beslutat om utbyggnad av Österby i enlighet med beslut 2020-02-26 §56.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer det lämpligt att inom ramarna för exploateringsprojekt Österby även införliva utbyggnad av verksamhetsområde enligt detaljplan vid
Bingerskvarn och förslår därför Regionstyrelsen att godkänna start av exploateringsprojekt i syfte att tillskapa mark för verksamheter.
Medel för att starta och genomföra exploateringsprojekt med syfte att åstadkomma
säljbar industrimark finns i exploateringsbudgeten i posten Industrimark Visby.
Stöd för ett genomförande enligt ovan finns i översiktsplanen för Gotland, där
problematiken kring industrimark inom det primära vattenskyddsområdet uppmärksammas. I underlaget till den nya översiktsplanen som är under framtagande kommer
samma ställningstagande att föreslås angående industrimark inom vattenskyddsområde och området vid Bingerskvarn kommer att föreslås för vidare utredning av
lämplighet för utveckling.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-05
Skickas till
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 213

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

RS 2021/731

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsens presidium får delegation att besluta om remissvar till
Socialdepartementet.

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

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 214

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

RS 2021/380
AU § 179

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

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

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

Medborgarförslag. 2021-03-05
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 215

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

RS 2021/121
AU § 180

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

I ett till regionstyrelsen överlämnat medborgarförslag föreslås att skatten höjs något
för folkbokförda på Gotland för att göra resor med Destination Gotland kostnadsfria för folkbokförda på Gotland, allt i syfte att förmå fler som vistas på Gotland att
även låta folkbokföra sig här. Det kan konstateras att det är en angelägenhet för
staten, och inte regionen, att upphandla färjetrafiken och därvid avgöra vilka rabattsystem som kan komma ifråga. Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen
att ärendet ska avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2021-01-19
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-13
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 216

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

RS 2019/467
AU § 181

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

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

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

Medborgarförslag. 2019-03-29
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
Skickas till
Förslagsställaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 217

Motion. Fristadsförfattare

RS 2020/1463
AU § 182

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera ärendet i ordinarie
budgetprocess.

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 217 forts
RS 2020/1463
AU § 182
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2020-09-28
Regionstyrelseförvaltning 2021-02-24
Skickas till
Motionärerna
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 218

Motion. Biologisk mångfald och vikten av
pollinering

RS 2020/1690
AU § 183

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 218 forts
RS 2020/1690
AU § 183
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2020-11-16
Miljö- och byggnämnden 2021-03-16, § 52
Tekniska nämnden 2021-03-31, § 69
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-28
Skickas till
Motionärerna
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 219

Val. Arvodeskommittén

RS 2021/920

Regionstyrelsens beslut
•
•
•
•
•

Anita Jonsson (MP) väljs som ledamot efter Lisbeth Bokelund (MP) som avsagt
sig uppdraget.
Filip Reinhag (S) välj som ledamot efter Meit Fohlin (S) som avsagt sig uppdraget.
Tommy Gardell (S) väljs som ersättare.
Stefan Wramner (M) väljs som ledamot efter Anna Hrdlicka (M) som avsagt sig
uppdraget. Rolf Öström (M) väljs som ersättare.
Claes Nysell (L) väljs som ledamot efter Mats-Ola Rödén (L). Mats-Ola Rödén
(L) som väljs som ersättare efter Johan Thomasson (L).
Cecilia Lange Rosén (SD) väljs som ersättare efter Lennart Modig Kilberg (SD).

Regionstyrelsen har att utse nya ledamöter och ersättare i arvodeskommittén.
Anita Jonsson (MP) föreslås som ledamot efter Lisbeth Bokelund (MP) som avsagt
sig uppdraget.
Filip Reinhag (S) föreslås som ledamot efter Meit Fohlin (S) som avsagt sig
uppdraget. Tommy Gardell (S) föreslås som ersättare.
Stefan Wramner (M) föreslås som ledamot efter Anna Hrdlicka (M) som avsagt sig
uppdraget. Rolf Öström (M) föreslås som ersättare.
Claes Nysell (L) föreslås som ledamot efter Mats-Ola Rödén. Mats-Ola Rödén (L)
föreslås som ersättare efter Johan Thomasson (L).
Cecilia Lange Rosén (SD) föreslås som ersättare efter Lennart Modig Kilberg (SD).
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att de bifalls.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 220

Val. Årsstämmor och bolagsstämmor GEAB

Regionstyrelsens beslut
•

Jesper Skalberg Karlsson (M) utses att företräda Region Gotland på GEAB:s
stämmor.

Jesper Skalberg Karlsson (M) utses att företräda Region Gotland på GEAB:s
stämmor.
Ärendets behandling under mötet

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 221

Information Corona covid-19

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Christine Senter, vaccinsamordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen informeras om smittkurvan, vaccinationsplan samt gällande
restriktioner.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 222

Anmälan av delegationsbeslut

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regiondirektörens beslut
- Anslag till Ljusa udden AB. 2021-04-24
- Förändring i beslutsattestlistan. 2021-06-11 och 2021-06-15
Serveringstillstånd
- Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2021-05-19--2021-06-09.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 223

Information. Vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades följande inkomna handlingar:
- Region Gotland väntas växa – över 63 000 invånare år 2040. SCB 2021-06-07
- Teknikhuset inbjudan. Pandemiövervakning med mobil teknik 26 oktober 2021.
5G Affärsmodeller 19 augusti 2021.
- Tillgänglighetsrådets protokoll 2021-05-06
- CSK protokoll 2021-05-19 och 2021-05-24
- Hyresbefrielse för Seglarskolans fyra båtar. Wisby Segelsällskap 2021-06-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 224

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
- Centrala samverkans kommitténs sammanträde 14 juni där man bland diskuterade
ny styrmodell, framtidens arbetsplatser, status för rekrytering av ny VD till
Gotlandshem, rutiner för kränkande särbehandling och inrättande av
visselblåsarfunktion.
- Lansering av Gotland.com
- Bokningsstatistik inför sommaren, resor med flyg och båt.
- Framtidens arbetsplatser - digitala möten
- Befolkningsökning
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 225

Val av ersättare till regionstyrelsens
arbetsutskott, regionalt utvecklingsutskott

Regionstyrelsens beslut
•

Håkan Ericsson (S) väljs som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott och
regionalt utvecklingsutskott.

Håkan Ericsson (S) återinträder som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott och
regionalt utvecklingsutskott. Aino Friberg Hansson (S) har tidigare förordnats efter
beslut i regionstyrelsen 2020-04-29, RS § 128.
Ärendets behandling under mötet

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 226

Val. Almedalsrådet

Regionstyrelsens beslut
•

Jesper Skalberg Karlsson (M) väljs till ordförande och Meit Fohlin (S) väljs till vice
ordförande.

Regionstyrelsen har att utse ordförande och vice ordförande till Almedalsrådet. Till
ordförande föreslås Jesper Skalberg Karlsson (M) och till vice ordförande Meit
Fohlin (S).
Ärendets behandling under mötet

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

