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RF § 79

Fyllnadsval till regionfullmäktige

RS 2021/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.

Länsstyrelsens sammanräkning 2021-04-28 (201-1848-2021, 201-1849-2021).
Som ny ersättare i regionfullmäktige efter Jörgen Renström (MP) utses Karin Gardell (MP).
Ingen ny ersättare i regionfullmäktige efter Dennis Söderström (SD) utses eftersom
kvoten av ersättare är fylld.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2021-04-28
Skickas till
politikerarvoden@gotland.se
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RF § 80

Information om Corona - Covid 19

På plats i Ljusgården för att ge information om Covid-19 finns regiondirektör Peter
Lindvall, socialdirektör Marica Gardell, hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob,
utbildningsdirektör Torsten Flemming, vaccinationssamordnare Christine Senter och
smittskyddsläkare Maria Amér.
Efter varje anförande finns möjlighet att ställa frågor.
Regiondirektör Peter Lindvall inleder informationspunkten med en aktuell lägesbild.
För en vecka sedan avled en ytterligare en gotlänning i Covid-19 och Peter Lindvall
påminner alla om att pandemin är långt ifrån över. Region Gotland informerar om
pandemin i många olika kanaler och informationsspridningen kommer att öka de
kommande dagarna och vara hela sommaren berättar Peter Lindvall. Bokningarna
med Destination Gotland i sommar är lika höga som de var inför sommaren 2019 .
Det är givetvis glädjande att Gotland fortsatt är ett attraktivt resmål men oron är
densamma som inför förra sommaren, att smittspridningen och belastningen av sjukvården ska öka och att man inte ska klara av att utföra det viktiga uppdrag som
Region Gotland har är stor. Region Gotland har genom pandemilagen getts
möjlighet att agera och man kommer inte tveka att fatta beslut om vistelseförbud om
det skulle krävas när som helst under sommaren. Regiondirektör Peter Lindvall
betonar att man är fortsatt väl rustad för att hantera pandemin, att man har en
fortsatt god planering för att genomföra vaccinationsuppdraget. Ha en underbar
fortsatt ansvarsfull sommar önskar avslutningsvis regiondirektör Peter Lindvall.
Socialdirektör Marica Gardell inleder med att berätta att inget särskilt boende, varken
bland personal eller boende har en pågående Covidinfektion. Det finns inte heller
någon pågående smitta inom hemtjänsten, hemsjukvården eller inom omsorgen om
personer med funktionsvariation. Detta är mycket glädjande.
Marica Gardell berättar att det fortfarande finns ett behov av sommarvikarier och att
man fortfarande har chansen att söka jobb i sommar om man står utan sommarjobb.
Man har lagt ner mycket arbete i rekryteringskampanjen och Socialstyrelsen har lyft
fram Gotland som ett gott exempel vilket är väldigt glädjande berättar säger Marica
Gardell. Avslutningsvis passar Marica Gardell på att önska alla en trevlig sommar.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Marie Loob berättar att man har ett litet andrum inom
sjukvården nu när smittan gått ner. Marie Loob informerar att man har en sommarmottagning öppen på Visby Söder från vecka 26.
forts
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RF § 80 forts
Man jobbar fortfarande med flyttar på lasarettet för att skapa plats för de verksamheter som är i behov av mer yta. Barnmorskemottagningen flyttar till Korpen för att
ge mer plats till akuten. Avslutningsvis säger Marie Loob att man inom hälso- och
sjukvården är så förberedda man kan vara inför sommaren och vill påminna om att
hålla restriktionerna och samtidigt ha en fin sommar.
Utbildningsdirektör Torsten Flemming uppdaterar med en nulägesbild kring skolans
verksamheter och vad som väntar efter sommaren. Det har varit fina avslutningar
både för grundskolan och gymnasiet, lågmälda firanden i enlighet med rådande
restriktioner. Torsten Flemming berättar att Gotlands skolelever i alla åldrar har skött
och hanterat pandemin föredömligt och att vi alla kan känna oss stolta över Gotlands
ungdomar. Nu finns tid för planering inför hösten och man tar med sig lärdomarna
från året berättar Torsten Flemming. Tvättslussar på förskolan, att lämna och hämta
utanför förskola och fritids och nolltolerans mot att vara med i verksamheten vid
minsta symptom har lett till att sjuktalet inom förskolan aldrig varit så lågt som nu.
Det är goda exempel som man kommer att fortsätta hålla i även efter pandemin. Men
det finns också bevisade negativa effekter gällande skolan och pandemin. Mindre tid
med både klasskamrater och lärare har visat på en större psykisk ohälsa. Det har
också visats ett större kunskapstapp och därför är det extra viktigt att prioritera och
att kompensera. Fler extraresurser, läxhjälp, lovskola och alternativa tider för
undervisningen har införts och kommer att finnas kvar även i höst. Samarbetet med
barn- och elevhälsan är fortsatt prioriterat. Efter sommaren ser man närundervisning
som första alternativ men man kommer snabbt att ställa om så fort restriktionerna
ändras. Att återgå med klokskap är ledorden inför höstens terminsstart. Utbildningsdirektör Torsten Flemming önskar även han alla en skön semester och sommar.
Vaccinationssamordnare Christine Senter inleder med att berätta att det nu är sex
månader sen den fösta vaccinationen på Gotland gavs till Elsa Söderdal. Då hade
man en förhoppning om att vaccinationsarbetet skulle vara klart till midsommar.
Även om det inte blev så kan man se vaccinationsarbetet som en framgångssaga
menar Christine Senter. Att på kort tid ta fram vaccin med så hög skyddseffekt är en
fantastisk bedrift. 54% av den vuxna befolkningen på Gotland har nu fått en första
dos och 30% är färdigvaccinerade. Förra veckan gavs sammanlagt 4 200 totalt vilket
är en toppnotering. Sammanlagt har 48 000 vaccinationer gjorts berättar Christine
Senter.
Pfizer har meddelat att de kommer leverera färre doser vaccin under tredje kvartalet.
En lägre leverans av vaccinationer förväntas i juli medan det ser ljusare ut i augusti.
Detta är olyckligt för Gotland menar Christine Senter då många, hemmahörande i
andra regioner, förväntas besöka Gotland i just juli. Man varken vill eller kan neka
någon att vaccinera sig på ön utifrån det fria vårdvalet.
forts
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RF § 80 forts
Christine Senter vädjar ändå att man anpassar sin semester efter sin vaccination så att
man tar dos ett och dos två i samma region. Region Gotland har varit tydliga mot
Folkhälsomyndigheten och Sveriges kommuner och regioner (SKR) att Gotland
behöver en högre ranson om man ska kunna hålla samma vaccinationstakt som
övriga Sverige. Genom att vaccinera dig och fortsätta följa restriktionerna kan vi
besegra denna pandemi, håll i och håll ut vädjar Christine Senter avslutningsvis.
Inger Harlevi (M) undrar om det är många som inte kommer på sin bokade tid. På
detta svarar Christine Senter att det inte är många men att det är många som vill boka
om sin andra tid. Det finns dock ofta giltiga skäl till detta, som medicinska skäl, en
operation eller en begravning.
Aino Friberg Hansson (S) undrar om det finns planer på att vaccinera personer under
18 år på Gotland. På detta svarar Christine Senter att man inlett samtal med elevhälsan för att vara förberedda om ett beslut om att vaccinera yngre kommer.
Smittskyddsläkare Maria Amér berättar att man ser en fortsatt nedåtgång i smittspridningen på Gotland vilket är en hoppfull trend. På Visby lasarett vårdas två
personer som är i behov av eftervård, en av dessa är inlagd på intensivvårdsavdelningen. Fler rapporteringar av den indiska varianten, Deltavarianten, har
upptäckts i Sverige och på Gotland. För att kartlägga spridningen av denna analyseras
samtliga prover tagna på Gotland sedan vecka 23. Hittills har 13 fall identifierats på
Gotland.
Vaccinationer för barn och unga är en fråga som Folkhälsomyndigheten tittar på just
nu berättar Maria Amér. Semestertider stundar men råd och restriktioner gäller
fortfarande. Alla måste visa hänsyn och eget ansvar gäller. Tack och glad sommar
säger Maria Amér.
Peter Barnard (V) undrar över de som drabbats av långtidscovid på Gotland och hur
arbetet med dem ser ut.
På detta svarar Maria att det är primärvården som har ansvaret för de som inte har
behövt sjukhusvård och där har man gjort en översyn för att se hur man bäst kan
skapa ett flöde för besök, kompletterande utredningar och rehabiliteringsinsatser. För
de patienter som varit inneliggande på sjukhus har man en första uppföljning på
infektionskliniken och därefter tar man det vidare, efter behov.
Inger Harlevi (M) undrar om Maria Amér känner sig lugn inför sommaren. Maria
Amér säger att vi har ett gynnsamt läge men som vi måste hålla i, vi behöver påminna
oss om att restriktioner fortfarande gäller.
forts
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I Ljusgården finns Mats Pettersson och Ulrica Fransson från Gotlands Tidningar. De
överraskar årets Gotlänning 2020 Maria Amér med att utdela diplom och blommor.
Prisutdelning sker vanligtvis vid landshövdingens sommarfest men under rådande
pandemi har man bett att få gratulera årets gotlänning på regionfullmäktiges
sammanträde.
Gotlands Tidningars läsare röstar fram årets gotlänning och Ulrica Fransson berättar
att Maria Amér vann med stor marginal. Ulrica Fransson läser upp motiveringen
”Som nytillträdd smittskyddsläkare kunde hon aldrig ana vad som väntade runt
hörnet. Maria kastades rakt in i den brinnande kampen mot ett virus ingen kände till.
Sedan coronautbrottet har hon kämpat för Gotland och gotlänningarna och stått i
rampljuset med kunnande, lugn och medmänsklighet. Maria Amér har blivit vår
lysande ledstjärna i krisen.”
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RF § 81

Utdelning av ungdomsledarpriset 2021

RS 2021/461

Regionfullmäktige har att utdela Region Gotlands ungdomsledarpris.
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 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.
Ärendets behandling under mötet

Regionrådet Fredrik Gradelius (C) ordförande för kultur- och fritidsberedningen
håller tal för pristagaren och utdelar diplom.
Regionfullmäktiges ordförande Inger Harlevi (M) håller ett kort tal och utdelar
blommor till pristagaren.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 187
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Ärendet utgår.
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RF § 83

Delårsrapport 1 2021 Region Gotland

RS 2021/5

Regionfullmäktiges beslut

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.
•

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående avslag
på feministiskt initiativ tilläggsyrkande: Gerd Holmgren (Fi) och Anne-Charlotte
Persson (Fi).

