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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 190

Visselblåsarfunktion

RS 2021/980

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Följande förslag till ny rubrik och ny bestämmelse i regionstyrelsens
reglemente antas att gälla från och med justering av protokollet.
Visselblåsarfunktion
30 § De skyldigheter som Region Gotland har såsom verksamhetsutövare enligt lagen
(2021:000) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden att anordna interna
rapporteringskanaler och förfaranden för rapportering och uppföljning ska fullgöras av
regionstyrelsen.

Sedan regionstyrelsen delvis biföll medborgarförslag om att låta utreda en visselblåsarfunktion (RS 2018 § 332) har EU antagit ett direktiv. Direktivet innebär nya
och komplicerade krav på hur anmälare, anmälda och utredning ska hanteras och
dokumenteras med hänsyn till bl.a. sekretess, dataskydd och integritet. För svenskt
vidkommande har ny lagstiftning utarbetats för genomförandet av direktivet. En
proposition har nu lagts på riksdagens bord. Av den framgår att den 17 juli 2022 blir
regionen skyldig att ha en intern rapporteringskanal, att utse behöriga och oberoende
personer och att följa upp inkommande rapporter.
En konsekvens av det svenska lagstiftningsarbetet är bl.a. att begreppet myndighet
inte styr utan istället anses t.ex. en region som en enda verksamhetsutövare i den nya
lagen. Därför behöver fullmäktige ange vilken nämnd som ska svara för hanteringen.
Det kan, trots obligatoriet på att ha en visselblåsarfunktion, även anses som ett
principiellt beslut att inrätta funktionen. Därför föreslås att fullmäktige beslutar att
regionstyrelsen ska svara för fullgörandet av de nya skyldigheterna. Det föreslås ske
med en ny rubrik och bestämmelse i reglementet.
Skyldigheterna omfattar bl.a. att ta emot rapporter, utreda och återkoppla. För det
krävs en oberoende och självständig funktion. Någon motsvarande funktion finns
inte idag. Det är alltså fråga om en helt ny verksamhet med nya arbetsuppgifter. För
att undvika jävsförhållanden och misstro mot funktionen, avses att i så stor
omfattning som möjligt upphandla verksamheten.
Även om en stor del kan upphandlas, behöver det ändå finnas interna mottagare av
utredningar och hur de ska behandlas vidare t.ex. i personalärenden eller polisanmälningar. Vidare behöver riktlinjer för hur ärenden ska följas upp utarbetas och
hur personuppgifter ska hanteras. Det behöver beaktas hur tips och utredningar om
korruption, jäv eller trolöshet som utpekar ledande tjänstepersoner och förtroendevalda ska hanteras. Även avgränsningen mot säkerhetsskyddsfrågor behöver
klargöras.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 190 forts
RS 2021/980

Erfarenhetsmässigt tilldrar visselblåsningstips även medias intresse, vilket kan
komplicera utredningar och periodvis kräva omfattande kommunikativa insatser t.ex.
vid uppstart av funktionen.
Vad blotta administrationen av det här nya åliggandet kommer att kosta regionen i
kronor är svårt att precisera nu. Det uppskattas för närvarande att det krävs minst
motsvarande en tjänst inom regionen och därtill kostnader för en mottagningstjänst
och utredningstjänst. Kostnadsbilden torde ha klarnat till budgetberedningen 2022.
Ovanstående frågor föreslås utredas vidare inom regionstyrelseförvaltningen under
samordning av ekonomidirektören. Utredningsläget ska fortlöpande rapporteras till
styrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Proposition 2020/21:193 Genomförande av visselblåsardirektivet
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 191

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och
regionfullmäktige 2022

RS 2021/1061

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Förslag till sammanträdesplan har tagits fram i samarbete med kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn har tagits till SKR:s sammanträden och beredningar.
Sammanträdesplanen har föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens
ordförande.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Stefan Nypelius (C) föreslår med instämmande av Jesper Skalberg Karlsson (M)
att budgetberedningen flyttas en vecka framåt för att nämnderna ska få längre tid att
analysera delår 1. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över planeringen
för budgetberedningen till regionstyrelsen. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Sammanträdesplan för regionstyrelsen och regionfullmäktige 2022
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 192

Instruktioner till regionstyrelsens beredande
organ

RS 2020/1481

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

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

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår ändringar i instruktionen. Ärendet överlämnas därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande. Förslag på ändringar skickas till stadssekreteraren
och en ny version av instruktionen bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Instruktion beredande organ till Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 193

Gemensam upphandling av hyrpersonal

RS 2020/1722

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Region Gotland ska ingå i det nationella projektet gemensamma upphandlingen av
hyrpersonal.

Oktober 2020 fattade hälso- och sjukvårdsnämnden ett inriktningsbeslut om att delta i
det förberedande arbetet för en gemensam upphandling av hyrpersonal HSN 2020/596.
November 2020 informerades RS 2020/1772. Idag finns ett lokalt ramavtal avseende
hyrpersonal inom vården, avrop från detta avtal sker främst inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen men kan nyttjas av alla förvaltningar inom Region
Gotland som har behov av vårdpersonal. Det nationella projektet går nu in i nästa fas
som innebär att upphandling sker och avtal tecknas, för denna del krävs ett beslut i
regionstyrelsen då hela Region Gotland blir avtalspart.
Sveriges samtliga 21 regioner kommer att ingå i den gemensamma upphandlingen om
regionstyrelsen på Gotland beslutar i enlighet med ovanstående förslag. Med en bred
uppslutning av alla regioner skapar det goda förutsättningar för bra avtalsvillkor och
minskade kostnader.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 194

Slutrapport. Heltid som norm

RS 2017/977

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Slutrapporten för projektet Heltid som norm godkänns.

2016 kom Kommunal och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) överens om att
inom fem år ska heltidsarbete vara norm och fler ska arbeta heltid. En insats för att
kunna möta framtidens rekryteringsbehov utifrån pensionsavgångar, kompetensbehov och personalförsörjning och för att kunna erbjuda attraktiva anställningar.
Att erbjuda heltider som norm ökar möjligheterna att rekrytera rätt kompetens,
bibehålla välfärdsnivån samt behålla kompetenta medarbetare. I förlängningen kan
arbetet hjälpa till att minska behovet av visstidsanställningar. Det är även den enskilt
största insatsen vi kan göra för att öka jämställheten, att erbjuda samma villkor
oavsett könstillhörighet, ålder eller familjeförhållanden. För den enskilde innebär
heltidsarbete bättre förutsättningar att klara sin egen försörjning och ger även mer
långsiktiga ekonomiska fördelar så som högre pension och sjukersättning. När fler
arbetar heltid uppstår positiva effekter för yrkens attraktivitet, framtida kompetensförsörjning och jämställdhet.
Föresatsen med överenskommelsen har varit att få till en förändring både på lokal
nivå såväl som en samhällsskiftning i norm. Även om avtalet och arbetet rört ett
specifikt avtalsområde så är det en fråga som berör alla. Målet med överenskommelsen och det partsgemensamma arbetet har varit att det normala vid en
nyanställning ska vara heltid samt att redan anställda medarbetare i högre
utsträckning än i dag ska arbeta heltid.
Den centrala överenskommelsens tre mål:
-

Alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
Alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
För fler av dem som idag väljer att jobba deltid, ska det eftersträvas heltidsarbete.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 194 forts
RS 2017/977

Utifrån den centrala överenskommelsen har Region Gotland beslutat att heltid som
norm ska gälla från 1 januari 2021, med följande överenskommelse mellan parterna
på lokal nivå:
-

Alla tillsvidareanställda nyanställningar ska vara på heltid.
Det ska vara fritt att gå upp i tid vid en årlig inventering men inte fritt att gå ner i
tid, alternativt få tjänstledigt utöver den lagstadgade.
All tjänstledighet utöver lagstadgad tjänstledighet ska föregås av individuell
prövning i förhållande till verksamhetens behov.
Vid beviljad tjänstledighet som inte är lagstadgad ska denna tidsbestämmas till
max 12 månader i taget, varvid en ny prövning ska ske.
Inventering om höjd sysselsättningsgrad sker en gång per år, senast 30 september
och ny höjd sysselsättningsgrad ska verkställas senast vid årsskiftet.
Vid inlasning ska ordinarie inlasningsrutin följas. Därefter ska inlasad medarbetare
på deltid erbjudas heltid som, vid intresse, ska verkställas senast inom tre månader.
Vid varje nyrekrytering görs först en prövning av inkomna önskemål om höjd
sysselsättningsgrad.

