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Fyllnadsval till fullmäktige

Regionfullmäktiges beslut

•

Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Länsstyrelsens sammanräkning 2022-02-23 (Dnr 201-972-2022, Dnr 201-9732022 )
Som ny ersättare i regionfullmäktige efter Karin Sutare (MP) utses Svante
Agnestig, (MP).
Som ny ledamot i regionfullmäktige efter Anne Ståhl Mousa (S) utses Charlotte
Andersson (S).
Som ersättare i regionfullmäktige efter Charlotte Andersson (S) utses Wiola Öst (S).
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2022-02-23.
Skickas till

politikerarvoden@gotland.se
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Revisorernas information

Regionfullmäktiges beslut

•

Rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Carin Backlund informerar om revisorernas pågående arbete.
Dagens revisionsrapport belyser hur nämndernas planer och efterlevnad av den
interna kontrollen sköts. Reglerna för detta finns i Kommunallagens 6 kap. 6 §,
där det står att alla nämnder ska var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs inom de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat.
För att kunna se hur man lyckas har man internkontrollplaner. Dessa kan då
omfatta, beroende på väsentlighet och risk, ekonomi, kvalitet, nämndspecifika
problem, HR-frågor och så vidare.
Alla nämnderna har internkontrollplaner men dessa ser lite olika ut. Det
varierar mellan när på året man gör planerna, hur arbetet utförs,
tjänstepersoners roll, hur mycket politiken är involverad, hur man gör
riskanalyserna och så vidare. Revisorerna rekommenderar att regionens
internkontrollarbete bli mer sammanhållet utformat: att det borde finnas en
gemensam övergripande tidsplan och gemensamma mallar för både planer och
rapporter. Det finns ”goda exempel” på hur detta kan göras och dessa ”goda
exempel” borde användas regionsövergripande. Likaså behöver arbetet med
risk- och väsentlighetsanalyser utvecklas. Politiken är i olika grad involverad i
arbetet. Det är väsentligt att det är politiken som bär ansvaret:
tjänstepersonerna lägger fram förslag.
Revisorerna föreslår att det ska finnas en regionövergripande plan för arbetet
med internkontrollen och att risk- och väsentlighetsanalyser behöver ges mera
utrymme i arbetet. Revisorerna föreslår regionfullmäktige att besluta om ett
internkontrollreglemente eller motsvarande, som även bör innehålla ett
gemensamt årshjul. Det bör också finnas anvisningar för genomförande av en
risk- och väsentlighetsanalys. Revisorerna rekommenderar att såväl
tjänstepersoner som politiker i samtliga nämnder och styrelser kontinuerligt
utbildas i dessa frågor.
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Begäran om tilläggsanslag. Upphandling
Korpen 5 ombyggnad
barnmorskemottagning

Ärendenummer: RS 2021/1867
Regionfullmäktiges beslut

•
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 4 850 000 kronor till
investeringsbudgeten för Korpen 5 etapp 3 ombyggnation av
barnmorskemottagningen.
Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och
på vårdcentralerna.
I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme på
akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska
lokaler, för att sedan kunna flytta in i lokaler som verksamhetsanpassats och
som samtidigt är i behov av underhållsåtgärder. När barnmorskemottagningen
flyttat kan projektet för att iordningställa en central, gemensam, provtagning
starta. Den centrala gemensamma provtagningen ska tillhandahålla
provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna Wisby Söder och Visby
Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd frigörs lokaler inne på
respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i Korpenhuset i Visby är
trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att frigöra utrymme
på vårdcentralerna är prioriterat.
Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum 2022-0620. Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget
och tidigare utförd etapp. Nämnden gör bedömningen att det inte är möjligt att
genomföra omdisponeringar av anslag från andra projekt eller att dra ner på
projektet.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner kronor, vilket skulle innebära en total
budget på 12,5 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget
innebär en högre hyreskostnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag och föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 4 850 000
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kronor för investering i Korpen 5 etapp 3 ombyggnad av
barnmorskemottagning.
Att inkomna anbud är mer än dubbelt så höga bedöms bero på mindre
konkurrens och intresse vid denna upphandling samt högre kostnadsbild för
installatörer och material. I jämförelse med den första etappen som
genomfördes för ett år sedan (med samma typ av åtgärder) var kostnaden per
kvadratmeter mindre än hälften av det bästa inkomna anbud för denna etapp.
Regionstyrelsen tillstyrker regionförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Mats-Ola Rödén (L) med tillstyrkande av regionstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2021-12-16, § 246
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-17
Regionstyrelsen 2022-02-24, § 28
Skickas till

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Begäran om tilläggsanslag.
Trygghetspunkt Klintehamn