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.
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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.
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

Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S), Saga Carlgren (V), Gerd Holmgren (Fi) och
Lisbeth Bokelund (MP) bifaller regionstyrelsens förslag till beslut.
Gerd Holmgren (Fi) yrkar på att ytterligare en punkt läggs till mellan punkt tre och
fyra i delårsrapport 1: Nämnderna uppmanas att konsekvensanalyser görs på samtliga
beslut och åtgärder som innebär nedskärningar i tidigare planerad verksamhet.
I detta instämmer Lisbeth Bokelund (MP) och Saga Carlgren (V).
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Gerd Holmgrens tilläggsyrkande
och finner att det avslås. Votering begärs. Som propositionsordning i omröstningen
gäller ja-röst för avslag och nej-röst för bifall. Omröstningen ger 58 ja-röster och 13
nej-röster. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
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Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-26
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 138
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Regionstyrelseförvaltningen, avdelning ekonomi
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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.
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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

Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Saga
Carlgren (V), Claes Nysell (M) bifaller regionstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 141
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•
•
•

•
•
•

•

Driftsbudget 2022 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.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående driftbudget
till förmån för egna förslag till driftbudget: Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S),
Filip Reinhag (S), Charlotte Andersson (S), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino
Friberg Hansson (S), Bo Björkman (S), Mikael Nilsson (S), Linus Gränsmark (S),
Mats Sundin (S), Tommy Gardell (S), Tony Johansson (S), Håkan Ericsson (S), Linn
Philip (S), Greger Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S), Lennart Petersson (S), Jessica
Palmgren (S), Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Per
Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Lisbeth
Bokelund (MP), Wolfgang Brunner (MP), Karin Stephansson (MP), Ylva Hammar
(MP), Gerd Holmgren (Fi) och Anne-Charlotte Persson (Fi).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående
investeringsbudget: Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V),
Per Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V) och Peter Barnard (V).
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Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående uppdrag
till förmån för egna förslag till uppdrag: Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Charlotte Andersson (S), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino
Friberg Hansson (S), Bo Björkman (S), Mikael Nilsson (S), Linus Gränsmark (S),
Mats Sundin (S), Tommy Gardell (S), Tony Johansson (S), Håkan Ericsson (S), Linn
Philip (S), Greger Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S), Lennart Petersson (S), Jessica
Palmgren (S), Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Per
Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Lisbeth
Bokelund (MP), Wolfgang Brunner (MP), Karin Stephansson (MP) och Ylva
Hammar (MP).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående uppdrag
till förmån för vänsterpartiets förslag till uppdrag gällande grundbemanning: Gerd
Holmgren (Fi) och Anne-Charlotte Persson (Fi).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående avslag
på miljöpartiets förslag till uppdrag: Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V),
Annamaria Bauer (V), Per Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V), Peter
Barnard (V).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående avslag på
vänsterpartiets förslag till uppdrag: Lisbeth Bokelund (MP), Wolfgang Brunner (MP),
Karin Stephansson (MP) och Ylva Hammar (MP).
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.
Driftbudget
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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Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
I detta instämmer Jesper Skalberg Karlsson (M), Claes Nysell (L), Sara Lidqvist (KD),
Johan Malmros (C), Stefan Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C), Eva Ahlin (C),
Gabriella Hammarskjöld (C), Håkan Onsjö (M), Fredrik Gradelius (C), Rolf Öström
(M), Roger Wärn (M), Andreas Unger (M) och Mats-Ola Rödén (L).
Meit Fohlin (S) yrkar på socialdemokraternas budgetförslag.
I detta instämmer Bo Björkman (S), Håkan Ericsson (S), Aino Friberg Hansson (S)
och Filip Reinhag (S).
Saga Carlgren (V) yrkar på vänsterpartiets budgetförslag.
I detta instämmer Jörgen Benzler (V), Jan Svensson (V), Per Edman (V), Gerd
Holmgren (Fi), Annamaria Bauer (V) och Peter Barnard (V).
Lars Engelbrektsson yrkar på sverigedemokraternas budgetförslag.
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på miljöpartiets budgetförslag.
I detta instämmer Wolfgang Brunner (MP) och Karin Stephansson (MP).
Anförande hålls av gruppledarna Jesper Skalberg Karlsson (M), Claes Nysell (L), Sara
Lidqvist (KD) och Gerd Holmgren (Fi).
Ordföranden beslutar att först behandla driftbudgeten därefter investeringsbudgeten
och sist uppdragen.
Driftbudget
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till driftbudget. 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 1
Meit Fohlin (S) yrkar på egen driftsbudget från socialdemokraterna.
Socialdemokraterna 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
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Saga Carlgren (V) yrkar på egen driftsbudget från vänsterpartiet. Vänsterpartiet
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
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på egen driftsbudget från sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna 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 4
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på egen driftsbudget från miljöpartiet. Miljöpartiet
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 5
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att
regionstyrelsens driftbudgetförslag bifalls. Votering begärs. Ordförande ställer
proposition på socialdemokraternas driftbudgetförslag, vänsterpartiets driftbudgetförslag, sverigedemokraternas driftbudgetförslag och miljöpartiets driftbudgetförslag
och finner att socialdemokraternas driftbudgetförslag bifalls. Regionfullmäktige har
således beslutat att som motförslag till huvudförslaget ställa Meit Fohlins yrkande.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens driftbudgetförslag och socialdemokraternas driftbudgetförslag och finner att regionstyrelsens
förslag vinner bifall. Votering begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller
ja-röst för regionstyrelsens förslag till driftbudget och nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag till driftbudget. 34 ledamöter röstar ja. 18 ledamöter röstar
nej. 19 ledamöter avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag till driftbudget vinner majoritet och bifalls.
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Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för egna förslag till driftbudget.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i feministiskt initiativ till
förmån för vänsterpartiets driftbudget.
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 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
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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 ramtillskot

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

1,0

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
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
Meit Fohlin (S) yrkar på socialdemokraternas förslag på investeringsbudget att tillföra
10 miljoner i särskilda klimatinvesteringar.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag på
investeringsbudget och Meit Fohlins yrkande på socialdemokraternas investeringsbudget och finner att regionstyrelsens förslag vinner bifall.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet.
Investeringsbudget 2022-2023
Investeringsbudget 2022-2023 – regionstyrelsens 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
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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

384,0

425,6

7,0
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Uppdrag
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till uppdrag:
− 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.
Meit Fohlin (S) yrkar på socialdemokraternas förslag till 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.
− 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, socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden 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.
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Eva Nypelius (C) yrkar avslag på socialdemokraternas förslag till uppdrag.
Saga Carlgrens (V) yrkar på vänsterpartiets förslag till 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.
Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Bo Björkman (S) yrkar avslag på vänsterpartiets förslag till uppdrag.
Gerd Holmgren (Fi) yrkar bifall på vänsterpartiets andra uppdrag gällande grundbemanning.
Ordförande Inger Harlevi (M)ställer proposition på regionstyrelsens förslag till
uppdrag och finner att de bifalls.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Meit Fohlins uppdragsyrkanden
där Eva Nypelius yrkat avslag och finner att uppdragsyrkandena avslås. Votering
begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius
avslagsyrkande och nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag till uppdrag.
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35 ledamöter röstar ja. 30 ledamöter röstar nej. 5 ledamöter avstår. 1 ledamot
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Saga Carlgrens första uppdragsyrkande ”Att utreda möjligheten att starta ett offentligägt byggbolag inom Region
Gotland.” som Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Bo Björkman yrkat avslag på
och finner att uppdragsyrkandet avslås.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Saga Carlgrens andra uppdragsyrkande ”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.” som Gerd Holmgren (Fi) yrkat bifall till och Eva
Nypelius, Meit Fohlin (S) och Bo Björkman (S) yrkat avslag på och finner att
uppdragsyrkandet avslås.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Lisbeth Bokelunds uppdragsyrkanden som Eva Nypelius yrkat avslag på och finner att uppdragsyrkandena avslås.
Regionstyrelsens förslag till uppdrag vinner majoritet och bifalls.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet till
förmån för egna förslag till uppdrag.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i feministiskt initiativ till
förmån för vänsterpartiets förslag till uppdrag gällande grundbemanning.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i miljöpartiet till förmån
för egna förslag till uppdrag.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet
gällande avslagsbeslutet för miljöpartiets förslag till uppdrag.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i miljöpartiet gällande
avslagsbeslutet för vänsterpartiets förslag till uppdrag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
RS 2021-05-26, § 142
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Internränta 2022
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Regionfullmäktiges beslut

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.
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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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-21
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 143
Skickas till
Samtliga nämnder
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Exploateringsbudget och plan 2022
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Regionfullmäktiges beslut

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Exploateringsbudget 2022-2026
Exploateringsplan 2022-2026
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 144
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Anslag för genomförande av Allmänna val
2022

RS 2021/621

Regionfullmäktiges beslut

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Valnämnden 2021-03-23
Regionstyrelsen 2021-05-26, 167
Skickas till
Valnämnden Arne Josefsson och Jenny Melin
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Uppdrag. Prioriterade aktiviteter för att
minska livsstilssjukdomar

RS 2021/358

Regionfullmäktiges beslut

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 livsstilssjukdomar. 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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Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut med ett
tillägg efter yrkande av Saga Carlgren (V) och 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.
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 152
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Uppdrag. Lägesrapport fördjupad förstudie
Alléskolan

RS 2019/954

Regionfullmäktiges beslut
•

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 till 132 miljoner kronor 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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C), Jan Svensson (V) och Lisbeth Bokelund (MP) tillstyrker
regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 163
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Uppdrag. Lägesrapport Korttidsenhet Korpen

RS 2019/556

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Socialförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 164
Skickas till
Regionstyrelsens registrator
Regionstyrelseförvaltningen - ekonomi och styrning
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Uppdrag. Förutsättningar för organisatorisk
förändring av strategiskt uppdrag för
kollektivtrafiken

RS 2019/968

Regionfullmäktiges beslut

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, hälsooch 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 riskoch 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 trafikförsörjningsprogram.
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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.
Regionstyrelsen har instämt i arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Karl-Johan Boberg (C) och Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag 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
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 154
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Fortsatt medverkan i Blått Centrum

RS 2021/459

Regionfullmäktiges beslut

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.
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.
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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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Regionstyrelseförvaltningens bedömning:
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 att 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 många 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.
Regionstyrelsen har instämt i arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) och Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 147
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Regionfullmäktiges beslut
•

Målbilden för en God och nära vård på Gotland fastställs.

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

Mats-Ola Rödén (L), Anne-Charlotte Persson (Fi), Meit Fohlin (S), Peter Barnard
(V), Fredrik Gradelius (C) och Gabriella Hammarskjöld (C) tillstyrker
regionstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens 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
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 175
Skickas till
Samtliga nämnder
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Färdplan God och Nära vård
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Regionfullmäktiges beslut
•

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

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

Mats-Ola Rödén (L), Anne-Charlotte Persson (Fi), Meit Fohlin (S), Peter Barnard
(V), Fredrik Gradelius (C) och Gabriella Hammarskjöld (C) tillstyrker
regionstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-06
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 176
Skickas till
Samtliga nämnder
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Världsarvssamordnare Region Gotland
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Regionfullmäktiges beslut

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. För Hansestaden Visby är Region Gotland utpekad som
samordnande organisation.
Riksantikvarieämbetet har under 2019 färdigställt den nationella strategin och Region
Gotland har fastställt 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.
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− Representera Hansestaden Visby i föreningen Världsarv i Sverige samt i det
prioriterade internationella nätverket Organisation of World Heritage Cities.
− Informationsspridning, kunskapsstöd och kommunikation
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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens 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
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 148
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknikförvaltningen
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Slutrapport. Projektet samhällsbyggnadsprocess för framtiden (FramSam)

RS 2019/951

Regionfullmäktiges beslut

Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag att
genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna
funktioner i enlighet med det nya läget.
• 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.
•

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 det nya läget 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.
För att hålla kurs mot det nya läget rekryteras en processledare med uppdrag att
stötta ledningsgrupper och linjechefer mot det nya läget 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.
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Den nulägesanalys som projektet genomförde 2020 lämnade rekommendationer om
fortsatt arbete kring tydligare styrning och ledning, definierad och etablerad
samhällsbyggnadsprocess för Region Gotland, ett delprojekt om ekonomi samt det
nya läget 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. Det nya läget 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.
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.
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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 det nya läget.
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
Regionstyrelsen har instämt i arbetsutskottets förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 158
Skickas till
Tekniska nämnden
Tekniskförvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Regionfullmäktiges beslut