Inom Region Gotland har projektet heltid som norm bedrivits som ett sammanhållet
regiongemensamt projekt med delprojekt inom varje berörd förvaltning. Samtliga
berörda förvaltningar har gjort en förflyttning av antalet heltidsanställningar under
perioden 2019-01 till 2021-01. Störst förflyttning har socialförvaltningen gjort med
14 % ökning av antalet heltidsanställda.
Det av parterna överenskomna målet att ”tillsvidareanställning på heltid är det
normala vid nyanställning och redan anställda medarbetare ska arbeta heltid i högre
utsträckning än i dag” kan sägas vara till stor del uppnått. Från och med 1 januari
2021 är alla tillsvidareanställningar inom regionen och Kommunals avtalsområde
som regel heltid. Andelen redan anställda medarbetare som önskar arbeta heltid har
ökat, men en del arbete kvarstår.
De faktiska kostnaderna för att klara uppdraget med heltid som norm behöver
analyseras och redovisas, såsom kostnader för att bygga en heltidsorganisation samt
effekthämtning i kostnadsminskningar vad gäller mer- och övertidsuttag, timanställningar samt sjuktal med mera. Projektet har precis avslutats och 2020 har även
präglats av pandemin, faktorer som gör att det i dagsläget är för tidigt att bedöma
faktiska kostnader. En redovisning kring detta kommer göras i ordinarie uppföljning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 194 forts
RS 2017/977

För att säkerställa att utvecklingen framåt med heltid som norm går i en positiv
riktning behöver nu arbetet fortsätta i verksamheterna. Arbetet i projektet med att ta
fram regiongemensamma principer ger goda förutsättningar för det arbetet och
därutöver behöver ett arbete med att koordinera ytterligare regiongemensamma
lösningar utifrån en strategisk hållbar bemanning göras. Ta fram en bemanningsstrategi, måna om samverkanssystemet samt utforska ifall heltid som norm även kan
tillämpas inom andra avtalsområden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen godkänner slutrapporten
Heltid som norm.
Ärendets behandling under mötet

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

Slutrapport projekt Heltid som norm
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 195

Avgiftsärende. Intygstaxa

RS 2020/1560

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa
för åtgärder som inte utgör sjukvård skall antas med följande justeringar:
- 15:07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar tas
bort ur förslaget till intygstaxa
- 15:08 Intyg för särskild undervisning tas bort ur förslaget till intygstaxa
- 16.02 Intyg anpassning bostad. Intyget tas bort ur förslaget till intygstaxa.
- För de intyg som debiteras med timtaxa ska i bilaga 1 förtydligas att det är
kr/timme som avses och att debitering sker för varje påbörjad 15 minuters
intervall.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sitt sammanträde 2021-01-14 att ärendet
skulle utredas vidare avseende följande intygtaxor:
15.07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
15.08 Intyg för särskild undervisning
16.02 Intyg angående anpassning av bostad. Används även vid ansökan om bostad
för funktionshindrad t.ex. äldreboende, demensboende m.fl.
16.05 Intyg för familjehem
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade att berörda nämnder skulle remitteras och
intygen utredas avseende behov och vem som ska betala. Ärendet har skickats till
följande berörda nämnder; barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden.
Remissvar har inkommit från hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barnoch utbildningsnämndens arbetsutskott samt gymnasie-och
vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott.
Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med hälso-och sjukvårdsnämnden att intyg
15:07 kan utgå ur intygstaxan. Även gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anser
att intyg 15:07 inte behövs.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 195 forts
RS 2020/1560

Socialnämnden har framhållit att om en avgift intyg för anpassning av bostad skulle
tas ut av brukaren finns risk för att vissa patienter/brukare inte skulle ha råd med
detta och därmed inte kunna söka bostadsanpassningsbidrag. Nämnden anser inte
heller att interndebitering inom eller mellan förvaltningar skulle tillföra något utan
endast skapa mer administration.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden har olika syn vad gäller avgift för intyg om bostadsanpassning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har hittills inte tagit ut någon avgift för intyg om
bostadsanpassning. Den avgift som nämnden föreslår är 625 kr inklusive moms om
en läkare utfärdar intyget alternativt 313 kr inklusive moms om annan personal
utfärdar intyget.
Regionstyrelseförvaltningen anser att samma typ av intyg som kan utfärdas av två olika
förvaltningar ska hanteras på samma sätt vad gäller om avgift ska tas ut eller ej. Ifall
avgift ska tas ut så ska den vara utformat på likartat sätt oavsett förvaltning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att taxa för intyg 16.02 ska utgå ur hälso- och
sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa. När en samsyn mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden nåtts kring en eventuell avgift för intyg om bostadsanpassning kan frågan tas upp för beslut igen.
Arbetsutskotten i barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har svarat att några intyg för särskild undervisning inte
förekommer och att intyg 15.08 för särskild undervisning därmed inte krävs.
Regionstyrelseförvaltningen anser att intyget bör tas bort ur hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till intygstaxa.
Regionstyrelseförvaltningen anser att för de intyg som debiteras med timtaxa ska i
bilaga 1 förtydligas att det är kr/timme som avses och att debitering sker för varje
påbörjad 15 minuters intervall.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-01
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 196

Begäran om tilläggsanslag reception IFO
huset

RS 2021/882

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten för ombyggnation av reception i IFO huset
beviljas till tekniska nämnden med 6 miljoner kr.
• Finansiering sker ur regionens eget kapital med 6 miljoner kr.
• Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.
•

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för ombyggnation av reception i IFO
huset med 6 miljoner kr.
I individ- och familjeomsorgens (IFO) lokaler på Polhemsgatan 29 har socialförvaltningen en reception för mottagning av besök till handläggare av olika sociala
ärenden. Receptionen är idag inte ändamålsenlig då den är för liten och inte heller
funktionell för verksamheten. Ett flertal tillbud, av både verbal och fysisk våldsam art
har inträffat i lokalerna.
Projektet startade i november 2018 med 12,5 miljoner kronor i investeringsbudget.
Kraven på byggnaden specificerades och därefter togs planlösning och fasadritningar
fram. Enhet bygglov önskade en mer passande gestaltning på tillbyggnationen mellan
de befintliga husen. Under en tid fick projektet stoppas i väntan på beviljat bygglov
med försening och ökade projekteringskostnader som följd. Återstarten innebar
organisationsförändring med ny projektledare, nya och ersatta projektörer och
sakkunniga.
Den nya receptionen är numera detaljprojekterad med höga ljudkrav på grund av
sekretess, utrymningsdörrar från respektive rum på grund av säkerhetskrav och en
reception med mycket teknik. Tillbyggnaden är ca 250 kvadratmeter och sammanlänkar befintliga huskroppar.
Inkomna anbud öppnades 2021-04-26 och var betydligt högre än budget. För att
kunna genomföra projektet krävs ytterligare 6 miljoner kronor. Då projektet pågått
sedan slutet av 2018 har också byggkostnaderna ökat. Även tillbyggnadens
komplexitet och omfattande markåtgärder m.m. är en förklaring till de höga anbuden
som inte beaktades i tillräcklig utsträckning i ursprungsbudgeten.
Byggstart planeras för att ske omgående med färdigställandedatum 2022-06-30.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 196 forts
RS 2021/882

Regionstyrelseförvaltningen förslår att ett tilläggsanslag på 6 miljoner kronor beviljas
för ombyggnad av receptionen i IFO huset. Ombyggnaden prioriterades i investeringsbudgeten 2019 och det är väsentligt att den kommer till stånd. Receptionen är idag inte
ändamålsenlig då ett flertal tillbud, av både verbal och fysisk våldsam art har inträffat i
lokalerna.
När projektet startade uppskattades kostnaden för om- och tillbyggnaden till
12,5 miljoner kr. Det är en mycket kraftig fördyrning av projektet, som nu alltså
uppskattas till 18,5 miljoner kr. Tekniska nämnden menar att det inte går att minska
projektet och ombyggnationen. Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader som
tas ut av hyresgästen via internhyra. Socialförvaltningen är medveten om att den
ökade kostnaden för ombyggnaden innebär en högre hyreskostnad.
Teknikförvaltningen har provat möjligheten att omprioritera medel från andra
projekt.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-05-19, § 116
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 197

Begäran om tilläggsanslag för underskott i
grundskolan och särskolan

RS 2021/988

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Barn- och utbildningsnämnden beviljas 4,9 miljoner kr i tilläggsanslag.