Ärendenummer: RS 2021/1866
Regionfullmäktiges beslut

•
•

Tilläggsanslag till hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget på
1 900 000 kronor för iordningställandet av trygghetspunkt i
Klintehamn beviljas.
Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Vårdcentralen i Klintehamn stängdes i årsskiftet 2019/2020, och sedan dess
har det funnits en ambition och vilja att en trygghetspunkt ska öppnas.
Tidigare har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens
särskilda boenden. I Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter
genomlysning av flera olika lokaler har utredningen kommit fram till att den
tidigare vårdcentralen, Klinte Sicklings 1-113 är den mest lämpliga.
Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom socialförvaltningen och
framöver ska även två dagliga verksamheter vara verksamma i delar av
lokalerna. Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Hemse vårdcentral planerar att bedriva verksamhet i lokalerna några dagar i
veckan med planerade besök hos undersköterska,
sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan
från Hemse vårdcentral, samt med möjlig utveckling med samtalsbehandlare.
Bemanning ska ske av ordinarie personal från Hemse vårdcentral.
Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning, men den
verksamheten har avslutats under hösten 2021.
Nödvändiga investeringar i fastigheten exkl. underhåll uppskattas av
teknikförvaltningen till 1 900 000 kronor. Utöver det uppskattas
underhållsbehovet (underhåll av samtliga ytskikt, insyns- och solskydd samt
brandskydd) till 1 500 000 kronor. Investeringsbehoven omfattar två
mottagningsrum, väntrum, ett litet personalrum, RWC, förrådslokal mm. För
att lokalen ska möta behoven behöver anpassningar ske.
Investeringar i inventarier uppskattas till ca 630 000 kronor varav cirka 300 000
kronor bedöms gå att ordna med redan befintliga inventarier inom
förvaltningen. Resterande 330 000 kronor bedöms inrymmas inom hälso- och
sjukvårdsnämndens pott för investeringar.
Hyreskostnaden efter gjorda investeringar och anpassningar bedöms till cirka
285 000 kronor (cirka 124 kvm). Nuvarande hyra är 75 000 kronor/år och
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utökad hyra är beräknad på kapitalkostnaderna för
investeringen/anpassningen.
Utöver hyra krävs städning mm på totalt cirka 50 000 kronor per år.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget
innebär en högre hyreskostnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har efter diskussion med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fått information om att omprioriteringar av
innevarande års investeringspott inte är möjlig samt att investeringen är
planerad att påbörjas under våren 2022.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer också i hälso- och
sjukvårdsförvaltningens bedömning att en investering med ovan beskrivna
lokalåtgärder för cirka 1 900 000 kronor och investering i
utrustning/inventarier/IT för cirka 330 000 kronor är en relativt hög
investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en relativt liten
verksamhet. Den utredning som är gjord, ”Struktur 2015”, visar dessutom på
att det behövs många utrymmen för att tillhandahålla en acceptabel
arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en förhållandevis liten
verksamhet.
Regionstyrelsen tillstyrker regionförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, §151
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-03
Regionstyrelsen 2022-02-24, § 29
Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
Regionstyrelsen 2022-02-24, § 29
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Tilläggsanslag
regionstyrelseförvaltningen – nytt
badhus

Ärendenummer: RS 2022/101
Regionfullmäktiges beslut

•
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag om 1,0 miljoner kronor för att
påbörja badhusinvesteringen 2022.
Finansiering sker ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog 2021-11-22, § 182 beslut om att investera 224 miljoner
kronor (mnkr) i ett nytt badhus i Visby. Investeringsmedel fördelades mellan
åren 2023-2025.
Enligt upprättad tidplan förväntas badhuset invigas under första kvartalet 2026.
För att möjliggöra detta har teknikförvaltningen bedömt att projektet behöver
komma igång redan i år. Under 2022 behöver en upphandling av entreprenör
ske samt bygglov sökas. Detta till en beräknad utgift om 1 mnkr.
Teknikförvaltningens bedömning är att partnering är bästa metod för att
genomföra projektet. Upphandlingen startar då med att man gör en
prekvalificering av tilltänkta entreprenörer där man väljer ut vilka som bedöms
lämpliga till att lämna anbud. Sedan görs upphandlingen efter det. Vidare måste
bygglov sökas. Allt detta görs ihop med entreprenören och detta bör ske under
2022. Priset har bedömts på erfarenheter från tidigare partnering bland annat
från den tilltänkta utbyggnaden av akuten på lasarettet.
Återkommande rapportering av projektet kommer ske årligen på
budgetberedningen samt löpande i tekniska nämnden och regionstyrelsen.
Bedömning

Regionstyrelsen föreslår att ett tilläggsanslag på 1,0 miljoner kronor beviljas för
att kunna påbörja investeringen. Den totala budgeten uppgår efter
tilläggsanslag till 225,0 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Fredrik Gradelius (C) med tillstyrkande av regionstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
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Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen
2022-01-24 Regionstyrelsen
2022-02-24, § 36
Skickas till

Kultur- och fritidsavdelningen, RSF
Ekonomistöd, RSF
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Temporärt verksamhetsbidrag lantbruk