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.
•

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.
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.
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− 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.
Bedömning
I utredningen refereras även till den regionala utvecklingsstrategin ”Vårt Gotland
2040” som 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.
Att fler hittar en förankring på arbetsmarknaden bedöms leda till minskade kostnader
och ökade skatteintäkter för regionen.
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.
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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.
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.
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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 kompetensförsörjnings-utmaningen 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.
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.
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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.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att samtliga nämnder får i uppdrag att
öka antalet arbetsplatser för personer utanför den reguljära arbetsmarknaden.
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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 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 arbetslöshetsnämnd 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 gymnasie- och
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.
Bedömningen är att satsningarna i förlängningen kommer innebära att 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 viktig för män, kvinnor och personer
med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på arbetsmarknadsåtgärder som
föreslås behövs en medvetenhet om och 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.
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Som beskrivits finns det idag en bristande samordning över övergripande analys
inom regionens arbetsmarknadspolitik. Genom att öka möjligheterna till förbättrad
omvärldsspaning, 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.
I regionstyrelsen yrkade Eva Nypelius (C) att regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att återkomma med en beskrivning av hur arbetsmarknadsområdet kan
samordnas och samverkas med arbetet inom kompetensförsörjningsområdet. Att
uppdraget ska återrapporteras till budgetberedningen 2022. Att beslutspunkt 1 ändras
till ”Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ansvarar för konkreta arbetsmarknadsinsatser enligt utredningen”. Och att beslutspunkt 2 ändras till
”Regionstyrelsen har övergripande strategiskt ansvar och samordningsansvar”. Dessa
yrkanden bifölls av regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Andreas Unger (M) och Saga Carlgren (V) tillstyrker regionstyrelsens förslag till
beslut.
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-22
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 161
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 99

Förändrad styrning av Gotlands Filmfond AB

RS 2021/137

Regionfullmäktiges beslut

Reviderad bolagsordning för bolaget antas som gällande från och med bolagets
nästkommande årsstämma.
• Reviderat ägardirektiv för bolaget antas som gällande från och med bolagets
nästkommande årsstämma.
• Befintligt aktieägaravtal mellan Region Gotland och Film Capital Stockholm AB
(tidigare Filmpool Stockholm-Mälardalen AB) upphävs, då Film Capital Stockholm
AB inte längre är aktieägare i bolaget.
• Till bolagets styrelseordförande utses Angelica Andersson Fihn samt till ledamöter
utses Karin Bill, Paola Ciliberto och Karin Winsnes.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Bolaget Gotlands Filmfond AB (svb) bildades 2009 av Gotlands kommun (nu
Region Gotland) och Filmpool Stockholm-Mälardalen AB (nu Film Capital
Stockholm AB). Detta för att fortsätta den investeringsverksamhet film som
Gotlands kommun hållit på med i flera års tid i förvaltningsform, under namnet
Gotlands Filmfond. Syftet var att separera den kommersiella investeringsverksamheten från Gotlands kommuns egen verksamhet, få bättre kontroll på
utgifts- och intäktsflöden samt att i samverkan med Stockholm stärka Gotlands
position och förmåga avseende investering i film. Vidare var också syftet att bidra till
en klusterbildning för film i Fårösund i samverkan med filmutbildnings- och
filmkulturverksamheterna i Gotlands kommun.
Verksamheten har sedan bildandet bedrivits i enlighet med ovanstående inriktning,
och investeringsmedel har löpande tillförts från Region Gotland. Under 2020 fattade
dock ägarna till Film Capital Stockholm AB beslut om att avveckla verksamheten och
likvidera bolaget. I samband med detta fattade regionfullmäktige beslut om att
förvärva de 20 % av aktierna som Film Capital Stockholm AB ägde, en affärs som
också genomfördes under hösten 2020. Region Gotland står därmed nu som ensam
ägare av alla aktier i Gotlands Filmfond AB (svb). Givet detta finns skäl att revidera
såväl bolagsordning som ägardirektiv, samt upphäva det mellan Region Gotland och
Film Capital Stockholm tecknade aktieägaravtalet.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 99 forts
RS 2021/137

Region Gotland för idag en dialog med Stockholm rörande samverkan inom
filmområdet, vilket kommer som ett separat ärende till regionstyrelsen och
regionfullmäktige Detta i syfte att hitta en fortsatt samverkan inom filmområdet, i
syfte att stärka genomförande av Filmstrategin för Gotland. I samband med detta
finns det också skäl att se över styrelsesammansättningen i bolaget och anpassa den
utifrån en ny situation.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de initiala målen med bildandet av Gotlands
Filmfond AB (svb) har infriats samt att verksamheten än i dag fyller en viktig
funktion, som en del i Filmstrategin för Gotland. Anvisning: Förvaltningens
bedömning och motivering av förslaget till beslut. Vidare görs bedömningen att
verksamheten kan och bör fortsätta även om Region Gotland nu står som egen ägare
av bolaget. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns goda förutsättningar
för fortsatt samarbete med andra regioner även utan ett delägande, och att
synergierna från samverkan kan nås även utan samägande.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-18
Regionstyrelsen 2021-04-28, § 99
Skickas till
Gotlands Filmfond AB (svb)
Lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 100

Uppföljning av internationell strategi 2020

RS 2021/402
Regu § 15

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen godkänns.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs av regionfullmäktige,
2017-03-27, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter. Det internationella
arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas till regionfullmäktige.
Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade internationella arbetet som
respektive förvaltning genomfört under året.
I instruktionen för årsredovisningen ombeds förvaltningarna återrapportera vilka
EU-finansierade och andra internationella projekt de har bedrivits under året, samt
övrigt internationellt arbete och resultat av det internationella arbetet.
Sammanfattningsvis så har 2020 präglats av pandemin. Effekterna för det
internationella operativa och strategiska arbetet i Region Gotlands förvaltningar och
nämnder har varit kännbara. Responsen har handlat om att digitalisera och att skjuta
fram genomförandet av aktiviteter som ej går att digitalisera. Bortsett från att ansöka
om projektmedel från EU-fonder, har nämnderna och förvaltningarna initierat få nya
internationella utbyten och samarbeten.
Samtidigt har etablerandet av funktionen med projekt- och finansieringskontor vid
Regionstyrelseförvaltningen medfört fler kontakter. Utfallet av intern dialog och
enkätresultat från projektägare som driver regionalt utvecklingsarbete på Gotland
visar på fortsatt behov av hjälp i förvaltningarna i att ta tillvara möjligheter med
internationella projektsamarbeten och internationalisering.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att omfattningen av arbetet 2020 med internationell samverkan, omvärldsbevakning och användning av extern medfinansiering
för projekt har påverkats i stor omfattning av den rådande pandemin Covid-19.
forts

72 (112)

Justerande
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 100 forts
RS 2021/402
Regu § 15

De förvaltningar som bedriver ett internationellt arbete har behövt ställa om och
ändra sina arbetsformer genom att digitalisera eller genom att skjuta fram de
aktiviteter som ej går att genomföra digitalt. Det finns få exempel på att nya internationella samarbeten och utbyten har initierats. Däremot upprätthåller förvaltningarna och nämnderna sina etablerade kontakter i de internationella nätverken och
samarbetena. Det kan även vara så att tillgängligheten till internationella utbyten har
ökat för fler medarbetare och förtroendevalda, tack vare att många erafenhetsutbyten
sedan mars 2020 äger rum digitalt. Det går däremot inte att fastställa i vad mån
digitaliseringen kommer att förbli en betydelsefull kanal för internationella utbyten i
förvaltningarnas verksamheter.
Förvaltningarna och nämnderna uppvisar olika inriktningar, intensitet och
omfattning i sina uppföljningsrapporter.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är ett mycket tydligt exempel på en
förvaltning där man nått långt med att integrera det internationella arbetet i sina
verksamheter. Under 2020 har dock de internationella utbytena pausats i flera
avseenden, samtidigt som det även finns många exempel på en övergång till digitala
kanaler. Det bedrivs internationella aktiviteter framförallt i gymnasie- och folkhögskoleverksamheterna. Förvaltningen använder sig av såväl extern medfinansiering
som egna medel för att bedriva sin internationella samverkan. Inom arbetslivsverksamheten har integrations- och arbetsmarknadsenheten genomfört ett värdbesök
på Gotland i februari inom det ICLD-finansierade projektsamarbetet med Kibaha i
Tanzania.
Samhällsbyggnadsförvaltningen är ett tydligt exempel på en förvaltning som aktivt
deltar i kollegialt lärande och utbyte inom ramen för de prioriterade internationella
nätverken genom sitt mångåriga engagemang i nätverket Union of Baltic Cities,
Planning Cities Commission. Samhällsbyggnadsförvaltningen driver även ett
nationellt mycket uppmärksammat EU-finansierat projekt, DiSa – Digital samhällsbyggnad som under 2020 kommer tas vidare inom ramen för ett uppföljningsprojekt
som heter Digital dialog.
Regionstyrelseförvaltningen tar tillvara möjligheterna med de internationella
prioriterade nätverken för att stärka sin omvärldsbevakning, etablera kontakter och få
tillgång till kunskaper som används i utvecklingen av verksamheternas strategiska
inriktning. Samtliga aktiviteter i de internationella nätverk där regionstyrelseförvaltningen är verksam har digitaliserats. Förvaltningen medfinansierar även ett
stort antal regionala utvecklingsprojekt, och driver därtill själv ett antal utvecklingsprojekt med EU-finansiering.
forts
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som använder sig
av SKR:s aktiva omvärldsbevakning av EU-frågor kring hälsa. HSF har under 2020
även beviljats finansiering från den regionala europeiska utvecklingsfonden för att
bedriva ett projekt som heter Innovationssystem Gotland, i samarbete med bland
andra Uppsala Universitet Innovation och Science Park Gotland. Innovationssystem
Gotland syftar till att stärka utvecklingskraften i verksamheter och stimulera till
innovation genom samverkan med akademin.
Tekniska förvaltningen, som fram till 2018 arbetat med att använda extern
medfinansiering för att medverka till ett hållbart internationellt utvecklingssamarbete,
minskade under 2019 sitt internationella engagemang och har under 2020 inte
bedrivit något internationellt arbete.
Socialförvaltningen är ett exempel på en förvaltning som framgångsrikt driver ett
projekt för en digitaliserad äldreomsorg med finansiering från europeiska socialfonden. Projektet Digital Äldreomsorg har uppmärksammats nationellt. Det
projektarbetet har även medfört internationella kontakter som lett fram till ett
europeiskt samarbete kring digital färdplan som heter Digital Skills Map.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning av förvaltningarnas och
nämndernas uppföljning är att implementeringen av den internationella strategin
2017-2020 har skett i samtliga förvaltningar, om än med olika intensitet, inriktning
och omfattning. Inom vissa förvaltningar sker det troligtvis mer än vad som framgår
av de bifogade svaren, inte minst med tanke på genomslaget för digitaliserade möten.
Det gångna året är inte representativt för det internationella arbetet, men likväl
upprätthålls kontakter och utbyten sker alltmer digitalt.
Regionstyrelseförvaltingen har i tidigare årsrapporter konstaterat att det finns hos
förvaltningarna en nyfikenhet och intresse, samt en vilja att arbeta med ömsesidiga
internationella utbyten som ger mervärden i de egna verksamheterna. Utmaningarna
för förvaltningarna att arbeta med internationella utbyten och projekt utgörs främst
av tidsbrist, tillgången till projektledare med internationell erfarenhet och av
konkurrensen med andra förvaltningsaktiviteter. Under 2020 genomförde regionstyrelseförvaltningen en enkät bland samtliga projektägare som erhåller medfinansiering genom de regionala utvecklingsmedlen, som benämns 1:1-medel. Även
om enkätsvaren utöver projektägare i Region Gotlands förvaltningar även omfattar
externa projektägare och därmed inte kan sägas enbart spegla våra interna behov, så
bekräftar resultaten av enkäten erfarenheterna från Region Gotlands förvaltningars
internationella arbete.
forts
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Hjälpen motsvarar i stort sett önskad hjälp, men det finns behov av en ökning av
hjälpen för att ansöka, driva och rapportera, och för att arbeta mer med genomförande av regionala strategier, samt behov av mer information om ansökningar och
kunskaper om hållbarhetsarbete.
Regionstyrelseförvaltningen har dragit ett antal preliminära slutsatser av de signaler
som framkommit i årsrapporterna av Internationell strategi för Region Gotland
2017-2021 samt av projektägarnas enkätsvar. RSF:s respons är att under 2021 arbeta
vidare med att utveckla en webbsida för projektverksamhet, erbjuda konkreta
stödverktyg, förtydliga och kommunicera en regional projektprocesskarta, erbjuda
hjälp i samband med rapportering och hållbarhetssäkring, samt arbeta mer med
erfarenhetsutbyten. Det skulle ge Region Gotlands förvaltningar mer draghjälp för
att stärka integreringen av det internationella arbetet, samt identifiera möjligheter
med omvärldsbevakning och samarbeten inom de prioriterade internationella
nätverken.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför positivt på att fortsätta utveckla funktionen
med projektkontor (RS 2019/454) och former för genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, som även omfattar internationalisering.
Det arbete som Region Gotlands förtroendevalda utför i de av den internationella
strategins utpekade internationella nätverk synliggörs i det regionala utvecklingsutskottet (REGU). I likhet med nämndernas och förvaltningarnas arbete, så har
pandemin påverkat REGU:s arbete. Det har även varit ett år med fokus på
programarbete för strukturfonderna 2021-2027 samt andra finansierings- och
stödformer från EU-nivå. Likväl har REGU:s representanter medverkat aktivt och
synliggjort Region Gotland i de prioriterade internationella nätverken. Sedan
årsskiftet är även Region Gotland sammankallande för den svenska CPMR-gruppen
och regionrådet Jesper Skalberg Karlsson Sveriges representant i CPMR:s Political
Bureau.
Regionstyrelseförvaltningen vill slutligen påtala vikten av att Region Gotland
tillsammans med Länsstyrelsen i Gotlands län sammankallar Partnerskapet för EU:s
Fonder och Program på Gotland. Partnerskapet syftar till att nyttja återstående medel
i nuvarande programperiod samt att ta tillvara Gotlands möjligheter till projektfinansiering via sammanhållningspolitiken från 2021 och sektorsprogrammen.
Partnerskapet har under 2020 diskuterat programutkast för den regionala
utvecklingsfonden och andra för Gotland betydelsefulla program och fonder, såsom
ESF +, Interreg Central Baltic, Landsbygdsprogrammet, REACT EU, samt Fonden
för en rättvis omställning.
forts
75 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 100 forts
RS 2021/402
Regu § 15