Barn- och utbildningsnämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 17,1 miljoner
kronor varav 12,8 miljoner kronor (mnkr) till grundskolan och 4,3 miljoner kronor
till särskolan.
I samband med att nämnden behandlade delårsrapport 1 gavs ett uppdrag till
förvaltningen att inkomma med åtgärdsplan och konsekvensbeskrivning gällande
kravet att förbättra resultatet. Förvaltningen har tagit fram åtgärder och konsekvenser
för grundskola och särskola.
Nämndens senaste prognos från april pekar på ett underskott för 2021 på sammanlagt 9,4 mnkr. Regionfullmäktige beslutade i juni att samtliga nämnder ska säkerställa
att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget samt att snarast vidta
nödvändiga beslut och åtgärder om underskott befaras.
Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningen i uppdrag att analysera:
-

uteblivna intäkter och kostnader till följd av pandemin,
hur och om årets förändrade elevflöden påverkar förutsättningar långsiktigt,
orsaker till ökat söktryck på tilläggsbelopp.

Nämnden har inte ännu tagit ytterligare beslut för att säkerställa att ordinarie
verksamhet ryms inom beslutad budget. Det statliga bidraget via skolmiljarden har
under våren finansierat ökade kostnader för distansundervisning samt åtgärder för att
klara folkhälsomyndighetens krav på distansering.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget avslås. Enligt regionens regler
för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte
förekomma, undantagen är när händelsen är av tillfällig karaktär och inte rimligen
kunnat förutses i ordinarie budgetarbete.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 197 forts
RS 2021/988

Regionstyrelsen och regionfullmäktige har i beslut under våren uppmanat nämnderna
att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget samt att snarast
vidta nödvändiga beslut och åtgärder om underskott befaras. Regionfullmäktige har
även beslutat att nämnder som prognostiserar underskott med anledning av
pandemin särskilt ska redovisa eventuella ökade kostnader eller uteblivna intäkter.
Dessa kostnader är svåra för nämnderna att finansiera inom i ordinarie budget. Barnoch utbildningsnämnden skriver i sitt beslut att vårens ersättning via skolmiljarden
har finansierat ökade kostnader för distansundervisning samt åtgärder för att klara
folkhälsomyndighetens krav på distansering. Barn- och utbildningsnämnden behöver
därmed följa regionfullmäktiges beslut om att vidta nödvändiga åtgärder för att
ordinarie verksamhet ska rymmas inom beslutad budget.
Regionens budgeterade resultat var vid årets början 87 mnkr. Hittills har regionstyrelsen föreslagit regionfullmäktige att bevilja 20,6 mnkr i tilläggsanslag.
Regionfullmäktige har även uppmanat miljö- och byggnämnden att inkomma med
begäran om tilläggsanslag till följd av beslutet att efterskänka avgiften för alkoholtillsyn. Nämnden har ännu inte inkommit med någon sådan begäran men den
uppskattade kostnaden för åtgärden beräknades till 2 mnkr. Om dessa beslut tas
kommer det budgeterade resultatet för regionen att uppgå till 64 mnkr. Målet för
2021 är att det budgeterade resultatet ska uppgå till minst 1 procent av verksamhetens nettokostnader vilket är 56 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) yrkar med instämmande av Jesper Skalberg Karlsson (M) och
Claes Nysell (L) att barn- och utbildningsnämnden beviljas 4,9 miljoner kr i tilläggsanslag.
Saga Carlgren (V) yrkar att barn- och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag
på 17,1 miljoner kr beviljas.
Meit Fohlin (S) yrkar att barn och utbildningsnämndens begäran om tilläggsanslag
avslås.
-

-

Barn och utbildningsnämnden medges att överskrida sin budgetram 2021 med
högst 17,1 miljoner kronor för att fortsatt säkerställa att skollagens krav på skolverksamhet och särskilt stöd kan upprätthållas samt att skolan på Gotland
fortsatt är likvärdig och håller hög kvalitet utifrån såväl barn och som
medarbetare. Eventuellt underskott balanseras i bokslutet.
Barn- och utbildningsnämnden uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa
underskottet utan att det går ut över de svagaste eleverna.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 197 forts
RS 2021/988

Ordförande ställer Stefan Nypelius yrkande, Saga Carlgrens yrkande och Meit
Fohlins yrkande mot varandra och finner att Stefan Nypelius yrkande bifalls.
Jesper Skalberg Karlsson (M) och Claes Nysell (L) anmäler följande protokollsanteckning:
Moderaterna och Liberalerna röstar bifall till ett mindre tilläggsanslag till barn- och utbildningsnämnden, men vill i en protokollsanteckning göra känt att vi fortsatt står bakom de reservationer vi
gjort i barn- och utbildningsnämnden under hösten 2020, kring Framtidens Förskola och
Grundskola.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-09, § 48
Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-06
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 198

Begäran om tilläggsanslag. Tillfälliga
paviljonger vid Visby lasarett

RS 2021/1050

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag för investering med 70 mnkr
för anskaffning av paviljonger. Finansiering sker ur regionens eget kapital.
Driftkostnadskonsekvenser av investeringen finansieras inom hälso- och sjukvårdsnämndens driftbudget.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har behov av att frigöra utrymme på Visby lasarett för
att möjliggöra utökade lokaler för akutmottagningen och för att kunna bedriva PCIverksamhet. Flera omfattande utredningar pågår för att komma fram till vilka
alternativ av utbyggnad av Visby lasarett som är möjliga och tillfredsställer verksamheternas lokalbehov på lång sikt. Under tiden behövs en paviljongslösning i
anslutning till lasarettet.
Nämndens inriktning var att hyra paviljonger och en upphandling genomfördes.
Endast ett anbud inkom som innefattade en hög totalkostnad till en låg behovsuppfyllnad. Ett hyresalternativ skulle innebära en totalutgift på ca 160 mnkr med en
hyrestid på 15 år medan ett köp av paviljonger skulle innebära en utgift på ca
110 mnkr. Ett köp skulle ge en lägre total utgift på ca 50 mnkr. Nämnden framhåller
att beräkningarna är osäkra då de bygger på det inkomna anbudet och de uppgifter
som framkommit i samband med analys av detta.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en beslutad investeringsbudget om 15 mnkr som
avser etablering av paviljonger. Den bedömda investeringsutgiften för köp av
paviljonger är 85 mnkr, inklusive etablering, vilket gör att nämnden begär ett
tilläggsanslag om 70 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att det
alternativ för anskaffning av paviljonger som är mest ekonomiskt fördelaktigt för
Region Gotland är att köpa paviljongerna. Ett köp innebär också större frihet att
göra anpassningar i lokalerna om det skulle behövas under den förhållandevis långa
nyttjandeperioden. Regionens likviditet är god och anskaffningen bedöms kunna
finansieras med egna medel.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 198 forts
RS 2021/1050

Regionstyrelseförvaltningen anser att avskrivningstiden för paviljongerna ska
motsvara den bedömda nyttjandeperioden på 15 år. Nyttjandeperioden styrs av det
tillfälliga bygglovet. Vid nyttjandeperiodens slut måste paviljongerna tas bort.
Regionen kan då välja att fortsätta nyttja paviljongerna på annan plats eller avyttra
dessa. Den ekonomiska livslängden för paviljongerna är sannolikt längre än 15 år
men det finns en osäkerhet i andrahandsvärdet och av den anledningen bör
avskrivningstiden inte vara längre än 15 år.
Regionstyrelseförvaltningen har utrett om finansiell leasing skulle kunna vara ett
alternativ till att köpa paviljongerna. Den långa hyres-/leasingperioden på 15 år i
kombination med att det är fråga om stora installationer gör att paviljongerna inte
kan betraktas som lös egendom utan blir fastighetstillbehör, vilket innebär att
finansiell leasing inte är möjligt.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-06-15, § 85
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 199

Hemställan AB Gotlandshem – höjt borgenstak, försäljning av fastigheter

RS 2021/599

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

•

•
•
•

Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB Gotlandshems
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2 500 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid förfall
för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören, eller vid
förfall för denne, av ekonomidirektören.
AB Gotlandshem får tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av fastigheter.
AB Gotlandshem får bilda dotterbolag för att kunna genomföra försäljning.
AB Gotlandshem ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av
eventuell försäljning.