Ärendenummer: RS 2022/309
Regionfullmäktiges beslut

•

•

Regionfullmäktige beslutar att miljö- och byggnämnden ska ta bort
kostnaden för tillsyn av lantbruksföretag under 2022, i enlighet med
avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och timavgifter), samt
timavgifter för handläggning av ärenden utifrån miljöbalkens
ansvarsområde rörande lantbruk, till ett värde av ca 2 miljoner kronor.
Åtgärden finansieras genom regionens eget kapital.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Eva Nypelius (C) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Med anledning av ett ansträngt världsmarknadsläge och den senaste tidens
nationella kostnadsutveckling för lantbruksföretag närmar sig Gotland
allvarliga regionala geoekonomiska konsekvenser för öns livsmedelsförsörjning
och relaterade näringars långsiktiga tillväxt.
Gotlands självförsörjandegrad är god, men samtidigt helt beroende av en stabil
fastlandsexport; gotländska livsmedelsproducenter exporterar mellan 85 och 95
procent av sin produktion, där mellan fem och 50 procent ingår i Sveriges
totala livsmedelstillgång, varierat av kategori och säsong. Om
gotlandsproduktionen drastiskt förändras riskeras upparbetad infrastruktur
destabiliseras, vilket påverkar stora som små företagare inom
livsmedelsnäringarna, besöksnäringen, handel och transport.
Gotlands mat- och livsmedelsnäringar är ett utvalt styrkeområde inom Smart
Specialisering och intar en central roll i att öka regionens kapacitet,
konkurrenskraft och resiliens. Med bred räckvidd och etablerade relationer till
näringarna är LRF Gotland den utvecklingsaktör som inom ramen för ett
verksamhetsstöd just nu har möjlighet att rusta organisationen för att driva
utvecklingen framåt i förändringstider med stor påverkan på social, ekonomisk
och ekologisk tillväxt.
För en landsbygdsstark ekonomi som Gotland handlar tillväxtens drivkrafter
till stor del om att främja lokala institutioner med socialt kapital, interaktion
och tillit – regionala tillgångar som lyfts i Vårt Gotland 2040, tillika effektmålet
God beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar. Härigenom kan
näringslivets möjligheter stärkas via utmaningsdrivna lösningar som utvecklar
regionala och lokala värdekedjor.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat med tanke på
rådande situation samt ambitioner i Vårt Gotland 2040 (RUS) och i Smart
Specialiseringsstrategin för Gotland 2021-2027 med lantbruket som utpekat
prioriterat utvecklingsområde att tillskjuta ett temporärt verksamhetsbidrag till
LRF Gotland samt att tillfälligt ta bort relaterade tillsynsavgifter för 2022 inom
regionens miljötillsyn för aktiva lantbruksföretag; dvs avgifter för tillsyn enligt
miljöbalken (årsavgifter och timavgifter) samt timavgifter för handläggning av
ärenden utifrån miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fatta beslut om att miljö- och
byggnämnden ska ta bort kostnaden för tillsyn av lantbruksföretag under 2022,
i enlighet med avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och
timavgifter), samt timavgifter för handläggning av ärenden utifrån miljöbalkens
ansvarsområde rörande lantbruk, till ett värde av ca 2 miljoner kronor.
Åtgärden finansieras genom regionens eget kapital.
Senast 2023-01-31 ska LRF Gotland inkomma med en redovisning av hur
beviljade medel använts samt resultat därom.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Lars
Thomsson (C), Per Edman (V), Malin Åberg (C), Håkan Onsjö (M), Meit
Fohlin (S), Claes Nysell (L) och Sara Lidqvist (KD).
Jesper Skalberg Karlsson (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta
instämmer Stefan Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Per Edman (V), Malin
Åberg (C), Håkan Onsjö (M), Meit Fohlin (S), Claes Nysell (L) och Sara
Lidqvist (KD).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-21
Regionstyrelsen 2022-02-24, § 49
Skickas till

Miljö- och byggnämnden
LRF
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RF § 37

Protokoll
Sida 17 (40)

Ny regional biblioteksplan 2022-2024

Ärendenummer: RS 2020/1569
Regionfullmäktiges beslut

•

Biblioteksplanen 2022-2024 fastställs.

Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen § 17 ska alla kommuner och regioner anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den
ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter
och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av
biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade
utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid
prioriteringar och användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och
enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i
respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som helhet vid
planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och
den regionala biblioteksverksamheten inom regionsstyrelseförvaltningen (RSF),
skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans
bibliotek inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), samt
Medicinska fackbiblioteket inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala
universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
Efter regionstyrelsens beslut 2021-09-29, § 288 har biblioteksplan 2022-2024
sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med sista svarsdag 15 december 2021. Remissvar
från samtliga dessa nämnder har inkommit innan sista svarsdag. BUN och
GVN ställer sig bakom biblioteksplanen. HSN ställer sig bakom
biblioteksplanen men vill ändra en felaktig uppgift beträffande fysisk/digital
tillgänglighet av vetenskapliga tidskrifter på Medicinska fackbiblioteket. Även
SON ställer sig bakom planen men vill inkludera gruppen äldre och personer
som av olika anledningar inte är studie- eller yrkesverksamma i uppräkningen i
inledningen av hur de olika biblioteken kan ge stöd genom livet. SON har även
gett flera bra förslag på samverkansområden mellan SOF och folkbiblioteken
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inom planens mål och aktiviteter som folkbiblioteken uppskattar och tar med
sig i det kommande arbetet med att förverkliga planen.
Dessa två förslag på ändringar har åtgärdats av regionstyrelseförvaltningen och
införts i föreliggande version av biblioteksplanen. Ärendet tas nu vidare via
kultur- och fritidsberedningen till regionstyrelsen för slutgiltigt beslut i
regionfullmäktige.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda ändringar i texten
är biblioteksplanen färdigställd.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa biblioteksplanen.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Fredrik Gradelius (C), Victoria Öjefors Quinn (V), Ylva
Hammar (MP) och Gabriella Hammarskjöld (C).
Fredrik Gradelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer
Victoria Öjefors Quinn (V) och Ylva Hammar (MP).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Biblioteksplan 2022-2024
Socialnämnden 2021-12-08, § 205
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07, § 120
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, § 149
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08, § 111
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Regionstyrelsen 2022-02-24, § 41
Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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RF § 38

Protokoll
Sida 19 (40)

Försäljning av delar av aktieinnehav i
Gotland Grönt Centrum

Ärendenummer: RS 2021/1845
Regionfullmäktiges beslut

•

Region Gotland säljer 50 aktier av sitt totala innehav om 400 aktier i
Gotland Grönt Centrum AB till Tillväxt Gotland för 273 651 kronor.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Stefan Nypelius (C) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Gotland Grönt Centrum AB arbetar med projektet ”Operation
Matbyrån”.Projektet genomförs tillsammans med Tillväxt Gotland och
Lantbrukarnas Riksförbund med målet att under 2022 sjösätta en
näringslivsdriven verksamhet i form av ett bolag ”Matbyrån AB”. Projektet
finansieras av Länsstyrelsen och pågår under perioden 2020-2022.
Enligt förslag från Gotland Grönt Centrum ska det nya bolaget ska bli ett
helägt dotterbolag till Gotland Grönt Centrum AB. Nuvarande ägarbild av
Gotland Grönt Centrum AB är: Hushållningssällskapet 55 procent, Region
Gotland 40 procent samt Lantbrukarnas Riksförbund 5 procent.
Försäljning av aktierna till Tillväxt Gotland breddar och förstärker ägargruppen
och därmed engagemanget från näringslivets organisationer och aktörer.
Ny ägarbild för Gotland Grönt Centrum AB blir efter försäljning av aktier:
Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 35 procent samt
Lantbrukarnas Riksförbund och Tillväxt Gotland 5 procent vardera.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att försäljning av aktier till Tillväxt
Gotland breddar och förstärker ägargruppen och engagemanget bland
näringslivets organisationer och aktörer. Den nya ägarstrukturen ger en bredare
samverkan samt ökar engagemang, som på sikt kommer stärka utvecklingen
inom den regionala utvecklingsstrategins utpekade styrkeområde; mat- och
livsmedel.
Köpeskillingen är bokfört värde på aktiepost om 50 aktier enligt beräkning
utifrån substansvärdemetoden framtagen utifrån 2020 års bokslut.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att Region Gotland säljer 50 aktier
av sitt totala innehav om 400 aktier i Gotland Grönt Centrum AB till Tillväxt
Gotland för 273 651 kronor.

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-28

Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Nypelius (C), Malin Åberg (C) och Lars Thomsson (C).
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Malin
Åberg (C) och Lars Thomsson (C).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Anhållan från Gotland Grönt Centrum AB samt Tillväxt Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-18
Regionstyrelsen 2022-02-24, § 35
Skickas till

Gotland Grönt Centrum AB
Tillväxt Gotland
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RF § 39

Protokoll
Sida 21 (40)