Då det pågår en revidering av Region Gotlands internationella strategi 2017- 2020, så
avser den här återrapporteringen till Regionfullmäktige den sista i sin nuvarande
form.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-31
Regionstyrelsen 2021-04-28, § 100
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 101

Region Gotlands internationella strategi
2021-2024

RS 2020/1254

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget till Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024 antas.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs av regionfullmäktige,
2017-02-27, § RF 31. Strategins syfte har varit att klargöra hur Region Gotlands
internationella arbete bidragit till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025.
Strategins mål har varit att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands
verksamheter. Det internationella arbetet har skett i förvaltningarnas verksamheter,
med fokus på ökat lärande och kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Regionstyrelsen har lett och samordnat det övergripande internationella arbetet och
även för de långsiktiga relationerna med vänorterna och de internationella nätverken.
Regionfullmäktige har haft det övergripande ansvaret för att strategin följs.
Nämnderna har ansvarat för att det internationella perspektivet integreras i
verksamheten och att möjligheter till extern medfinansiering undersöks, samt till de
samarbeten och nätverk som är ämnesspecifika utifrån deras uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen ser att det finns ett stöd för Förslaget, men att några
justeringar utifrån inkomna synpunkter behöver göras.
Nämndernas remissvar visar att Strategin i flera nämnder upplevs som relevant,
vägledande och användbar. För att stärka Strategins relevans och användbarhet i
samtliga nämnder, bejakar regionstyrelseförvaltningen miljö- och byggnämndens
förslag om framtagandet av en instruktion för implementering. En sådan instruktion
behöver innehålla mer övergripande vägledning för målstyrning, implementering och
uppföljning än den kompetensplan som togs fram till Internationell strategi för
Region Gotland 2017-2020. En instruktion för implementering bör kombineras med
stärkta relationer mellan förvaltningarna och projektkontoret och finansieringsteamet
vid regionstyrelseförvaltningen. Region Gotlands interna internationella nätverk med
kontaktpersoner från respektive förvaltning har en viktig roll i att kvalitetssäkra
instruktionen. Framtagandet av en instruktion behöver beakta uppdraget Styrmodell
för Region Gotland kopplad till Gotlands regionala utvecklingsstrategi,
RS 2020/1324.
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I regionstyrelsen yrkade Lisbeth Bokelund (MP) med instämmande av Meit Fohlin (S)
och Andreas Unger (M) att under rubriken Mål lägga till:
− Genom vårt internationella samarbete kan vi bidra till demokratisk utveckling på
lokal och regional nivå i andra länder.
och under rubriken Syftet lägga till:
− Att allt internationellt arbete ska syfta till ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar
utveckling, lokalt och globalt.
Dessa yrkanden bifölls av regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-31
Regionstyrelsen 2021-04-28, 101
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RF § 102

Allmänna bestämmelser för användande av
Region Gotlands allmänna dricksvatten- och
avloppsanläggning (ABVA)

RS 2020/1766

Regionfullmäktiges beslut
•

Den nya versionen av Allmänna bestämmelser för användande av Region
Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning (ABVA) fastställs.

2006 antogs Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412). I den nya lagen infördes
begreppet dagvatten som inte fanns i den tidigare VA-lagen från 1977.
I den fram till nu gällande versionen av Region Gotlands Allmänna bestämmelser för
användande av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning
(ABVA) har inte begreppet dagvatten hanterats. I förslaget till ny ABVA har
begreppet avloppsvatten delats upp i begreppen spillvatten respektive dag- och
dränvatten. Även vissa förtydligande är gjorda i texten gällande vem som ansvarar för
och får hantera avstängningsventiler, servisventiler, vattenmätare och LTA-pumpar.
Förslaget till ny version av Allmänna bestämmelser för användande av Region
Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning antogs av tekniska nämnden
2020-11-18, § 256, som därmed överlämnade bestämmelserna till regionfullmäktige
för fastställande.
Teknikförvaltningen föreslår att ABVA antas med motiveringen att reglerna för
användandet av Region Gotlands allmänna dricksvatten- och avloppsanläggning blir
tydligare för abonnent samt att dagvattenhanteringen blir inkluderad som ett nytt
begrepp.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker teknikförvaltningen förslag och rekommenderar
regionstyrelsen att föreslå regionfullmäktige att fastställa den nya versionen av
Allmänna bestämmelser för användande av Region Gotlands allmänna dricksvattenoch avloppsanläggning (ABVA).
Barn- och genusperspektiv – Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna VA-ledningsnätet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet berör endast fastighetsägare anslutna till det
allmänna VA-ledningsnätet.
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Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet ger ingen ekonomisk förändring för någon
part.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-11-18, § 256
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-29
Regionstyrelsen 2021-04-28, § 112
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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RF § 103

Revidering av avfallsföreskrifter

RS 2021/332

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsens förslag till avfallföreskrifter antas.

Tekniska nämnden har efter remissomgång och utställning föreslagit nya avfallsföreskrifter. Nämndens förslag är fullständigt förutom ifråga om när de nya
föreskrifterna ska börja gälla (och de gamla upphöra).
Som regel anses kommunala föreskrifter giltiga när de justerats. Det finns också krav
på kungörande och tillgänglighet av föreskrifterna (se 8 kap. kommunallagen).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att om föreskrifterna antas på junimötet skulle
de kunna börja gälla den 1 juli 2021 och har inarbetat det i förslaget till bestämmelse
om ikraftträdande. Vidare har en anpassning till regionens författningssamlingsmall
vidtagits.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta
det sålunda kompletterade förslaget till nya avfallsföreskrifter.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-02-17, § 34
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-29
Regionstyrelsen 2021-04-28, § 113
Skickas till
Tekniska nämnden
Författningssamlingen

81 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 104

Ägardirektivet i Gotland Grönt Centrum AB
(svb)

RS 2021/656

Regionfullmäktiges beslut
•

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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Ärendets behandling under mötet

Jäv

På grund av jäv deltar inte Stefan Nypelius (C) i handläggningen av ärendet.
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls
Beslutsunderlag

Hushållningssällskapet 2021-04-15
Regionstyrelseförvaltningen 2021-04-20
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 179
Skickas till
Styrdokument och författningssamling – bolagsordningar
Region Gotlands stämmoombud i Gotland Grönt Centrum AB
Gotland Grönt Centrum AB
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RF § 105

Köpekontrakt Visby Kopparslagaren

RS 2021/623
RS § 181

Regionfullmäktiges beslut
•

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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RS 2021/623
RS § 181

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 hyres- och 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.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
forts
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RS 2021/623
RS § 181
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-26
Regionstyrelsen 2021-05-26, § 181
Skickas till
Anna Adler, Regionstyrelseförvaltningen.
Registrator, Teknikförvaltningen
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RF § 106

Rapportering av åtgärdsprogram PM10 för
2020

RS 2021/876

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige mottar miljö- och byggnämndens information om hur arbetet
med åtgärdsprogrammet för PM10 har fortskridit under 2020.