AB Gotlandshem har i uppdrag att förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och
försälja fastigheter på Gotland. Bolaget är ett helägt dotterbolag till Region Gotland.
Enligt det senaste ägardirektivet från 2020 ska Gotlandshem arbeta för nyproduktion
med ett långsiktigt hållbart perspektiv och i takt med de behov som finns. Fram till
utgången år 2023 ska en produktion av minst 500 lägenheter ha påbörjats. Av ägardirektivet framgår även att bolaget ska drivas enligt affärsmässiga principer och
skötas på ett effektivt och långsiktigt ekonomiskt hållbart sätt. Affärsmässiga
principer innebär att bolaget alltid ska utgå från vad som är långsiktigt bäst för
bolaget samt utifrån ägarens direktiv.
Region Gotland har sedan tidigare ställt kommunal borgen för bolaget. Det senaste
borgensbeslutet fattades av regionfullmäktige 2017-11-20, § 202, då borgenstaket
höjdes från 1 500 000 000 kr till 2 000 000 000 kr för att möjliggöra nyproduktion av
lägenheter.
Gotlandshem har inkommit med en hemställan om att få höja borgenstaket från
2 000 000 000 kr till 2 500 000 000 kr. Bolagets bedömning är att upplåning utöver
nuvarande borgenstak kommer att krävas för att klara ägardirektivets krav på
nyproduktion av lägenheter och för att ha ett bostadsbestånd i ett väl underhållet
skick.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 199 forts
RS 2021/599

Gotlandshem har även inkommit med en begäran om att få tillstånd att pröva
marknaden inför en försäljning av ett antal fastigheter i sitt bestånd samt att få
tillstånd att bilda aktiebolag för att kunna genomföra försäljning. Bolaget gör
bedömningen att det utöver höjning av borgenstaket är nödvändigt att avyttra ett
antal fastigheter för att kunna uppfylla ägardirektivet och nå en ekonomisk balans.
Gotlandshem nyttjar för närvarande 1 312 mnkr av den kommunala borgensramen.
Region Gotlands låneskuld uppgår till 492 mnkr.
Både Region Gotland och Gotlandshem har sin upplåning hos Kommuninvest som
har de förmånligaste upplåningsvillkoren på kreditmarknaden.
Kommuninvest fastställer årligen en kreditram för sina kunder. Kreditramen fastställs
på koncernnivå för respektive kommun och region. Det innebär att Region Gotland
och Gotlandshem har en gemensam kreditram. Enligt Kommuninvests senaste
kreditbedömning så uppgår nyupplåningsutrymmet till 3 miljarder kronor för
koncernen.
Om Gotlandshem ökar sin upplåning från 1,3 miljarder kronor till 2,5 miljarder
kronor så innebär det att nyupplåningsutrymmet minskar från 3 miljarder kronor till
1,8 miljarder kronor.
Regionstyrelseförvaltningen har gjort en beräkning av Region Gotlands kassaflöde
för de kommande tio åren. Beräkningen utgår från antaganden om en resultatnivå på
100 mnkr per år och en investeringsnivå på 500 mnkr. Resultatnivån ligger i nivå med
de finansiella resultatmålen. Antagen investeringsnivå baseras dels på tidigare års
utfall samt strategisk plan och budget för kommande fem år. Beräkningen visar att
det finns god marginal för Region Gotland att finansiera sina investeringar inom
Kommuninvests kreditram även om Gotlandshem ökar sin låneskuld till 2,5 miljarder
kronor.
Gotlandshem har en hög uthyrningsgrad för sina lägenheter och bolagets ekonomi är
stabil. Gotlandshem har en soliditet på 30,6 procent. Det är något högre än genomsnittet för kommunägda fastighetsbolag, som ligger på 27,2 procent. En stor
nyproduktion av lägenheter i kombination behov av underhållsåtgärder på befintliga
fastigheter kommer att kräva mycket kapital som kan påverka soliditeten negativt.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 199 forts
RS 2021/599

Enligt ägardirektivet ska Gotlandshem förhålla sig till balans mellan det huvudsakliga
målet om 500 lägenheter under perioden, direktavkastning och soliditet för att säkra
långsiktigt hållbar ekonomi. Bolagets styrelse har, för att säkerställa detta, beslutat att
vid utgången av 2023 ska Gotlandshem ha en direktavkastning om minst 4,0 procent
samt att soliditeten ska uppgå till minst 25 procent.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme för Region Gotland att
höja borgenstaket för Gotlandshem utan att riskera att få för litet låneutrymme för
regionens verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Gotlandshem ska ges tillstånd att påbörja en
process kring försäljning av ett antal fastigheter. Försäljning av lämpliga fastigheter
kan vara ett bra alternativ för finansiering av planerad nyproduktion och för att klara
en god soliditet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att risken för att behöva infria borgenslöftet är
litet givet bolagets nuvarande situation och den efterfrågan som finns på lägenheter
på Gotland. Samtidigt förutsätter det att Gotlandshem klarar balansen mellan direktavkastning, soliditet och de stora investeringar bolaget står inför. Utvecklingen av
bolagets ekonomi behöver därför följas upp kontinuerligt i samband med ordinarie
ägarmöten.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) och Claes Nysell (L) tillstyrker regionstyrelseförvaltningens förslag.
Saga Carlgren (V) instämmer i regionstyrelseförvaltningens förslag gällande beslutspunkt 1 och 2 och yrkar avslag på beslutspunkterna 3-5.
Ordföranden ställer regionstyrelseförvaltningens förslag mot Saga Carlgrens yrkande
och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Hemställan AB Gotlandshem - höjt borgenstak
Hemställan AB Gotlandshem – tillstånd försäljning fastigheter
Skrivelse till regionfullmäktige från AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 200

Ansökan om kommunal subvention för att
driva trygghetsboende

RS 2021/1109

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS § 252) att stödja uppförandet av ett trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2. Regionstyrelseförvaltningen (då ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att utarbeta ett regelverk
för trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 (RF § 35) att sälja fastigheten Visby
Adjutanten 2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på
fastigheten uppföra ett trygghetsboende.
Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19 (RF § 91) att godkänna och fastställa det av
regionstyrelseförvaltningen framarbetade förslaget för stöd till trygghetsboende och
gav samtidigt regionstyrelsen i uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden
om ansökan om stöd enligt detta regelverk.
Regionstyrelsen beslutade 2020-09-02 (RS § 218) att godkänna motsvarande
subvention avseende 2020.
Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22 (RS § 306) om ett utredningsuppdrag där
regionstyrelseförvaltningen i samarbete med socialförvaltningen fick i uppdrag att
utvärdera boendeformen trygghetsboende. Syftet med uppdraget var att pröva
trygghetsboendets effekter på bostadsmarknaden samt eventuella effekter på det
långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. Utredningen skulle även
kartlägga i vilken omfattning de boende nyttjar tillhandahållna tjänster och faciliteter.
Resultatet presenterades till budgetberedningen våren 2021 och finns att läsa i sin
helhet under ärende 2020/1246 Framtida former för hantering och finansiering av
subventioner i enlighet med regelverket för trygghetsboende.
Utredningen konstaterade följande:
Etableringen av ett trygghetsboende på Gotland med 68 hyreslägenheter har gett
positiva effekter på bostadsmarknaden, bland annat genom att de bostäder som
frigjorts i och med tillskottet av trygghetsbostäder har kunnat uppfylla behoven för
någon annan och en så kallad flyttkedja har därmed startat. I och med att det finns en
rörelse på marknaden leder detta på sikt till att de bostadsbehov som finns kan
mötas.
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Det finns inga säkerställda samband mellan etableringen av trygghetsboendet och ett
minskat behov av platser inom omsorgsformen särskilt boende. Dels har det förflutit
alltför kort tid sedan trygghetsboendet etablerades och dels är det ett relativt
begränsat underlag, vilket gör det svårt att göra några säkra observationer.
Det har inte kunnat visas att omfattningen av hemtjänstinsatser minskar eller kan
effektiviseras genom trygghetsboendets uppkomst. För att kunna göra mer säkra
observationer och studera detta på ett mer vetenskapligt sätt, krävs ett större
underlag och en längre tidsperiod.
De personer som valt att flytta till trygghetsboendet ger generellt uttryck för att man ser
positivt på sitt val och att boendet uppfyller de förväntningar som man hade inför
flytten. En stor majoritet av de boende nyttjar också faciliteter i form av gemensamhetslokal och trädgård samt deltar i gemensamma aktiviteter såsom gymnastik, gemensamma
måltider, trädgårdsodling och andra spontana sammankomster som kortspel eller
gemensamt tv-tittande. Boendeformen kan således ses som en väg att bryta isolering, att
skapa ökad trygghet och att ge de boende förutsättningar för att hitta gemenskap.
Fördelning av ansvar mellan regionens nämnder för hantering av frågor kring trygghetsboende har inte legat inom ramen för utredningens uppdrag. Här föreslås att
regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda denna fråga
tillsammans med socialförvaltningen.
I syfte att täcka budgetbehovet för kommande år föreslås att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att besluta om att anslå medel om 635 000 kr för år 2022.
Det bör övervägas att skapa förutsättningar för ytterligare etablering av trygghetsboenden, dels i Visby men även på andra platser på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen har prövat denna ansökan om subvention mot det
antagna regelverket och funnit att de kriterier och krav som däri anges för beviljad
subvention är uppfyllda.
Fastighetsägaren Adjutanten 2 AB har därmed rätt att erhålla ett subventionsbelopp
om totalt 635 000 kr.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) och Claes Nysell (L) föreslår att ansökan kompletteras med en
utförligare beskrivning gällande punkt 3 och 4 i regelverket. Ärendet överlämnas
därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-27
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Start-PM Utveckling av Rone Halor 1:123