Inhyrning av lokaler

Ärendenummer: RS 2022/274
Regionfullmäktiges beslut

•

Hyresavtal med Vacse Visborg AB (Vacse) avseende förhyrning av 4
byggnader på fastigheten Visborg 1:15 godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige ska godkänna ett nytt
hyresavtal med Vacse Visborg AB avseende förhyrning av 4 byggnader på
fastigheten Visborg 1:15.
Hyrestiden är 15 år, från 2022-05-01 till 2037-04-30. Grundhyran per år sänks
från cirka 28,9 miljoner kronor (mnkr) till cirka 19,8 mnkr, en
kostnadssänkning på drygt 9 mnkr. Kostnadssänkningen är möjlig genom en
generell hyressänkning samt att ytan minskar genom att AB Gotlandshem
kommer att hyra knappt 1 400 kvm av dagens totalt 17 830 kvm. Region
Gotlands behov av arbetsplatser på Visborg bedöms kunna lösas genom ett
mer effektivt lokalutnyttjande samt genom nya arbetssätt.
Avtalet innebär att Region Gotlands samtliga förvaltningsledningar och
administrativa verksamheter fortsatt kommer att finnas på Visborgsområdet.
Visborgsområdet kommer i ett långt perspektiv inrymma cirka 3 500 – 4 000
bostäder, serviceinrättningar, kommersiellt utbud samt kommunal service som
ex. förskola och äldreboende. Att Region Gotland finns kvar i den miljön
bedöms viktigt för områdets utveckling.
I Region Gotlands resultatplan för perioden 2022-2024 beräknas behov av
effektiviseringar på sammanlagt 150 mnkr. 43 mnkr är redan beslutade att
genomföras 2022 inom olika områden. En del av kvarvarande behov av
effektivisering ska genomföras inom områdena digitalisering, bemanning,
inköp samt lokaler. Att effektivisera lokalanvändningen på Visborg kommer
därmed att bidra till att genomföra de kostnadssänkningar som är nödvändiga.
Genom att hyran för lokalerna på Visborg blir lägre kommer även internhyran
som nämnderna betalar att sänkas. Det innebär att även budgeten ska justeras.
Detaljerna för hur det kommer att gå till ska beslutas i samband med
regionfullmäktiges budgetbeslut i juni 2022.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser precis som tekniska nämnden att ett nytt
hyresavtal är ekonomiskt gynnsamt då en kostnadssänkning på drygt 9 mnkr
per år kan genomföras. Det är också helt i linje med beslutat
effektiviseringsprogram där effektiviseringar av lokaler ska genomföras.
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Huvudalternativet till att fortsätta hyra lokalerna är att köpa dem. Enligt
Region Gotlands fastighetspolicy ska egen verksamhet i första hand bedrivas i
egna lokaler. Bedömningen är dock att en sådan investering skulle påverka
kommande behov av investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden och
fritidsanläggningar på ett negativt sätt. Andra alternativ som utretts är att bygga
nya lokaler eller hyra andra lokaler men inget av dessa alternativ har bedömts
lämpliga.
När ett hyresavtal upprättas behöver en klassificering göras av om avtalet är att
betrakta som operationell eller finansiell leasing. Vad som gäller beror på
avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form. Om
avtalet bedöms vara finansiell leasing ska det redovisas som en
anläggningstillgång som finansierats genom lån trots att inget köp genomförts.
I beräkningen av vad som gäller i det här fallet har uppgift lämnats om att ett
köp innebär en investering på mellan 500 och 600 miljoner kronor. Vi har
utgått från vår genomsnittliga ränta för extern upplåning samt använt
schablonbelopp för driftskostnader i grundhyran. Överenskommen hyrestid på
15 år har använts i beräkningen. Anledningen till att inte en längre hyrestid
använts är att det är fråga om kontorslokaler och inte specialanpassade lokaler.
Behovet av kontorslokaler kan komma att ändras mycket på 15 år. Möjlighet
finns för Region Gotland att efter hyrestidens slut omförhandla om mindre yta,
eventuellt bygga nya lokaler eller förhandla med ny hyresvärd. Beräkningen
innebär att nuvärdet av hyreskontraktet är 40 % av det verkliga värdet.
Innebörden är att det här hyresavtalet är att betrakta som ett operationellt
leasingavtal som inte behöver redovisas balansräkningen.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner hyresavtal med Vacse
Visborg AB (Vacse) avseende förhyrning av 4 byggnader på fastigheten
Visborg 1:15.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Nypelius (C), Gunnel Lindby (C) och Claes Nysell (L).
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Gunnel
Lindby (C) och Claes Nysell (L).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Offert Vacse 2022-01-14
Tekniska nämnden 2022-02-10, § 3
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-13
Regionstyrelsen 2022-02-24, § 31
Skickas till

Tekniska nämnden
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RF § 40

Protokoll
Sida 23 (40)

Ägaranvisning för Almi Företagspartner
Gotland AB 2022

Ärendenummer: RS 2022/72
Regionfullmäktiges beslut

•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och
av Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina
gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets
verksamhet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi
Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2022 för Almi
Företagspartner Gotland AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige godkänner ägaranvisningen för
Almi Företagspartner Gotland AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-19
Regionstyrelsen 2022-02-24, § 34
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RF § 41

Protokoll
Sida 24 (40)

Motion. Förenklad tillgång till samlad
information om Region Gotlands klimatoch miljöarbete

Ärendenummer: RS 2021/1602
Regionfullmäktiges beslut

•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ (Fi) skickade under december in en
motion som belyste hur omständligt det är för boende, besökare och företagare
på Gotland att hitta information om klimatarbete på hemsidan
www.gotland.se.
Eftersom klimatfrågan är en av våra största samhällsutmaningar efterfrågas en
mer central plats på hemsidan, och mer lättillgänglig information för att öka
medborgarnas möjligheter till att förstå och sätta sig in i Region Gotlands
omfattande klimatarbete.
Under våren har ett arbete inom Region Gotland redan påbörjats för att
utveckla och förbättra informationen om det interna klimat, miljö och energiarbetet. Bland annat kommer kommunikation på hemsidan ses över och
uppdateras, och även informationens hemvist utredas. Syftet med detta arbete
är att förbättra tillgängligheten på informationen för boende, besökare och
företagare på Gotland.
I en parallell utvecklingsprocess arbetar Region Gotland under kommande år
med att utveckla webbsidan gotland.se. Dialoger fortgår mellan
arbetsgrupperna och hållbarhetsperspektivet kommer att beaktas i även det
utvecklingsarbetet. Ett av målen är då att hållbarhet ska ha en mer central plats.
Arbetet med att förbättra den nuvarande informationen och tillgängligheten till
den på webbsidan gotland.se planeras vara klart till sommaren 2022.
Bedömning