Rapportering av åtgärder utifrån åtgärdsprogrammet
Med undantag från 2011 och 2012 har Region Gotland sedan 2010 genomfört helårsmätningar av PM10 i Visby. Mätningarna har visat att miljökvalitetsnormen med
avseende på PM10 har överskridits under majoriteten av dessa år. Detta ledde till att
Region Gotland tog fram ett åtgärdsprogram som antogs av regionfullmäktige,
hösten 2019. Åtgärdsprogrammet innehåller en rad åtgärder som ska förbättra luftkvaliteten med avseende på små partiklar (PM10). Åtgärderna är i huvudsak
fördelade på tekniska nämnden (TN) och miljö- och byggnämnden (MBN). En stor
del av de operativa åtgärderna är kopplade till väghållning, framför allt under
perioden januari till och med april. Medan administrativa åtgärder till största del
ligger under MBNs ansvar. Nedan kommer en sammanfattning av de åtgärder som
ska göras enligt åtgärdsprogrammet och åtgärder som kan bli aktuella vid senare
skede om initiala åtgärder inte räcker:
Åtgärder som ska göras
1. Förbättra och utöka mätdata – MBN
2. Inventering av vägbeläggning- TN
3. Trafikräkning – TN
4. Räkning av dubbdäcksandel – TN
5. Inventera privata parkeringsplatser och göra utskick om att byta kalkkross – MBN
6. Byta ut sandmaterial på Regionens vägar – TN
7. Utökad konventionell städning – TN
8. Utbyte av vägbeläggning – TN
9. Sänkning av andelen dubbdäck genom informationskampanj – MBN
Åtgärder som kan bli aktuella om tidigare åtgärder inte fungerar.
−
−
−
−

Städning med PM10-maskin - TN
Dammbindning med CMA eller liknande preparat - TN
Sänka hastigheten - TN
Börja med CMA eller liknande för halkbekämpning - TN
forts
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Numrerade punkter är inte sorterade i någon prioriteringsordning. Samtliga punkter
under ”Åtgärder som ska göras”, skulle vara genomförda eller påbörjade 2019. I och
med att åtgärdsprogrammet inte blev antaget förrän hösten 2019 så är det rimligt att
hela åtgärdsprogrammet förskjuts något. Nedan kommer en beskrivning av åtgärder
som är genomförda fram till och med 2020.
Utförda åtgärder till och med 2020
Enligt Regionfullmäktiges beslut om fastslagande av åtgärdsprogrammet, har MBN
uppdraget att svara för programmets genomförande, inklusive nödvändig
samordning och i samband med varje ordinarie årsredovisning återrapportera till
regionfullmäktige hur arbetet fortlöper. För detta kommer möten att hållas i en
mindre arbetsgrupp regelbundet under året. Utöver detta kommer ett större möte att
hållas i slutet av året med bl.a. chefer från SBF och TKF samt representant från
regionstyrelseförvaltningen (RSF), för att följa upp årets arbete.
1. Förbättra och utöka mätdata – MBN 2019
Under året har arbetet med att byta ut nuvarande filtermätare till en mätare som
mäter i realtid, genomförts. Med början 2019 har diskussioner förts med Östra
Sveriges Luftvårdsförbund (ÖSLVF) om medlemskap för Region Gotland. Under
slutet av året togs beslut om medlemskap. Vissa mätningar ingår i medlemskapet och
en konsult (SLB) är upphandlad av ÖSLVF som står för expertkunskap och
mätningar. En ny mätare som ger resultat i realtid, sattes upp i slutet av 2020. Den
nya mätaren står nära den befintliga, som kommer att köras parallellt till och med
april 2021. I medlemskapet ingår förutom kvävemätningar också en bakgrundsmätare
av PM10 som kommer att sättas upp på taket ovanför entrén till vårdcentralen
Korpen. Även den ger resultat i realtid. Under 2021/2022 kommer det att göras
modelleringar för Visby gällande PM10 och kväve.

forts
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2. Inventering av vägbeläggning- TN 2019
Alla gator i Visby har kontrollerats okulärt, för att se vilket material som asfalten
innehåller i det översta skiktet. Vissa gator har varit lättare än andra att identifiera
ytmaterial på. Uppskattningsvis innehåller ca 85 % av gatorna kalkmaterial i det
översta skiktet. För att få en säkrare uppfattning behöver prover tas och analyser
göras. Detta bedöms inte som prioriterat i dagsläget. Se vidare under punkt 8 för mer
info.
3. Trafikräkning – TN 2019
På grund av tekniska problem försvann de trafikräkningar som gjordes under våren
2020. Strategi kommer att tas fram under 2021 för att få till så ändamålsenliga
mätningar som möjligt. TKF har möjlighet att göra trafikmätningar i egen regi.
4. Räkning av dubbdäcksandel – TN 2018
Räkning gjordes 2018 av Regionens parkeringsvakter. Någon räkning har inte gjorts
2019 eller 2020. Ambitionen är att göra räkningar årligen med nästa räkning 2021.
5. Inventera privata parkeringsplatser och göra utskick om att byta ut
kalkkross mot granit – MBN 2019
Inventering har gjorts och adressuppgifter har tagits fram på fastighetsägare. Något
utskick gjordes inte under 2020. Detta kommer att göras 2021.
6. Byta ut sandmaterial på Regionens vägar – TN 2018
Sedan 2019 används endast granitmaterial i ett område kring befintlig mätstation.
Syftet med att byta material är att få bort kalken. Sedan 2019 används ett annat
Gotländskt material som ska innehålla en mindre andel kalk. Då hela syftet med att
byta till granit från fastlandet är att få bort kalken, ska sanden som används idag
analyseras för att om möjligt avgöra om det går att använda denna sanden istället för
att behöva transportera material från fastlandet. På grund av gynnsamt väder under
vintern/våren 2020, spreds nästan ingen sand alls på gatorna i Visby. Endast vid
något enstaka tillfälle i området kring mätaren. På andra ställen skedde ingen
sandning.

forts
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7. Utökad konventionell städning – TN 2019
Gatorna i området kring mätaren, städas betydligt oftare nu är innan
åtgärdsprogrammet började gälla. Under den kritiska vårperioden 2020 städades
gatorna ca en gång per vecka. Detta trots att knappt någon sand över huvud taget
spreds på gatorna. Enligt åtgärdsprogrammet ska detta göras i hela Visby, vilket alltså
inte har gjorts.
8. Utbyte av vägbeläggning – TN 2019
Sedan 2019 används inget kalkhaltigt material i översta lagret vid nyanläggning av
asfalt. Detta följer åtgärdsplanen.
9. Sänkning av andelen dubbdäck genom informationskampanj – MBN 2019
Någon informationskampanj till allmänheten angående användning av dubbdäck har
inte genomförts under 2020. Däremot har information om detta gått ut via
radiointervjuer som har gjorts som har genomförts med jämna mellanrum. En riktad
informationsinsats kommer att genomföras under 2021.
Övrigt
Under 2020 genomförde SWECO, på uppdrag av MBN, indikativa mätningar med
tre PM10-mätare. Syftet var att få en klarare bild över hur situationen ser ut i Visby.
Vi ville också undersöka om det finns någon anledning att byta plats på mätaren.
Resultaten visar att halterna längs andra gator i Visby är som förväntade, och
stämmer bra överens med den modellering som gjordes i arbetet med framtagande av
åtgärdsprogrammet. Det finns vidare inget som starkt talar för att den nuvarande
platsen är olämplig, vilket gör att mätningarna kommer att fortsätta på nuvarande
plats.
Resultat 2020
I dagsläget finns endast resultat fram till och med 2020-09-06. Året var gynnsamt
vädermässigt. Vintersäsongen var mild med endast ett fåtal dygn med frysgrader,
vilket har gjort att nästan ingen sand har behövts användas till halkbekämpning.
Pandemin kan även ha bidragit till färre bilar på gatorna, med effekten att färre antal
partiklar har slitits upp från vägbanan. Effekten av gynnsamt väder har även kunnat
ses i andra problemstäder i Sverige, med rekordlåga partikelhalter i luften.
Överskridanden har skett under 8 dygn, jämfört med 35 dygn på helårsbasis, som är
gränsen för miljökvalitetsnormen.
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Det är positivt med ett år med få överskridanden. Men året kan inte ses som ett
representativt år gällande partiklar. För att kunna dra några slutsatser om vilken
effekt vidtagna åtgärder har, behöver en serie av år studeras. Från och med 2021
finns en ny mätare på plats där vi får mätdata i realtid. Detta kommer ge helt andra
förutsättningar att göra mer noggranna analyser och jämföra med vidtagna åtgärder.
Åtgärder 2021 och framåt
Efter första helåret med åtgärdsprogrammet, börjar arbetsmetoderna falla på plats
och ett effektivt arbetssätt ta form. Under 2021 kommer en arbetsgrupp bildas med
representanter från TN och MBN.
Det är svårt att analysera vilken effekt vidtagna åtgärder har haft på
luftkvaliteten. Bytet till en mätare som ger i data i realtid istället för eftersläpning med
flera månader, kommer att ge helt nya möjligheter till analyser av åtgärder.
Medlemskapet i ÖSLVF kommer förhoppningsvis också ge nya möjligheter i vårt
arbete med åtgärdsprogrammet.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på miljö- och byggnämndens
förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö-och byggnämnden 2021-03-16, § 47
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Individrapportering av ej verkställda beslut
2020

RS 2021/693

Till handlingarna läggs i information om
Socialnämndens beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och 9 § LSS som inte
verkställts (gynnande ej verkställda beslut) per den 31december, 2020.
SON 2020/177.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på socialnämndens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2021-04-15, § 99
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RF § 108

Årsredovisningar och revisionsberättelser för
år 2020, för regionens helägda och delägda
bolag, dotterbolag och stiftelser

RS 2021/488

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna och revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Tidigare inte redovisade årsredovisningar med revisionsberättelser är nu inlämnade
enligt nedanstående:
−
−
−
−
−
−
−

Gotlands Elförsörjning AB
Gotlands Energi AB
Gotlands Elnät AB
Gotlands Näringslivs- och etableringsservice AB
Gotlands Filmfond AB
Inspiration Gotland AB
Visby Strand Congress & Event AB

Revisionsberättelse:
− Finsam Gotland AB
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
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Motion. Samordnad livsmedelsdistribution

RS 2019/1326
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•

Motionen anses besvarad.