RS 2021/1017

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen godkänner Start-PM Förutsättningar för utveckling av Rone Halor
1:123.
• Regionstyrelsen ger tekniska nämnden i uppdrag att upplåta fastigheten Rone
Halor 1:23 med tomträtt till Rone Utveckling AB.
•

I avsiktsförklaring mellan Region Gotland och Rone Utveckling AB har parterna
enats om att verka för en direktförsäljning av fastigheten Rone Halor 1:123 till
utvecklingsbolaget. En direktförsäljning ska, om detta är möjligt, säljas först efter att
ny detaljplan har upprättats. En direktförsäljning ska därför föregås av en förstudie
för att utreda möjligheter att utveckla området med hjälp av en ny detaljplan. I
förstudien drar teknikförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
slutsatsen att en ny detaljplan sannolikt inte är möjlig eller ens önskvärd att få igenom
på grund av framför allt tvåmeterskurvan, strandskyddet och de värdefulla naturvårdstyperna samt att fastighetens area och ”trånga” belägenhet medför att endast ett
begränsat antal byggrätter kan tillskapas. I upprättat Start-PM föreslås att fastigheten
säljs i sin helhet utan föregående detaljplaneläggning och fastighetsbildning vilket är
det för regionen ekonomiskt sett mest fördelaktiga. Ett alternativ till försäljning är
upplåtelse med tomträtt. Fördelen med en sådan lösning är att säkerställa allmänhetens långsiktiga tillträde till badet.
Regionstyrelseförvaltningen förordar upplåtelse av fastigheten Rone Halor 1:123 med
tomträtt till utvecklingsbolaget RUAB. För invånare i Ronehamn finns ett stort
intresse att bevara och omhänderta platsen som är central för socknen. I tomträttsavtalet bör regleras att allmänheten ska ha fri tillgänglighet till området planlagt för
friluftsbad. Tomträttsavgälden ska beräknas utifrån ett marknadsvärde som är fastställt vid en oberoende fastighetsvärdering.
Ärendets behandling under mötet

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

Start-PM Förutsättningar för utveckling av Rone Halor 1:123
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-23

28 (48)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-08-18

RS AU § 202

Försäljning av Visby Korpralen 1 återkallelse av beslut

RS 2019/1040

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen återkallar beslut att förbereda en direktförsäljning av Visby
Korpralen 1 till AB Gotlandshem.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att pröva om användningen i detaljplanen kan ändras/kompletteras med bostäder.
•

Regionstyrelsen beslutade 2019-10-23 RS § 295 att förbereda en direktförsäljning av
fastigheten Visby Korpralen 1 till AB Gotlandshem. AB Gotlandshem ville förvärva
marken i syfte att uppföra ett nytt huvudkontor. AB Gotlandshems planer har därefter förändrats och planerad byggnation är ej längre aktuell. Regionstyrelseförvaltningen önskar därför att regionstyrelsen återkallar beslut om direktförsäljning.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att pröva om
användningen i detaljplanen kan ändras/kompletteras med bostäder.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-23
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Markanvisning Bunge Kronhagen 3:4

RS 2021/1113

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Fastigheten Bunge Kronhagen 3:4 i Fårösund anvisas till Resona Utveckling AB.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram markanvisningsavtal samt förbereda
för försäljning.
•

Region Gotland äger fastigheten Bunge Kronhagen 3:4, vilken är planlagd för
bostadsändamål. På tomten finns en gammal tennisbana samt tidigare även en
minigolfbana som på grund av sitt dåliga skick monterats bort. Fastigheten är centralt
belägen i Fårösund, nära färjeläget.
Aktuell fastighet i Fårösund
För ca ett år sedan kontaktades Region Gotland av Resona Utveckling AB, ett bolag
verksamma inom bygg- och fastighetsutveckling med egen förvaltning av hyresrätter.
Resona Utveckling AB visade intresse för fastigheten Bunge Kronhagen 3:4 i syfte att
tillskapa bostäder på platsen. Exploateringsgruppen har under det gångna året fört en
dialog med aktören och i juni 2021 presenterades för REX (regionala exploateringsrådet) det utvecklingsförslag som aktören utifrån dialogen arbetat fram. Aktören vill
med sitt förslag skapa en naturlig mötesplats centralt i Fårösund med ca 30 mindre
hyresrättslägenheter företrädelsevis för studenter samt ett café/bistro med minigolfbana eller någon annan för platsen lämplig aktivitet. Region Gotlands tjänstepersoner
gör bedömningen att detta är i enlighet med gällande detaljplan.
En avstämning avseende VA-läget i Fårösund har gjorts med VA-avdelningen och
för Fårösund är det reningsverkets kapacitet som är begränsad. En utbyggnad av
reningsverket är planerad och beräknas klar inom två år. Dock görs bedömningen att
aktuell exploatering ryms inom nuvarande kapacitet. Ur ett vattenförsörjningsperspektiv bedöms nuvarande kapacitet vara tillräcklig.
AB GotlandsHem har tidigare på eget initiativ fått en direktanvisning av fastigheten,
men valde för en tid sedan att återlämna den.
När förslaget presenterades för REX var det mycket positiva tongångar och regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett förslag
till beslut om att upprätta markanvisningsavtal med Resona Utveckling AB.
Markanvisningsavtalet kommer i och med beslut i detta ärende att upprättas och
förhandlas med aktören och därefter kommer avtalet upp för beslut om godkännande i regionstyrelsen. När markanvisningsavtalet är godkänt och underskrivet
av båda parter har aktören två år på sig att utforma projektet, ansöka om bygglov
samt efter godkänt sådant förvärva fastigheten.
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Förvärv av fastigheten kommer att ske till marknadsmässiga villkor. En extern
värdering har gjorts och fastighetens värde bedömdes per den 29 juni 2021 avrundat
till 950 000 kr. Detta baseras på en preliminärt beräknad byggrätt för bostäder på
1100 kvm bruttoarea(bta) samt en motsvarande byggrätt för lokaler på 320 kvm bta.
Marknadsvärdet har för bostadsbyggrätten bedömts till 750 kr/kvm bta och för
byggrätten avseende lokaler till 400 kr/kvm bta. Det slutliga försäljningspriset kan
dock fastställas först när bygglov givits och den totala bruttoarean beräknats.
Det finns ett tydligt uttalat mål om att fler bostäder ska byggas över hela Gotland.
Framför allt handlar det om att bygga fler hyresrätter som den genomsnittlige och
något yngre gotlänningen har råd att efterfråga. Aktuell fastighet anvisades till det
kommunala bostadsbolaget i syfte att säkerställa tillkomsten av just hyresrätter, men
bolaget valde att återlämna anvisningen med hänvisning till att byggrätten inte var
tillräckligt stor för att affären skulle bli lönsam. Det är generellt en utmaning att få
aktörerna att bygga utanför Visby och en än större utmaning att få dem att bygga
hyresrätter.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför Resona Utveckling ABs intresse för aktuell
fastighet i Fårösund som en mycket bra möjlighet att skapa just hyresrätter utanför
Visby. Som huvudregel gäller att all försäljning av Region Gotlands fastigheter, såväl
bebyggda som obebyggda, ska ske i konkurrens och på marknadsmässiga villkor för
att generera högsta möjliga köpeskilling. Dock finns enligt Region Gotlands riktlinjer
för köp och försäljning möjlighet att göra avsteg från detta då det handlar om att
tillskapa hyresrätter på landsbygden.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot ovanstående markanvisning och föreslår Regionstyrelsen att godkänna att markanvisningsavtal
upprättas med Resona Utveckling AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-07-27
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RS AU § 204