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anse motionen härmed vara
besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M), Gerd Holmgren (Fi),
Gabriella Hammarskjöld (C) och Wolfgang Brunner (MP).
Jesper Skalberg Karlsson (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Gerd Holmgren (Fi) yrkar bifall till motionen. I detta instämmer Wolfgang
Brunner (MP).
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Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Gerd
Holmgrens (Fi) yrkande om bifall till motionen och finner att regionfullmäktige
beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

Motion. 2021-11-16
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-21
Regionstyrelsen 2022-02-24, § 43
Skickas till

Gerd Holmgren (Fi)
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RF § 42

Protokoll
Sida 26 (40)

Avsägelser i regionfullmäktige

Regionfullmäktiges beslut

•

•
•

Svante Agnestig (MP) befrias från uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
Wiola Öst (S) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende
av ny ersättare i regionfullmäktige.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Svante Agnestig (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i
regionfullmäktige.
Wiola Öst (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Svante Agnestigs (MP) avsägelse 2022‑03‑ 10, RS 2022/440.
Wiola Östs (S) avsägelse 2022-03-24, RS 2022/528.
Skickas till

Miljöpartiet
politikerarvoden@gotland.se
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RF § 43

Protokoll
Sida 27 (40)

Avsägelser och fyllnadsval

Regionfullmäktiges beslut

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Som ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden efter Dennis
Söderström (SD) utses Andrew Olsson (SD) RS 2022/527.
Som ny ersättare till ombud i Föreningen Sveriges Ekokommuner
(SEKOM) efter Ethel Forsberg (MP) utses,
VAKANT (MP) från RF 21/2 2022.
Som ny ersättare i valnämnden efter Torun Ström (Fi) utses,
Tore Tillander (V) från RF 21/2 2022.
Som ny ledamot till Visby Övervakningsnämnd efter avlidne Hilbert
Karlqvist (C), utses Stig Hansson (C).
Som ny ersättare till Visby Övervakningsnämnd efter Stig Hansson (C)
utses, Lena Häglund (C).
Thomas Engström (S) avsägelse som ersättare i miljö- och
byggnämnden RS 2022/475 godkänns.
Som ny ersättare i miljö- och byggnämnden efter Thomas Engström
(S) utses, Anita Cavallin (S) RS 2022/481.
Peter Oliveskog (SD) avsägelse som nämndeman i Gotlands Tingsrätt
RS 2022/496 godkänns.
Som ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt efter Peter Oliveskog (SD)
utses, Mats Boström (SD) RS 2022/525.
Emma Schüberg (SD) avsägelse som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden RS 2022/530 godkänns.
Som ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Emma
Schüberg (SD) utses, Irene Hansson (SD) RS 2022/531.

Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

Thomas Engströms (S) avsägelse 2022-03-16, RS 2022/475.
Peter Oliveskogs (SD) avsägelse 2022-03-18, RS 2022/496.
Emma Schübergs (SD) avsägelse 2022-03-24 RS 2022/530.
Skickas till

Berörda nämnder
Berörda partiexpeditioner
politikerarvoden@gotland.se
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RF § 44

Protokoll
Sida 28 (40)

Medborgarförslag; beslutade

Regionfullmäktiges beslut

•

Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen
läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Maria Hejdenbergs medborgarförslag om Ändra taxan vid telefonkontakt med
läkare på vårdcentralen, inkom 2021-09-30, RS 2021/1347.
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-02-09, § 22.
Anette Torgnysdotters medborgarförslag om Rastgård för hundar i de större
samhällena där det finns lägenheter, inkom 2021-07-29, RS 2021/1114.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 262.
Kjell Wimans medborgarförslag om Belyst gång/cykelväg vid Langs väg Sporthallen, inkom 2020-02-20, RS 2020/331.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-21, § 300.
Wilma Ahlvins medborgarförslag om Grafittiväggarna i Honörsparken
behöver en renovering, inkom 2021-04-28, RS 2021/711.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-02-09, § 22.
Gunilla Dryséns medborgarförslag om att bygga marklägenheter bredvid
lasarettet där palliativ vård kan utföras, inkom 2021-05-12, RS 2021/772.
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-09-16, § 110.
Annica Grönhagens medborgarförslag om att namnge Visbys rondeller, gärna
genom att utlysa en namntävling för gotlänningar., inkom 2021-03-09,
RS 2021/425.
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2022-02-09, § 8.
Håkan Tornells medborgarförslag om att stödja Gotlands Restauranger i
coronakrisen med att inte ta ut någon avgift för livsmedel eller alkoholtillstånd
för i år, inkom 2021-01-21, RS 2021/136.
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2021-06-09, § 179.
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RF § 45

Protokoll
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Medborgarförslag; nya

Regionfullmäktiges beslut

•

Inkomna medborgarförslag hanteras i enlighet med presidiets förslag.