Regionfullmäktige har mottagit en motion från Saga Carlgren m.fl. (V) som yrkar på
att införa någon form av samordnad varudistribution. Förvaltningen bedömer att
Region Gotlands totala varudistribution redan idag i hög grad är samordnad och att
ytterligare samordning sannolikt riskerar att medföra allt för kostnadsdrivande krav
på såväl upphandling, system, lokaler och personal till en marginell nyttoeffekt.
Däremot är högre miljökrav på transporter vid livsmedelsupphandlingar att överväga.
Vidare bör e-handel vara implementerat i verksamheten innan samordnad
varudistribution övervägs.
Drivkrafterna bland de kommuner som intresserat sig för samordnad
varudistribution har framförallt varit miljövinster i form av minskade fossila
växthusgasutsläpp samt att röja hinder för lokala leverantörer att konkurrera i
kommunens upphandlingar. Hinder som upplevs från kommunerna är att det anses
för osäkert om man kan uppnå tillräckliga nyttor vad gäller miljö, lokala leverantörer
och ekonomi.
Idag har ca 40 av landets 290 kommuner infört samordnad varudistribution. Inom
samordnad varudistribution delas transporterna in två kategorier som hanteras var
för sig; livsmedel och övriga varor.
Övriga varor är idag redan samordnade inom Region Gotland genom
Varuförsörjningen på teknikförvaltningen. Livsmedel i sin tur är i nuläget
upphandlade inom tio olika livsmedelskategorier och domineras i huvudsak av tre
grossister som tillhandahåller merparten av leveranserna.
Grossisternas affärsidé är att samla alla varukategorier från flera producenter hos sig
och därifrån transportera ut försändelser innehållande kundens urval. Detta innebär
också en långtgående samordning av varuleveranser jämfört med alternativet att
producenter inom varje varugrupp skulle ombesörja sina egna leveranser. När
bedömning av effekter och nyttor med att införa kommunalt samordnad
varudistribution görs är det viktigt att ta hänsyn till att de ovan beskrivna
samordningseffekterna redan finns och hur de påverkas när den nya formen av
samordning införs.
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Region Gotlands totala varudistribution är alltså redan idag i hög grad samordnad
och ytterligare samordning kan antas ge marginell nyttoeffekt. Däremot så skulle
ytterligare samordning ställa kostnadsdrivande krav på såväl upphandling, system,
lokaler och personal.
IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat miljöeffekter och samhällsekonomi av
samordnad varudistribution i åtta kommuner i Södertörn, söder om Stockholm.
Utvärderingen visar att största miljövinsten med samordnad varudistribution ligger i
att kommunerna i sin upphandling kunnat ställa krav på fossiloberoende bränsle och
att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar snarare än att transporterna
samordnades. Följaktligen för Region Gotlands del indikerar detta att högre
miljökrav i samband med livsmedelsupphandingar är viktigare än att samordna
livsmedelstransporterna ytterligare.
Region Gotland har som mål att öka andelen närproducerade livsmedel, i dagsläget är
ca 17% av de inköpta artiklarna gotländska. Måltidsavdelningen ser två stora hinder
för att öka andelen närproducerade produkter i att de produkter som efterfrågas i den
offentliga måltiden inte tillverkas på Gotland, samt att små producenter ska kunna
garantera att de kan leverera de stora volymer som krävs. Dessa hinder har liten eller
ingen bäring på samordnade transporter. Två av tre storköksgrossister som Region
Gotland har avtal med idag är lokala, dessa två är måna om att erbjuda
närproducerade produkter samt utökar följsamt sitt sortiment med de lokala
produkter som efterfrågas av Måltidsavdelningen när så sker.
De flesta kommuner som har infört samordnad varudistribution, har den i kluster
tillsammans med andra kommuner. På så vis kommer även de mindre kommunerna
åt stordriftsfördelarna som till stor del skall finansiera satsningen på samordning.
Region Gotland saknar med anledning av sitt geografiska läge möjlighet till likande
samarbeten.
Värt att notera är även att många kommuner ser e-handel som en viktig förutsättning
för samordnad varudistribution. Genom e-handel antas en kommun höja sin
ramavtalstrohet, följa upp sina inköp på ett smidigt sätt och skapa automatisk
hantering av fakturor, vilket sparar stora resurser. Med rätt stöd från kommunen kan
e-handel underlätta för leverantörerna att ta emot kommunens beställningar och att
fakturera. För kommunens beställare underlättar e-handel när antalet leverantörer
eventuellt växer, eftersom de slipper hålla reda på vilka varor de ska beställa från
vilken leverantör. Region Gotland har ännu inte inför e-handel, men det är ett
pågående projekt som bör vara slutfört innan man eventuellt tittar närmare på
samordnad varudistribution.
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Kommuner som infört samordnad varudistribution menar att fraktkostnaderna för
kommunen minskar och har uppskattat denna besparing till 1% av inköpspriset.
Däremot är det ett mycket osäkert antagande då kommunen ofta inkluderar
fraktkostnaden i inköpspriset innan införandet av samordnad varudistribution. Detta
medför att ekonomisk spårbarheten efter införandet blir otydlig i kombination med
övriga faktorer som påverkar varans pris över tid.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-11-18
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Regionstyrelsen 2021-04-26, § 123
Skickas till
Saga Carlgren (V) mfl.
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Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår
inom samverkansforum Barn och unga under 2021.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för Jan
Svenssons (V) yrkande: Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer
(V), Jan Svensson (V), Victoria Öjefors Quinn (V), Jörgen Benzler (V), Peter Barnard
(V), Meit Fohlin(S), Filip Reinhag (S), Charlotte Andersson (S), Conny Kristensen
Gahnström (S), Aino Friberg Hansson (S), Bo Björkman (S), Mikael Nilsson (S),
Linus Gränsmark (S), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S), Jenny Larsson (S),
Håkan Ericsson (S), Linn Philip (S), Greger Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S),
Wolfgang Brunner (MP), Lisbeth Bokelund (MP), Lennart Petersson (S), Torgny
Ammunet (S), Karin Stephansson (MP), Ylva Hammar (MP), Gerd Holmgren (Fi),
Anne-Charlotte Persson (Fi).

Vänsterpartiet har vid fullmäktige inkommit med motion gällande införandet av så
kallat hemmasittarteam.
− Att Region Gotland i dialog med berörda nämnder och förvaltningar avsätter
medel för att skapa ett ”hemma-sittar-team” med kompetenser från skola,
socialtjänst och hälso- och sjukvård.
− Att hemmasittar-teamet får uppdraget att genom relationsbyggande arbete förmå
elever att återvända till skolan.
− Att återvändande elever får en kontaktperson i hemmasittar-teamet som till en
början finns med som stöd i skolan.
Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden..
Regionstyrelseförvaltningen har berett motionen tillsammans med berörda
förvaltningar inom ramen för samverkansforum barn och unga. Problematisk
skolfrånvaro är en högst aktuell fråga och är en del i det uppdrag som förvaltningarna
arbetar med tillsammans i det gemensamma samverkansforumet barn/unga. En
bedömning är att det arbetet ska leda till utveckling till nytta för samtliga
verksamheter.
forts

96 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 110 forts
RS 2020/1604

Det är regionstyrelseförvaltningens bedömning att problematisk skolfrånvaro är en
angelägen fråga som är regionövergripande. Vikten av samverkan mellan olika
aktörer är stor och inom samverkansforum Barn och unga är frågan aktuell med ett
uppdrag för 2021 med målsättningen att utveckla tidiga och samverkande insatser.
Vad det exakt kommer att leda till är för tidigt att säga och med hänvisning till det
arbetet bedömer förvaltningen att motionen kan anses besvarad.
Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Jan Svensson (V) yrkar att motionen bifalls. I detta instämmer Victoria Öjefors
Quinn (V), Meit Fohlin (S), Lisbeth Bokelund (MP), Gerd Holmgren (Fi),
Anne-Charlotte Persson (Fi), Saga Carlgren (V) och Peter Barnard (V).
Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Håkan Onsjö (M), Fredrik Gradelius (C) och
Eva Gahnström (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Ordförande Inger Harlevi (M)ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Jan
Svenssons yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Votering begärs
Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag
och nej-röst för Jan Svenssons yrkande. Omröstningen ger 40 ja-röster och 31 nejröster. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens
förslag vinner majoritet och bifalls.
Anmälan om reservation inkommer från Vänsterpartiets ledamöter,
Socialdemokraternas ledamöter, Miljöpartiets ledamöter och Feministiskt initiativs
ledamöter.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-10-26
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-11
Regionstyrelsen 2021-04-26, § 124
Skickas till
Vänsterpartiet
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Regionfullmäktiges beslut

Motionen anses besvarad med hänvisning till det utvecklingsarbete som pågår
inom samverkansforum Barn och unga.
Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut till förmån för Peter
Barnards (V) yrkande: Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V),
Jan Svensson (V), Victoria Öjefors Quinn (V), Jörgen Benzler (V) och Peter Barnard (V).
•

Vänsterpartiet har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att:
− uppdra åt barnavårdscentralen att i samverkan med förskola och skola ta fram en
modell för föräldrautbildning, med målet att nå alla föräldrar,
− barnavårdscentral, mödravårdscentral i samverkan med förskola och skola ges ett
särskilt uppdrag och resurser för att följa upp och stötta familjer under barnens
första uppväxtår.
− föräldrautbildning ska erbjudas föräldrar med fler än ett barn.
Vänsterpartiet anger som bakgrund till sina yrkanden dels den ökande psykiska
ohälsan och oron för att barn far illa samt dels att det tidigare förslaget till utökade
hembesök avslogs. Motionen har via regionstyrelsen remitterats till barn- och
utbildningsnämnden, socialnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden.
Remissvaren till de tre nämnderna har beretts i samverkan mellan berörda
förvaltningar inom ramen för samverkansforum barn och unga. En genomlysning av
de olika verksamheterna visar att det redan idag pågår en rad former av
föräldrautbildningar och stödjande insatser. Dock presenteras dessa insatser inte på
ett samlat sätt och är därför svåra att se som förälder. Inom ramen för
samverkansforum barn och unga görs därför ett gemensamt arbete för att förtydliga
insatserna och presentera dem på ett enkelt och överskådligt sätt.
Förvaltningens bedömning är att det arbete som pågår inom samverkansforum barn
och unga med syfte att tydliggöra de olika föräldrastödsinsatserna som redan finns
inom regionen anses vara tillräckligt i nuläget. Om luckor i utbudet påvisas i denna
översyn kan ytterligare beslut behöva tas. Förvaltningen anser därmed att motionen
är besvarad.
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Regionstyrelsen har instämt i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C), Mats- Ola Rödén (L), Aina Mattsson (L), Rolf Öström (M),
Claes Nysell (L) och Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Peter Barnard (V) yrkar att motionen bifalls. I detta instämmer Victoria Öjefors
Quinn (V), Jan Svensson (V), Meit Fohlin (S), Gerd Holmgren (Fi) och Lisbeth
Bokelund (MP).
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag
och Peter Barnards yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Votering
begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens
förslag och nej-röst för Peter Barnards yrkande. Omröstningen ger 40 ja-röster och
31 nej-röster. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag vinner majoritet och bifalls.
Anmälan om reservation inkommer från Vänsterpartiets ledamöter
Beslutsunderlag

Motion. 2020-10-26
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-11
Regionstyrelsen 2021-04-26, § 125
Skickas till
Vänsterpartiet
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Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2021/9

Regionfullmäktiges beslut

Anna Hrdlicka(M) befrias från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
• Lisbeth Bokelund (MP) befrias från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Anna Hrdlicka (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Lisbeth Bokelund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Anna Hrdlickas (M) avsägelse 2021-05-26 RS 2021/885
Lisbeth Bokelunds (MP) avsägelse 2021-06-04 RS 2021/913
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som ny ledamot i regionfullmäktiges valberedning efter Lena Grund (L), utses
Aina Mattson (L).
Som ny nämndeman i Svea Hovrätt efter Anngret Sundin (S), utses Anna-Lena
Finnberg (S).
Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Felix Jonsson (S), utses
Martin Sjöli (S).
Som ny ledamot i ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Jonathan
Carlsson (S), utses Oscar Lindster (S).
Som ny 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Jonathan
Carlsson (S), utses Oscar Lindster (S).
Jonas Ahlvin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden.
Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Jonas Ahlvin (S), utses Åke
Hansson (S).
Claes Nysell (L) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Som ny ersättare i tekniska nämnden efter Claes Nysell (L), utses Anna Eklund (L).
Tony Ekman (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och byggnämnden.
Som ny ledamot i miljö- och byggnämnden eter Tony Ekman (S), utses Thomas
Karlström (S).
Andrea Ekström (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnämnden.
Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Andrea Ekström (Fi), föreslås,
VAKANT (Fi).
Anna Hrdlicka (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsen.
Som ny ersättare i regionstyrelsen efter Anna Hrdlicka (M), utses Stefan Wramner
(M).
Som ny andre ersättare i regionstyrelsen efter Stefan Wramner (M), utses Sara
Vilhelmsson (M).
Anna Hrdlicka (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden.
Som ny ersättare i krisledningsnämnden efter Anna Hrdlicka (M), utses Stefan
Wramner (M).
Armin Scholler (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsen.
Som ny ersättare i regionstyrelsen efter Armin Scholler (MP), utses Ola Matthing
(MP).
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Fredrik Gradelius (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Tonsättarcentrum.
Som ny ledamot i Tonsättarcentrum efter Fredrik Gradelius (C), utses Kjell
Genitz (C).
Fredrik Gradelius (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i Översättarcentrum.
Som ny ledamot i Översättarcentrum efter Fredrik Gradelius (C), utses Ulf
Hammarlund (C).
Lisbeth Bokelund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden.
Som ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Lisbeth Bokelund (MP),
utses Lena Lind (MP).
Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Lena Lind (MP), utses
Maya Arfvidson (MP).
Lisbeth Bokelund (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionstyrelsen.
Som ny ledamot i regionstyrelsen efter Lisbeth Bokelund (MP), utses Katarina
Krusell (MP).
Lisbeth Bokelund (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden.
Som ny ersättare i krisledningsnämnden efter Lisbeth Bokelund (MP), utses
Katarina Krusell (MP).
Gullvi Edlund (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och byggnämnden.
Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Gullvi Edlund (S), utses Helen
Coughlin Sjögren (S).