Oskarshamns kommun: Samråd förslag till
översiktsplan

RS 2021/1047

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande Samråd förslag till översiktsplan överlämnas till
Oskarshamns kommun enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Oskarshamns kommun har tagit fram ett samrådsförslag till översiktsplan för
kommunen. Översiktsplanen anger kommunens inriktning för en långsiktigt hållbar
utveckling av den fysiska miljön och grunddragen för den avsedda användningen av
mark- och vattenområden.
Kommunens mål för framtidens Oskarshamn är att växa. Man betonar därför vikten
av att kunna erbjuda välfärd av hög kvalitet tillsammans med en attraktiv plats att
arbeta och bo på. Planförslaget utgår från elva utvecklingsstrategier med grund i de
tre hållbarhetsdimensionerna ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet, den
regionala utvecklingsstrategin för region Kalmar samt de globala hållbarhetsmålen i
Agenda 2030. Utvecklingsstrategierna konkretiseras genom ett antal viljeinriktningar
för kommunens fortsatta arbete som är vägledande för de prioriteringar och åtgärder
som lyfts fram för kommunens sex geografiska delområden.
En av utvecklingsstrategierna behandlar kommunikationer. Av inriktningarna i denna
framgår bl.a. att man vill stärka större transport- och kommunikationsstråk. Det
avses göras genom att utveckla hamnens verksamhet, värna färjeförbindelserna och
att i samverkan med andra aktörer arbeta för att stärka och utveckla vägar och
järnvägar. De större kommunikationsstråken är i nord-sydlig riktning E22, i östvästlig riktning riksväg 37/47, järnvägen Oskarshamn-Nässjö och hamnen. Även
färjetrafiken till Gotland ingår här.
Förbättringar på stråken skulle innebära en ökad tillgänglighet och möjligheter till
snabbare och tidseffektivare transporter. Som exempel på insatser som behöver
göras är att bygga bort flaskhalsar på E22, förbättringar på väg 37 och 47, och
järnvägssatsningar, som utbyggnad av järnväg längs med Smålandskusten. I vägnätet
planeras en ny anslutning till riksväg 37/47. Den skulle bl.a. medföra en mer direkt
trafikföring för trafik till och från Gotlandsterminalen.
För hamnen är inriktningen att hamnverksamhetens behov ska beaktas vid planering
genom att mark- och vattenområden reserveras och att avgränsningen mot andra
verksamheter blir tydlig. Tillfarter för järnväg och väg till hamnen ska säkras och om
möjligt utvecklas för att nå både mål om hög tillgänglighet och minskade störningar
och risker.
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En funktionell kollektivtrafik till Oskarshamns stad skulle enligt samrådsförslaget
kunna stärka förutsättningarna för personresande i färjeförbindelsen till
”tillväxtmotorn Gotland”.
I samrådsförslaget tas även Oskarshamns strategiska läge ur en säkerhetspolitisk
horisont upp. Man vill, bl.a. för försörjningen av Gotland, lyfta vägar och järnvägens
stora betydelse till Oskarshamns hamn som slutdestination.
För Gotlands kommunikationssystem är Oskarshamn en central punkt. Oskarshamn
är en viktig länk för både gods- och persontransporter, främst till och från målpunkter i övriga Sverige. Det är viktigt att det finns goda fortsättningar att enkelt och
snabbt komma till/från hamnen med olika trafikslag. Möjligheterna för resenärer
utan bil att använda kollektivtrafik för att resa vidare både söderut och västerut måste
förbättras.. Det är en viktig del i att förbättra ”hela resan” för denna grupp. De
förbättringar som tas upp i planförslaget för att stärka de stora transport- och
kollektivtrafikstråken är relevanta sett med utgångspunkt från Gotlands rese- och
transportbehov.
Ärendets behandling under mötet

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

Oskarshamns kommun. Samråd förslag till översiktsplan. 2021-06-08
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-11
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Remiss av Plan för övertagande av
Räddningstjänsten

RS 2021/895

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen skickar in tjänsteskrivelsen som remissvar till länsstyrelsen.

Region Gotland har fått möjligheten att svara på remiss angående Länsstyrelsen Plan
för övertagande av kommunal räddningstjänst. Region Gotland har i väsentlig del
inga invändningar mot planen, dock finns följande kommentar.
På de ställen där det står kommunen bör det stå Region Gotland.
När dokumentet hänvisar till lagtext bör hela lagtexten som man hänvisar till vara
med.
Region Gotland kommer i ett tidigare skede än när det kan vara aktuellt med att
länsstyrelsen eventuellt tar över räddningstjänst ha aktiverat TIB och Region
Gotlands krisledningsorganisation. Dokumentet bör kompletteras med att den
organisationen finns i det pågående ledningssystemet.
Ärendets behandling under mötet

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

Länsstyrelsens remiss, dnr:452-287-2021
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-06
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Remiss av delbetänkandet En stärkt
försörjningsberedskap för hälso- och
sjukvården (SOU 2021:19)

RS 2021/731

Arbetsutskottets beslut
•

Förslag på ändringar av remissvaret överlämnas till presidiet för beslut.

Region Gotland ställer sig, i allt väsentligt, bakom utredningens presenterade förslag
till förbättrad försörjningsberedskap och till ändringar i hälso- och sjukvårdslagen
som anger lagerhållning och målsättning för vilken vård som kan ges under kris och
krig.
Gotland har med sitt ö-läge och befolkningsunderlag en stor utmaning att upprätthålla en god hälso- och sjukvård när det uppstår störningar i nationella och globala
logistikflöden och frågan om försörjningsberedskap är genom pandemin högaktuell.
Ö-läget gör Gotland mer sårbart för störningar i distributionskedjan från fastlandet,
ett omfattande oväder kan räcka för att störningar ska uppstå. Avsaknad av
reservhamn på Gotland för bl a Gotlandstrafiken gör ön mycket sårbar.
Under sommarhalvåret mer än dubbleras befolkningen på ön vilket ökar belastning
på infrastruktur och inte minst på den gotländska hälso- och sjukvården.
Gotland är också en militärstrategiskt viktig ö och de senaste åren har totalförsvaret
på Gotland utvecklats och kommer att vidareutvecklas under den kommande
försvarsbeslutsperioden. Totalförsvarsarbetet finansieras idag i huvudsak genom
statsbidrag som till stor del bygger på ersättning per capita, vilket missgynnar
Gotland.
Avsaknad av reservhamn för den ur försörjningssynpunkt så viktiga färjetrafiken till
och från Gotland medför ett ökat behov av lager och tillverkningsberedskap på ön
för att förstärka den gotländska beredskapen vid alla typer av samhällsstörningar
inklusive höjd beredskap och krig.
Region Gotland anser att det ska vara möjligt att samverka med andra regioner för
omsättningslagring. Det bör vara tydligt att kostnader för lagren ska bekostas av
staten och inte av regionerna själva.
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Region Gotlands generella ståndpunkt är att det behövs en myndighet med övergripande ansvar i hälso- och sjukvårdens försörjningsfrågor. Denna funktion bör
tillföras Socialstyrelsen, som redan idag har expertis och ett stort ansvar inom hälsooch sjukvården nationellt. Myndigheten bör också få befogenheter för att kunna leda
och inrikta vården ur ett nationellt perspektiv. Dessa befogenheter bör också kunna
nyttjas i kris och inte bara vid höjd beredskap.
Slutligen ställer Region Gotland sig frågande till utredningens förslag att
Länsstyrelserna ska ha uppgiften att rekommendera intag av jodtabletter vid
kärntekniska olyckor. Region Gotland anser att det är en medicinskt ansvarig som
ska ge en sådan rekommendation.
Regionstyrelseförvaltningen anser att bifogat remissvar utgör Region Gotlands svar
på rubricerad remiss.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet diskuterar regionstyrelseförvaltningens förslag och föreslår några
ändringar i remissvaret. Presidiet beslutar om slutgiltigt remissunderlag.
Beslutsunderlag