Sammanfattning

Följande medborgarförslag har inkommit:
Irene Magnussons medborgarförslag om Gratis bussresor med
kollektivtrafiken för alla över 65 år på vissa tider, inkom 2022-02-08, RS
2022/179.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Håkan Jonssons medborgarförslag om Upprätta avtal om klimatvård, inkom
2022-02-09, RS 2022/187.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Håkan Jonssons medborgarförslag om Upprätta avtal om vårdbesök hos
legitimerad naprapat, inkom 2022-02-09, RS 2022/189.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Håkan Jonssons medborgarförslag om Översyn av tillgängligheten för
rullstolsburna i Visby, inkom 2022-02-09, RS 2022/190.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Joakim Nilssons medborgarförslag om Ombudsman eller liknande som
tillgodoser våra äldre invånares intressen när de har fått en placering på ett
Säbo, inkom 2022-02-13, RS 2022/240.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Socialnämnden.
Roland Hedblads medborgarförslag om Förbättra havsbadet vid Kallis,
nödvändiga förändringar och utbyggnad till ett havsbad som anstår en stor
turiststad. Skydd för stora vågor från badet till Kruttornet., inkom 2022-02-13,
RS 2022/242.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Göran Waldt medborgarförslag om Skaffa digital brevlåda, inkom 2022-02-17,
RS 2022/280.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Magnus Ekström medborgarförslag om Medicinsk fotvård, inte efter diagnos
utan efter behov, inkom 2022-02-17, RS 2022/282.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Pia Müller medborgarförslag om Ta fram användarvänliga och patientsäkra
websidor i vården, inkom 2022-02-22, RS 2022/306.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Hälso- och sjukvårdsnämnden.
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Inger Harstäde medborgarförslag om Belysning vid busshållplatsen Lye, inkom
2022-02-24, RS 2022/329.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Johanna Rosander medborgarförslag om En hedring till det unika
Gotlandsrusset i form utav en ståtlig figur utav ett Gotlandsruss, inkom
2022-02-25, RS 2022/341.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Jan Ove Bjerkesjös medborgarförslag om Synkronisering av buss och färja,
inkom 2022-03-02, RS 2022/382.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Jan Ove Bjerkesjös medborgarförslag om Stadsbusstrafik med anslutning till
flygplatsen, inkom 2022-03-02, RS 2022/384.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Linda Ehrlin Sjöbergs medborgarförslag om Utveckling av systemet Viktigt
meddelande till Allmänheten (VMA) för större täckning av hela Gotland,
inkom 2022-03-03, RS 2022/392.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Christer Christianssons medborgarförslag om Tillstånd till sommaruthyrning,
inkom 2022-03-08, RS 2022/424.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Jan Petterssons medborgarförslag om Förändringar av busslinjer, inkom
2022-03-12, RS 2022/448.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
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Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-28

RF § 46

Protokoll
Sida 31 (40)

Interpellation. Medborgarplatser

Ärendenummer: RS 2021/1729
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av
Victoria Öjefors Quinn (V) angående fler medborgarplatser. Victoria Öjefors
Quinn (V) tackar för svaret och kommenterar interpellationen ytterligare.
Eva Nypelius (C) och Andreas Unger (M) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-12-13
Interpellationssvar 2022-02-18
Interpellationssvar bifogas protokollet.
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RF § 47

Protokoll
Sida 32 (40)

Interpellation. Planberedskap

Ärendenummer: RS 2021/1808
Sammanfattning

Ärendet bordläggs.
Interpellationen behandlas vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 april
2022.
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Protokoll
Sida 33 (40)

Interpellation. Romapaketet

Ärendenummer: RS 2021/1809
Sammanfattning

Ärendet bordläggs.
Interpellationen behandlas vid regionfullmäktiges sammanträde den 25 april
2022.
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RF § 49

Protokoll
Sida 34 (40)

Interpellation. Studentlägenheter

Ärendenummer: RS 2022/275
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd
av Saga Carlgren (V) angående utförsäljning av studentlägenheter. Saga
Carlgren (V) tackar för svaret och kommenterar interpellationen ytterligare.
Då även nästföljande interpellation handlar om studentbostäder hålls en
gemensam debatt.
Thomas Gustafsson (V), Bo Björkman (S), Eva Nypelius (C), Claes Nysell (L),
Håkan Onsjö (M) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2022-02-21
Interpellationssvar 2022-03-23
Interpellationssvar bifogas protokollet.
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RF § 50

Protokoll
Sida 35 (40)