Paragrafen justeras omedelbart.

Nedanstående avsägelser har inkommit:
Jonas Ahlvins (S) avsägelse 2021-05-05, RS 2021/741
Claes Nysells (L) avsägelse 2021-05-07 RS 2021/753
Tony Ekmans (S) avsägelse 2021-05-26 RS 2021/883
Andrea Ekströms (Fi) avsägelse 2021-05-26 RS 2021/887
Anna Hrdlickas (M) avsägelse 2021-05-26, RS 2021/885
Armin Schollers (MP) avsägelse 2021-06-03, RS 2021/913
Fredrik Gradelius (C) avsägelse 2021-05-24, RS 2021/872
Lisbeth Bokelunds (MP) avsägelse 2021-06-04, RS 2021/920
Gullvi Edlunds (S) avsägelse 2021-06-16
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Skickas till
De berörda
Berörda nämnder
Berörda partiexpeditioner
politikerarvoden@gotland.se
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Medborgarförslag; beslutade

Regionfullmäktiges beslut
•

Anmälda och beslutade medborgarförslag läggs till handlingarna.

Elsy Johanssons medborgarförslag om att vimplar på ringmuren, inkom 2019-08-05,
RS 2019/881.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-04-28, § 127.
Camilla Norbecks medborgarförslag om överbliven mat från skolans luncher, inkom
2019-09-18, RS 2019/1078.
Beslut i Regionstyrelsen 2021-04-28, § 126.
Annbritt Lindqvists medborgarförslag om anläggning av trottoar fram till Norra
Kyrkogården i Visby, inkom 2020-02-26, RS 2020/387.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-05-19, § 123.
Ulrika Nilsson Qvarnstedts medborgarförslag om större handikapparkeringsrutor för
bilar med sidoramp, inkom 2020-03-11.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-04-27, § 98.
Linda Holmbergs medborgarförslag om att boendeparkering skall omfatta även lätt
lastbil, inkom 2020-09-21.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-04-27, § 99.
Catharina Etelhags medborgarförslag om busskort för barn, inkom 2020-10-17.
Beslut i tekniska nämnden 2021-05-19 § 122.
Ulrika Bjarnebys medborgarförslag om färdigbokade vaccinationstider till de äldre
som inte klarar att boka tider själva, inkom 2021-02-03.
Beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-04-20, § 51
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I enlighet med presidiets förslag.

Anna-Karin Lindhs medborgarförslag om möjlighet att flytta boendeparkering till hyreller lånebil, inkom 2021-04-12, RS 2021/635
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Liza Magnussons medborgarförslag om papperskorgar på vissa gator och torg i
Hemse, inkom 2021-04-14, RS 2021/642.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ilse Hammarströms medborgarförslag om avgifter vid kompostering av eget
hushållsavfall, inkom 2021-04-17, RS 2021/651.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Barbro Kårbros medborgarförslag om att ge ungdomar större chans till sommarjobb
och säsongsarbete, inkom 2021-04-25, RS 2021/700.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Wilma Ahlvins medborgarförslag om att renovera graffitiväggarna i Honnörsparken,
inkom 2021-04-28, RS 2021/711.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Per Wessmans medborgarförslag om nya padelbanor i Visby, inkom 2021-04-29,
RS 2021/712.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Andreas Johanssons medborgarförslag om fler sopkorgar till hundbajspåsar, inkom
2021-04-30, RS 2021/726.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Jan Olssons medborgarförslag om att sänka hastigheten på Lummelundsväg till 40 km,
inkom 2021-05-05, RS 2021/742.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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Jan-Erik Dackmars medborgarförslag om att ersätta operationsmetoder vid förstorad
prostata, inkom 2021-05-08, RS 2021/760.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Gunilla Dryséns medborgarförslag om att bygga marklägenheter bredvid lasarettet
där palliativ vård kan utföras, inkom 2021-05-12, RS 2021/772.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Thomas Frid medborgarförslag om förändrad taxa vid slamtömning,
inkom 2021-05-17, RS 2021/785.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Emma Wallins medborgarförslag om skyltar att det inte är tillåtet att jaga eller
skrämma fåglarna i Almedalsparken, inkom 2021-05-21, RS 2021/827.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Karin Axelssons medborgarförslag om möjlighet att ladda el-bil på arbetsplatsen
inom Region Gotland, inkom 2021-05-21, RS 2021/820
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Frida Almgrens medborgarförslag om att renovera/Förnya lekplatserna på Terra
Nova, inkom 2021-05-25, RS 2021/877
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ludvig Lazarz medborgarförslag om Vägbulor eller farthinder längs hela Greta
Arwidssons Gata, inkom 2021-05-26, RS 2021/886
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Frida Strandsells medborgarförslag om Staket runt om lekplatsen i Burgsvik, inkom
2021-05-28, RS 2021/894
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionfullmäktiges presidiums förslag och finner
att det bifalls.

106 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 116

Interpellation. Skattemedel Hemse SÄBO

RS 2021/706

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar interpellation ställd av Håkan
Ericsson (S) om skattemedel Hemse SÄBO. Håkan Eriksson tackar för svaret och
kommenterar frågan ytterligare.
Claes Nysell (L), Jörgen Benzler (V), Linus Gränsmark (S), Meit Fohlin (S), Andreas
Unger (M), Charlotte Andersson (S)och Jesper Skalberg Karlsson (M) kommenterar
också interpellationen.
Interpellation 2021-04-26
Interpellationssvar 2021-06-17

Interpellationssvaret bifogas protokollet

107 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 117

Interpellation. Bemanning Hemse SÄBO

RS 2021/705

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar interpellation ställd av Håkan
Ericsson (S) om bemanning Hemse SÄBO. Håkan Eriksson tackar för svaret och
kommenterar frågan ytterligare. Claes Nysell (L), Jörgen Benzler (V), Linus
Gränsmark (S), Meit Fohlin (S), Andreas Unger (M), Charlotte Andersson (S) och
Jesper Skalberg Karlsson (M) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-04-26
Interpellationssvar 2021-06-17

Interpellationssvaret bifogas protokollet

108 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 118

Fråga

Ingen fråga ställs.

109 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 119

Nya motioner

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionerna överlämnas till regionstyrelsen för beredning.

Följande motioner har inkommit till sammanträdet 2021-06-21
Bokningssystem vid sjukresor - Motion inkommen från Eva Pettersson om. RS
2021/797
Marknadshyror i Gotlandshem - Motion inkommen från Saga Carlgren (V) m.fl.
RS 2021/996
Familjecentral - Motion inkommen från Meit Fohlin (S). RS 2021/1028
Anm: Motionerna bifogas protokollet.

110 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 120

Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellation har inkommit till sammanträdet 2021-06-21
Interpellation från Jörgen Benzler (V) till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
om bostäder med hjälp av HYS. RS 20121/1008
Interpellation från Saga Carlgren (V) till socialnämndens ordförande Rolf Öström (M)
om marknadshyror. RS 2021/1009

111 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 121

Avslutande ord

Stadssekreterare Lisa Tunegård tackar ordförande och vice ordförande för ett bra
samarbete under året och tackar även för sig då hon börjar en ny tjänst i augusti.
Ordförande Inger Harlevi tackar stadssekreterare Lisa Tunegård för året och riktar
ett tack till tjänstepersonerna i Ljusgården för ett gott samarbete. Ordförande Inger
Harlevi riktar också ett tack till de två vice ordföranden och avslutar med att hälsa
glad sommar till samtliga ledamöter, radiolyssnare och websändningstittare.

112 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2021-06-21

Omröstning § 83
Ärende: Delårsrapport 1 2021 Region Gotland
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordf
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordf
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Charlotte Andersson (S)
Conny Kristensson Gahnström (S)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Ola Hallvede (C)
Andreas Unger (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Niklas Gahne (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält Nilsson (M)
Mats Hedström (M)
Mikael Nilsson (S)
Linus Gränsmark (S)
Mats Sundin (S)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Tommy Gardell (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Ingrid Engström (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag
NEJ: För Gerd Holmgrens (Fi)
tilläggsyrkande

Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Kjell Genitz (C)
Anders Tomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD
Lennart Peterson (S)
Jessica Palmgren (S)
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Aina Mattsson (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (--)
Inger Harlevi (M)

Följande röstade nej:
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Jan Svensson (V)
Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Wolfgang Brunner (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Karin Stephansson (MP)
Ylva Hammar (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Anne-Charlotte Persson (Fi)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2021-06-21

Omröstning § 85
Ärende: Strategisk plan och budget 2022-2024
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag till budget
NEJ: För socialdemokraternas förslag till
budget

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordf
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Ola Hallvede (C)
Andreas Unger (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Niklas Gahne (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält Nilsson (M)
Mats Hedström (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Ingrid Engström (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kjell Genitz (C)
Therese Olofsson (C)
Malin Åberg (C)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Aina Mattsson (L)
Inger Harlevi (M)

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordf
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Charlotte Andersson (S)
Conny Kristensson Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Mikael Nilsson (S)
Linus Gränsmark (S)
Mats Sundin (S)
Tommy Gardell (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Lennart Peterson (S)
Jessica Palmgren (S)
Följande avstod:
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Jan Svensson (V)
Jörgen Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Wolfgang Brunner (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Karin Stephansson (MP)
Ylva Hammar (MP)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (--)
Gerd Holmgren (Fi)
Anne-Charlotte Persson (Fi)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2021-06-21

Omröstning § 85
Ärende: Strategisk plan och budget 2022-2024
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För Eva Nypelius (C) avslagsyrkande
NEJ: För socialdemokraternas förslag till
uppdrag

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordf
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Ola Hallvede (C)
Andreas Unger (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Niklas Gahne (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält Nilsson (M)
Mats Hedström (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Ingrid Engström (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kjell Genitz (C)
Therese Olofsson (C)
Malin Åberg (C)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Aina Mattsson (L)
Eva Pettersson (--)
Inger Harlevi (M)

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordf
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Charlotte Andersson (S)
Conny Kristensson Gahnström (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Jan Svensson (V)
Jörgen Benzler (V)
Mikael Nilsson (S)
Linus Gränsmark (S)
Mats Sundin (S)
Peter Barnard (V)
Tommy Gardell (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Lennart Peterson (S)
Karin Stephansson (MP)
Ylva Hammar (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Anne-Charlotte Persson (Fi)
Följande avstod:
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Frånvarande:
Tom stol för Torgny Ammunet (S)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2021-06-21

Omröstning § 110
Ärende: Motion. Hemmarsittarteam

Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordf
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Ola Hallvede (C)
Andreas Unger (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Niklas Gahne (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält Nilsson (M)
Mats Hedström (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Ingrid Engström (C)
Stellan Sigsarve (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Kjell Genitz (C)
Therese Olofsson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Linnea Högberg (KD
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Aina Mattsson (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (--)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag till beslut
NEJ: För Jan Svenssons (V) yrkande
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordf
Meit Fohlin (S)
Britt Andersson (S)
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Charlotte Andersson (S)
Conny Kristensson Gahnström (S)
Annamaria Bauer (V)
Jan Svensson (V)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Mikael Nilsson (S)
Linus Gränsmark (S)
Mats Sundin (S)
Peter Barnard (V)
Tommy Gardell (S)
Jenny Larsson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Lennart Peterson (S)
Torgny Ammunet (S)
Karin Stephansson (MP)
Ylva Hammar (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Anne-Charlotte Persson (Fi)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2021-06-21

Omröstning § 111
Ärende: Motion. Föräldrautbildning till nya och blivande föräldrar

Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordf
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Ola Hallvede (C)
Andreas Unger (M)
Roger Wärn (M)
Aydin Akyüz (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Niklas Gahne (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält Nilsson (M)
Mats Hedström (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Ingrid Engström (C)
Stellan Sigsarve (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Kjell Genitz (C)
Therese Olofsson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Linnea Högberg (KD
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Aina Mattsson (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (--)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag till beslut
NEJ: För Peter Barnards (V) yrkande
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordf
Meit Fohlin (S)
Britt Andersson (S)
Saga Carlgren (V)
Thomas Gustafson (V)
Charlotte Andersson (S)
Conny Kristensson Gahnström (S)
Annamaria Bauer (V)
Jan Svensson (V)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Mikael Nilsson (S)
Linus Gränsmark (S)
Mats Sundin (S)
Peter Barnard (V)
Tommy Gardell (S)
Jenny Larsson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Lennart Peterson (S)
Torgny Ammunet (S)
Karin Stephansson (MP)
Ylva Hammar (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Anne-Charlotte Persson (Fi)

%LODJD85
Eva Nypelius (C) yrkar på följande driftsbudget för C-M-L-KD.
'ULIWVEXGJHW

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.