Remiss av delbetänkandet En stärkt försörjningsberedskap för hälso- och sjukvården
(SOU 2021:19)
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentligautredningar/2021/03/sou-202119/
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-05
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Motion. Anslut Gotland till ICAN Cities
Appeal till stöd för FN:s konvention om
kärnvapenförbud

RS 2020/1464

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

En motion har inkommit från Torun Ström (FI), Lisbeth Bokelund (MP), Saga
Carlgren (V) och Meit Fohlin (S).
De yrkar att Region Gotland antar en deklaration som uppmanar den svenska
regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention.
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, grundades 2007 och är
en intresseorganisation som verkar för att kraftsamla aktörer från hela världen under
ett gemensamt mål, en kärnvapenfri värld. ICAN driver sin globala kampanj om
ratificering av konventionen sedan 2017 gentemot olika målgrupper, både på
organisations- och individnivå, från universitet och finansinstitutioner till
parlamentariker och vinnare av Nobelpris. I Sverige drivs ICAN av Svenska Läkare
mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
Ett antal städer från flera länder – vars nationella regeringar inte ratificerat
konventioner – har anslutit sig till ICAN genom att ställa sig bakom den specifika
deklarationen för städer, Cities Appeal.
Den 7 juli 2017 antogs FN:s konvention om kärnvapenförbud (Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) av 122 stater, däribland Sverige.
Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av
kärnvapenaktiviteter. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det.
I oktober 2020 hade 51 länder, varav 3 europeiska, ratificerat FN-konvention om
förbud mot kärnvapen, vilket gjort den gällande från 22 januari 2021. De
ratificerande staterna har därmed blivit folkrättsligt bundna av konventionen.
Sveriges regering har tagit ställning att inte skriva under FN-konventionen, men
anmält Sverige som observatör till avtalet för att bevaka och bidra till dess utveckling.
Sveriges ställningstagande grundas på regeringskansliets utredning i fråga där det
bland annat framhölls att konventionen behöver utvecklas så att den lättare kan
accepteras, inte bara av Sverige, utan även av viktiga svenska grannar och samarbetspartners. Det poängteras vidare att det redan finns ett rättligt bindande kärnvapenförbud i kraft för Sverige och för nästan alla andra icke-kärnvapenstater (NPT,
Treaty of the Non-Proliferation of nuclear Weapons).
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I Sverige har Göteborg stad beslutat att ansluta sig till ICAN Cities Appeal. Beslutet
har överklagats i Förvaltningsrätten enligt kommunallagen (2017:725). Förvaltningsrätten beslutade att upphäva det överklagade beslutet.
Från domen Förvaltningsrätten i Göteborg, 2021-02-26, Mål nr: 11052-20.
Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha
hand om sådana angelägenheter som enbart t.ex. stater har hand om. Opinionsyttringar inom det utrikespolitiska området är en angelägenhet som normalt endast
ankommer staten och inte kommuner (jmf Högsta förvaltningsdomstolens
avgörande RÅ 1990 ref.9).
Det överklagade beslutet avser således en angelägenhet som enbart staten ska ha
hand om och det är därmed inte en angelägenhet för kommunen.
Kunskapen om vad kommunerna får och inte får göra utvecklas i första hand genom
praxis. Praxis visar få fall som specifikt rör kärnvapen vilket gör vägledningen för
vilka befogenheter en kommun skulle kunna tänkas ha begränsad vad gäller ICAN
Cities Appeal. Göteborg stads beslut och dom i Förvaltningsrätten kan därför vara
vägledande för hur Regionstyrelsen kan förhålla sig till medborgarförslaget och fatta
beslut. Regionstyrelseförvaltningen anser med detta som bakgrund att ett ställningstagande mot kärnvapen är en utrikespolitisk angelägenhet som faller under statens
ansvar och därmed utanför kommunens befogenhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) begär komplettering av beslutsunderlaget då det inte framgår om
förvaltningsrättens dom har överklagats. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan
eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

RS 2020/1464 Motion. Anslut Gotland till ICAN Cities Appeal till stöd för FN:s
konvention om kärnvapenförbud
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-21
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Medborgarförslag. Anslutning till ICAN Cities
Appeal till stöd för FN:s konvention om
kärnvapenförbud

RS 2020/1566

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Ett medborgarförslag har inkommit från två förslagsställare i Gotlands fredsgrupp.
De yrkar att Region Gotland antar en deklaration som uppmanar den svenska
regeringen att underteckna och ratificera FN:s kärnvapenkonvention.
ICAN, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, grundades 2007 och är
en intresseorganisation som verkar för att kraftsamla aktörer från hela världen under
ett gemensamt mål, en kärnvapenfri värld. ICAN driver sin globala kampanj om
ratificering av konventionen sedan 2017 gentemot olika målgrupper, både på
organisations- och individnivå, från universitet och finansinstitutioner till
parlamentariker och vinnare av Nobelpris. I Sverige drivs ICAN av Svenska Läkare
mot Kärnvapen och Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF.
Ett antal städer från flera länder – vars nationella regeringar inte ratificerat
konventioner – har anslutit sig till ICAN genom att ställa sig bakom den specifika
deklarationen för städer, Cities Appeal.
Den 7 juli 2017 antogs FN:s konvention om kärnvapenförbud (Treaty on the
Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) av 122 stater, däribland Sverige.
Avtalet innebär att de stater som ratificerat det inte får delta i någon form av kärnvapenaktiviteter. För att avtalet ska träda i kraft krävs att 50 stater ratificerar det. I oktober
2020 hade 51 länder, varav 3 europeiska, ratificerat FN-konvention om förbud mot
kärnvapen, vilket gjort den gällande från 22 januari 2021. De ratificerande staterna har
därmed blivit folkrättsligt bundna av konventionen.
Sveriges regering har tagit ställning att inte skriva under FN-konventionen, men
anmält Sverige som observatör till avtalet för att bevaka och bidra till dess utveckling.
Sveriges ställningstagande grundas på regeringskansliets utredning i fråga där det
bland annat framhölls att konventionen behöver utvecklas så att den lättare kan
accepteras, inte bara av Sverige, utan även av viktiga svenska grannar och samarbetspartners. Det poängteras vidare att det redan finns ett rättligt bindande kärnvapenförbud i kraft för Sverige och för nästan alla andra icke-kärnvapenstater (NPT,
Treaty of the Non-Proliferation of nuclear Weapons).
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I Sverige har Göteborg stad beslutat att ansluta sig till ICAN Cities Appeal. Beslutet
har överklagats i Förvaltningsrätten enligt kommunallagen (2017:725).
Förvaltningsrätten beslutade att upphäva det överklagade beslutet.
Från domen Förvaltningsrätten i Göteborg, 2021-02-26, Mål nr: 11052-20.
Av 2 kap. 2 § kommunallagen (2017:725), KL, framgår att kommuner inte får ha
hand om sådana angelägenheter som enbart t.ex. stater har hand om. Opinionsyttringar inom det utrikespolitiska området är en angelägenhet som normalt endast
ankommer staten och inte kommuner (jmf Högsta förvaltningsdomstolens
avgörande RÅ 1990 ref.9).
Det överklagade beslutet avser således en angelägenhet som enbart staten ska ha
hand om och det är därmed inte en angelägenhet för kommunen.
Kunskapen om vad kommunerna får och inte får göra utvecklas i första hand genom
praxis. Praxis visar få fall som specifikt rör kärnvapen vilket gör vägledningen för
vilka befogenheter en kommun skulle kunna tänkas ha begränsad vad gäller ICAN
Cities Appeal. Göteborg stads beslut och dom i Förvaltningsrätten kan därför vara
vägledande för hur Regionstyrelsen kan förhålla sig till medborgarförslaget och fatta
beslut. Regionstyrelseförvaltningen anser med detta som bakgrund att ett ställningstagande mot kärnvapen är en utrikespolitisk angelägenhet som faller under statens
ansvar och därmed utanför kommunens befogenhet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att medborgarförslaget avslås.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) begär komplettering av beslutsunderlaget då det inte framgår om
förvaltningsrättens dom har överklagats. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan
eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2020-10-16
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-21
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Medborgarförslag. Cykelled på Fårö Färjeleden till Sudersand