%LODJD85
Meit Fohlin (S) yrkar på följande driftsbudget för S.
'ULIWVEXGJHW

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.

%LODJD85
Saga Carlgren (V) yrkar på följande driftsbudget för V.
'ULIWVEXGJHW

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.

%LODJD85
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på följande driftsbudget för MP.
'ULIWVEXGJHW

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.

%LODJD85
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på följande driftsbudget för SD.
'ULIWVEXGJHW

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.

Bilaga § 116 och 117
Svar på interpellationer om SÄBO- verksamheten i Hemse. RF ärende 38 o 39.
Jag ger här svar på båda interpellationerna i ett dokument, därav storleken på dokumentet.
Förvaltningschefen tillsammans med mig som ordförande kvitterar varje år den budgetram avseende
de pengar som till kommande verksamhetsår beslutats tillfalla Socialnämnden. Den budgetramen har
vi alltså i Socialnämnden att förhålla oss till.
Allianspartierna i Region Gotland har sedan vi tillträdde arbetat för att nu och under många år
framöver ha en ekonomi som ryms inom de ekonomiska medel som tilldelas oss. Vi Allianspartier är
fullt medvetna om att vi måste vara sparsamma med skattebetalarnas pengar och arbetar efter
ledstjärnan att vi inte skall lämna över en misskött ekonomi till kommande generationer.
Vi har i Region Gotland, under flera mandatperioder haft ett fruktsamt samarbete med det som vi
säger, privata aktörer i äldreomsorgen, inom såväl hemtjänst som i Särskilda boenden, SÄBO. Vi har
fortsatt det samarbetet som förra majoriteten hade med dessa privata aktörer. I det här fallet vad
gäller SÄBO i Hemse med företaget Attendo. Attendo driver sedan tidigare verksamhet i flera SÄBO
på Gotland. En stabil aktör som vi ser fram emot att utöka samarbetet med.
När anbudet från Attendo nådde oss konstaterade vi att en årlig besparing om drygt 5 miljoner
kronor kommer verksamheten inom socialförvaltningen och ytterst skattebetalarna till del.
Kraven som ställs på verksamhet inom Socialnämnden/ Socialförvaltningen är givetvis precis de
samma vare sig det är verksamhet inom Region Gotlands egna verksamhet eller de som drivs av
privata aktörer. Kvalitetsuppföljningar sker kontinuerligt från Socialförvaltningen sida. Som det varit
hittills, vilket är många år med privata aktörer, finns ingen skillnad på hur kvalitetskontrollerna sker.
Det är heller ingen skillnad i kvalitet enligt de kvalitetsuppföljningar som skett, vare sig det är privat
eller Socialförvaltningens egna regi. Med detta vill jag säga att personalen som arbetar inom SÄBOverksamheten gör ett fantastiskt jobb med våra äldre. Det gäller alla vare sig de jobbar på ett privat
boende eller på boende som drivs i egen regi.
Kvalitetsundersökningar kommer att ske på samma sätt på SÄBO i Hemse som på alla våra andra
SÄBO. Vi inom Allianspartierna är ytterst noga med att ingen särskiljning skall ske i det avseendet
vare sig det rör sig om privata utförare eller om driften av SÄBO sker i egen regi. Samma krav skall
gälla när det gäller kvalitet på omsorg med allt vad det innebär. Vi inom Allianspartierna har fullt
förtroende att Attendo, med verksamhet över stora delar av landet, har både kunskap och omdöme
att sköta verksamheten i Hemse med rätt personalstyrka
Vad gäller fråga om SÄBO- verksamheten i Hemse fram till nu haft en för stor bemanning, kan jag
endast svara på så sätt att det pågår ett arbete med att se över om ”rätt bemanning” alltid finns
inom Region Gotlands verksamheter i allmänhet och i det här fallet i Socialförvaltningen i synnerhet.
De som planerar bemanningen i verksamheten har en mycket viktig och central roll. En
effektivisering av bemanningssituationen kommer givetvis att fortsätta inom Socialförvaltningens
verksamhet. Som interpellanten påpekar så ser det alltså ut som att effektiviseringar kan ske inom
Socialförvaltningens område. Min förhoppning är att vi i alla partier i Socialnämnden bidrar till en
sådan effektivisering. Detta dels för att trygga ekonomin för framtiden med allt större omsorgsbehov
vad gäller våra äldre, och givetvis för att pengar skall gå till vården och omsorgen istället för till
oekonomiska överbyggnader.
Vi i Allianspartierna värnar fri företagsamhet i alla former. Vi är också helt på det klara med att
företag skall drivas med vinst. Detta är grunden för företagsamhet. Vi ser att konkurrens gagnar
också vår egen verksamhet inom Region Gotland. Att tillföra alternativa arbetsgivare är också ett

stort plus för medarbetare. Det är givet att vi lär av varandra och på så sätt utvecklar verksamheterna
inom i det här fallet äldreomsorgen.
En fråga ställs om Attendos ekonomi. Tyvärr anser jag mig inte vara rätt person att svara på frågor
om detta. Jag kan helt enkelt för lite om deras innersta företagsekonomi och vad de använder sina
pengar till. Det jag däremot kan konstatera är att vi inom Socialnämnden i det här avseendet med
verksamhet i Hemse slutit ett för oss gynnsamt avtal med Attendo, som kommer att vara positivt för
vår verksamhet under flera år framåt.

Rolf Öström (M)
Ordförande i Socialnämnden

Bilaga § 119:1

Motion

Bilaga § 119:2

Inga marknadshyror i
Gotlandshem
2021-06-21

Den svenska regeringen (S och MP) förbereder just nu tillsammans med
Centerpartiet och Liberalerna en kraftig försämring för landets hyresgäster.
Genom att införa fri hyressättning eller så kallade marknadshyror i
nybyggnation kommer priserna på bostäder att öka drastiskt. På kort sikt gäller
det endast i nybyggnation men vi vet av erfarenhet från andra länder att det ofta
följs av marknadshyror på hela marknaden.
Vänsterpartiet ser med stor oro på denna utveckling då det kommer drabba
många gotlänningar hårt. Att använda sig av marknadshyror kan dock aldrig bli
ett tvång för en fastighetsägare. Därför borde Region Gotland redan nu fatta
beslut om att marknadshyror inte ska tillämpas i vårt allmännyttiga
bostadsbolag Gotlandshem.
Bostadsmarknaden är föränderlig och om en ny lagstiftning är på väg fram så
kommer aktörerna på marknaden att börja planera utifrån dessa nya
förutsättningar. Gotlandshem måste bygga betydligt fler nya hyresrätter. Men
nyproduktionen måste baseras på nuvarande modell för hyressättning vilket
innebär förhandlade hyror.
Vänsterpartiet menar att det är viktigt att Region Gotland tydliggör i
ägardirektivet till Gotlandshem att oavsett vad som händer med lagstiftningen
när det gäller hyressättningen så ska nuvarande system för hyressättning,
förhandlade hyror utifrån bruksvärdet, behållas. Redan idag har Gotlandshem
gjort avsteg från modellen med förhandlade hyror utifrån bruksvärdet och infört
så kallade presumtionshyror i nybyggnation. En modell som möjliggör för
hyresvärden att sätta högre hyror i nybyggda lägenheter än vad man annars
kunnat göra. För att hyrorna inte ska stiga ännu mer måste bruksvärdesmodellen
även fortsatt vara huvudregel inom Gotlandshem.
Vänsterpartiet yrkar att Region Gotland vid kommande revidering av
ägardirektiv för Gotlandshem skriver in att nuvarande principer för
hyressättning ska gälla oavsett om lagstiftningen förändras gällande fri
hyressättning eller inte.

Saga Carlgren (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Peter Barnard (V)

Bilaga § 119:3

Visby 2021-06-21

Motion-utred förutsättningarna för en familjecentral
En familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer. Här kan barnfamiljer träffas för att bygga upp ett
kontaktnät med andra familjer, men också på ett avslappnat sätt träffa personer med specifik
profession om barn och ungdomar. Familjecentral är ett koncept som är väl etablerat i Sverige sedan
många år och familjecentraler eller liknande verksamhet finns i dag i flera av landets kommuner.
En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt förebyggande och
stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral ska minst innehålla mödrahälsovård,
barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning på förebyggande arbete.
Familjecentralen ska finnas som en hjälp och stöd för familjernas hälsa, både fysisk och psykisk.
Familjecentralen är också en plats för alla, oberoende av ekonomiska förutsättningar, kön,
könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning eller sexuell läggning.
Hur verksamheten ser ut beror till stor del på barnfamiljernas behov och önskemål.. Uppdraget för
verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar
genom att:
• finnas tillgänglig som nära mötesplats
• stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
• skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
• erbjuda lättillgängligt stöd
• vara ett kunskaps- och informationscentrum
• utveckla god service
Familjecentraler är en god lösning för att få till samarbete mellan olika instanser. Regionens
verksamheter samlade på samma ställe för föräldrar och barn får många goda effekter. Föräldrar och
barn får en kontinuitet och trygghet i att vända sig till endast ett ställe och möjligheten att samordna
ökar. På familjecentralen finns kompetens i nära samverkan, som är lättillgänglig och snabbt går att
nå. Den tvärprofessionella samverkan möjliggör tidig upptäckt och att rätt insats i rätt tid sätts in. Med
tidiga insatser för barn ökar möjligheterna till god hälsa och utveckling senare i livet.
Familjecentralen kan ge föräldrar kunskap om barnets rättigheter, hälsa och utveckling, att stärka
föräldrars relation till varandra och deras sociala nätverk. Genom att skapa sammanhang och möten
där föräldrar blir sedda och bekräftade, ökar deras förmåga att vara en trygg bas för barnet, och tilltron
till den egna föräldraförmågan ökar.
Samverkan mellan de olika yrkesgrupperna är en förutsättning för en fungerande familjecentral.
Familjecentraler och familjecentralsliknande verksamheter, är konkreta exempel på hur samverkan
mellan olika professioner och verksamheter kan organiseras. Det är en funktionell samverkansform
med många fördelar genom att den ofta blir en mötesplats som erbjuder stöd och ger goda möjligheter
till social gemenskap för föräldralediga föräldrar och deras barn. Samverkan innebär också att man får
bättre förutsättningar att anpassa lösningar för ett specifikt behov.
Därför yrkar vi att:
Region Gotland utreder förutsättningarna för att inrätta en Familjecentral.
Meit Fohlin (S)