RS 2021/718

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Förslagsställaren föreslår en cykelled längs med huvudleden från färjan till Sudersand.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska anse medborgarförslaget
besvarat eftersom en utredning som innefattar tillgänglighet för cykel mellan Broa
och Ekeviken via Sudersand enligt plan ska inledas under hösten 2021.
Regionstyrelsen instämmer i behovet av att förbättra förutsättningarna för cykling på
Fårö. I Fördjupad översiktsplan Fårö 2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari
2014, § 1, står bland annat följande att läsa:
”På Fårö kan enskilda vägar och lågtrafikerade allmänna vägar (länsvägar) med viss
biltrafik accepteras som en del av ett möjligt cykelvägnät i blandtrafik. Däremot
behöver förutsättningarna för cykeltrafiken förbättras på länsväg 699 mellan
färjeläget vid Broa i söder till Holmudden i norr. Även väg 702 mellan Sudersand och
Ekeviken behöver ges bättre förutsättningar. Sträckan används idag året runt av såväl
fotgängare och cyklister. Det finns i dagsläget inget eget utrymme för cyklister att
färdas på längs dessa sträckor, utan cyklister blandas med annan fordonstrafik i hög
hastighet.
Att blanda oskyddade trafikanter med biltrafik i hög hastighet är inte förenligt med
Nollvisionens krav på säker trafik. Och möjlig åtgärd – i enlighet med Länsplan för
regional transportinfrastruktur 2010-2021 – är därför att anlägga en cykelväg öster
eller väster om väg 699 mellan Broa och Sudersand och vidare längs väg 702 till
Ekeviken.”
Perioden 2010-2019 har trafiken över Fårösundsleden ökat med drygt 40 procent
mätt i personbilsekvivalenter, vilket indikerar att ett större antal personer vistas på
Fårö. Mot denna bakgrund och för att förbättra förutsättningarna för fast boende på
Fårö, stärka det lokala näringslivet, förstora arbetsmarknaden och skapa trygghet för
boende och besökare på Fårö är det viktigt med trafiksäker infrastruktur och goda
förbindelser till och från ön. Av denna anledning tecknade Region Gotland i juni
2021, RS 2020/1988, en avsiktsförklaring med Trafikverket som beskriver hur
parterna ska jobba vidare dels för en utvecklad färjetrafik, och dels för att identifiera
och åtgärda transportinfrastrukturbehov på Fårö. Som exempel på det senare lyfts
bland annat tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via Sudersand.
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Arbetet med att identifiera åtgärdsbehov på Fårö kommer att genomföras som en så
kallad åtgärdsvalsstudie, en utredning Trafikverket genomför i samverkan med
Region Gotland.
I avsiktsförklaringen framgår att en viktig aspekt i effektbedömningen av olika
åtgärdsförslag är (förutom direkta konsekvenser såsom intrång etc.) indirekta
konsekvenser såsom ökat slitage på natur p g a ökad trafik och antal besökare. Vidare
att utredningen ska identifiera möjligheter till samordnad utbyggnad med andra
planerade investeringar.
Under hösten 2021 beräknas utredningen enligt Trafikverkets aktuella utredningsplan
att kunna förberedas för en uppstart.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen
ska anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2021-01-12
Avsiktsförklaring Fåröförbindelsen, RS 2020/1988, 2021-06-08
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-10
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Medborgarförslag. Cykel-/gångväg på Fårö
samfällighet S:5, vägsträckan Sudersand Ekeviken

RS 2021/719

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Förslagsställaren föreslår en cykel-/gångväg på Fårö Samfällighet S:5, som ligger
parallellt med östra sidan av landsväg 702 på vägsträckan Sudersand-Ekeviken.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ska anse medborgarförslaget
besvarat eftersom en utredning som innefattar tillgänglighet för cykel mellan Broa
och Ekeviken via Sudersand enligt plan ska inledas under hösten 2021.
Regionstyrelsen instämmer i behovet av att förbättra förutsättningarna för cykling på
Fårö. I Fördjupad översiktsplan Fårö 2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari
2014, § 1, står bland annat följande att läsa:
”På Fårö kan enskilda vägar och lågtrafikerade allmänna vägar (länsvägar) med viss
biltrafik accepteras som en del av ett möjligt cykelvägnät i blandtrafik. Däremot
behöver förutsättningarna för cykeltrafiken förbättras på länsväg 699 mellan färjeläget vid Broa i söder till Holmudden i norr. Även väg 702 mellan Sudersand och
Ekeviken behöver ges bättre förutsättningar. Sträckan används idag året runt av såväl
fotgängare och cyklister. Det finns i dagsläget inget eget utrymme för cyklister att
färdas på längs dessa sträckor, utan cyklister blandas med annan fordonstrafik i hög
hastighet.
Att blanda oskyddade trafikanter med biltrafik i hög hastighet är inte förenligt med
Nollvisionens krav på säker trafik. Och möjlig åtgärd – i enlighet med Länsplan för
regional transportinfrastruktur 2010-2021 – är därför att anlägga en cykelväg öster
eller väster om väg 699 mellan Broa och Sudersand och vidare längs väg 702 till
Ekeviken.”
Perioden 2010-2019 har trafiken över Fårösundsleden ökat med drygt 40 procent
mätt i personbilsekvivalenter, vilket indikerar att ett större antal personer vistas på
Fårö. Mot denna bakgrund och för att förbättra förutsättningarna för fast boende på
Fårö, stärka det lokala näringslivet, förstora arbetsmarknaden och skapa trygghet för
boende och besökare på Fårö är det viktigt med trafiksäker infrastruktur och goda
förbindelser till och från ön. Av denna anledning tecknade Region Gotland i juni
2021, RS 2020/1988, en avsiktsförklaring med Trafikverket som beskriver hur
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parterna ska jobba vidare dels för en utvecklad färjetrafik, och dels för att identifiera
och åtgärda transportinfrastrukturbehov på Fårö. Som exempel på det senare lyfts
bland annat tillgänglighet för cykel mellan Broa och Ekeviken via Sudersand. Arbetet
med att identifiera åtgärdsbehov på Fårö kommer att genomföras som en så kallad
åtgärdsvalsstudie, en utredning Trafikverket genomför i samverkan med Region
Gotland.
I avsiktsförklaringen framgår att en viktig aspekt i effektbedömningen av olika
åtgärdsförslag är (förutom direkta konsekvenser såsom intrång etc.) indirekta
konsekvenser såsom ökat slitage på natur p g a ökad trafik och antal besökare. Vidare
att utredningen ska identifiera möjligheter till samordnad utbyggnad med andra
planerade investeringar, exempelvis VA/avlopp.
Under hösten 2021 beräknas utredningen enligt Trafikverkets aktuella utredningsplan
att kunna förberedas för en uppstart.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen
ska anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2021-01-07
Avsiktsförklaring Fåröförbindelsen, RS 2020/1988, 2021-06-08
Regionstyrelseförvaltningen 2021-08-10
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Information om framtagande av styrmodell

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen mottages.

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, ekonomidirektör, Stefan Persson, utvecklingsdirektör, Anette Jansson, strateg och Caroline Gränefjord, koncerncontroller, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras om pågående arbete med framtagande av en ny styrmodell för Region Gotland. En workshop ska genomföras på regionstyrelsens
sammanträde den 1 september.
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Information. Corona covid-19

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen mottages.

Ärendet föredras av Sven Montelius, överläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och Christine Senter, vaccinationssamordnare, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras om aktuell statistisk kring smittspridning och vaccination.
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Information. Regionstyrelseförvaltningen

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen mottages.

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Arbetsutskottet informeras om följande:
-

Sommaren har varit stabil i förvaltningen.
Dialog kring VP och budget inför 2022 pågår kring prioriterade aktiviteter, ramar
och krav på besparingar.
Delår skrivs.
Rekrytering pågår av lokalansvarig.
Förslag till beslut kring att flytta kansligrupper till avd Kvalitet och kansli
(samverkan 15/9).
FLG dialog kring chefers förutsättningar, förtroende för ledningen och
utvärdering av mötesformer.
Anna Derwinger-Hallberg tillförordnas som chef när Karolina slutar.
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Regiondirektörens information

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen mottages.

Regiondirektör Peter Lindvall informera om följande.
-

Utvärdering sommaren 2021 - sommarens besöksstatistik, utvecklingsområden.
Cementa -fördjupning och analys redovisas på regionalt utvecklingsutskotts
sammanträde 8/9.
Hansaprojektet - arbetsutskottet föreslår att styrelsen bjuds in till arbetsutskottets
sammanträde 14/9 för att svara på frågor kring projektadministrationen.
Oroligheter i Afghanistan - förberedelser för eventuella flyktingströmmar.
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