Interpellation. Gotlandshems
studentlägenheter

Ärendenummer: RS 2022/276
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd till
Gotlandshems ordförande Peter Norman av Thomas Gustafsson (V) angående
försäljning av studentlägenheter. Thomas Gustafsson (V) tackar för svaret och
kommenterar interpellationen ytterligare.
Då även föregående interpellation handlar om studentbostäder hålls en
gemensam debatt.
Saga Carlgren (V), Bo Björkman (S), Eva Nypelius (C), Claes Nysell (L) och
Håkan Onsjö (M) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2022-02-21
Interpellationssvar 2022-03-23
Interpellationssvar bifogas protokollet.
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RF § 51

Protokoll
Sida 36 (40)

Interpellation. Angående brister inom
privat äldreomsorg

Ärendenummer: RS 2022/291
Sammanfattning

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar interpellation ställd
av Saga Carlgren (V) angående brister inom privat äldreomsorg. Saga Carlgren
(V) tackar för svaret och kommenterar interpellationen ytterligare.
Rolf Öström (M), Johan Malmros (C), Håkan Eriksson (S), Monica WestfältNilsson (M), Margareta Benneck (M), Jörgen Benzler (V), Lars Engelbrektsson
(SD), Wolfgang Brunner (MP), Meit Fohlin (S), Claes Nysell (L), Jesper
Skalberg Karlsson (M) och Håkan Onsjö (M) kommenterar också
interpellationen.
Interpellation 2022-02-21
Interpellationssvar 2022-03-23
Interpellationssvar bifogas protokollet.
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Protokoll
Sida 37 (40)

Interpellation. Riktlinjer för
handläggning enligt Socialtjänstlagen

Ärendenummer: RS 2022/298
Sammanfattning

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar interpellation ställd av
Karin Gardell (MP) angående Riktlinjer för handläggning enligt
Socialtjänstlagen. Karin Gardell (MP) tackar för svaret och kommenterar
interpellationen ytterligare.
Jörgen Benzler (V) och Rolf Öström (M) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2022-02-21
Interpellationssvar 2022-03-22
Interpellationssvar bifogas protokollet.
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RF § 53
Sammanfattning

Ingen fråga ställs.
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Fråga

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-28

RF § 54
Sammanfattning

Protokoll
Sida 39 (40)

Nya motioner

Inga nya motioner har inkommit.
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RF § 55

Protokoll
Sida 40 (40)

Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut

•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning

Följande interpellationer har inkommit till sammanträdet 2022-03-28:
Interpellation från Victoria Öjefors Quinn (V) till regionstyrelsens ordförande
Eva Nypelius (C) angående bostäder för sociala och medicinska förturer. RS
2022/529.
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Bilaga § 46
Interpellationssvar
2022-02-17

Victoria Öjefors Quinn har ställt följande frågor till mig ang Medborgarplatser.
* Hur ser du som regionstyrelsens ordförande på behovet av fler medborgarplatser, liknande den
som idag finns inom avdelningen Arbetsliv och Etablering?
* Finns det någon plan att bygga upp medborgarplatser utanför Visby och i så fall hur är det tänkt att
dessa ska organiseras? Finns det någon plan för att använda biblioteken på öns serviceorter och ge
dessa ett bredare uppdrag samt ökad finansiering?
* Om någon plan att utveckla fler medborgarplatser inte finns, hur tänker du som regionstyrelsens
ordförande i så fall möta gotlänningarnas behov och önskemål kring lättillgänglig samhällsservice på
olika språk?

Mitt svar;
Medborgarplatsen började som ett projekt redan 2013 och då var målgruppen alla med behov men
det var i princip bara nyanlända som kom. När integrationsenheten sedan tog över för att underlätta
flyktingmottagandet så ändrades därför inriktningen till målgrupp nyanlända, men alla gotlänningar
är välkomna. Alla, oavsett bakgrund, modersmål eller hur länge en har bott på Gotland, kan ibland
behöva lotsning, hjälp att fylla i blanketter eller få svar på samhällsfrågor.
Medborgarplatsen har, förutom i Visby, också haft verksamhet kopplat till Folkhögskolorna.
Pandemin har påverkat verksamheten som ställt om till tidsbokning vilket upplevs ha fungerat bra.
UAF utvecklar nu verksamheten och kommer inom några veckor att starta upp verksamheten, först i
Visby och därefter i Hemse. Återigen är målgruppen - alla med behov som där kan få stöd i olika
samhällsfrågor. Det är ett sätt att underlätta integration, arbete/studier och minska utanförskap. Att
kunna erbjuda hjälp på flera olika språk är en styrka som ska värnas. Alla, oavsett bakgrund,
modersmål eller hur länge en har bott på Gotland, kan ibland behöva lotsning, hjälp att fylla i
blanketter eller få svar på samhällsfrågor.
På Visborg finns också kundtjänsten som är tillgänglig för alla.
Som jag ser det behöver vi samordna regionens medborgarservice och också utveckla biblioteken till
servicepunkter över hela ön vilket vi också beslutat i plan för serviceutbud. Framåt tror jag också att
vi skall nyttja digital teknik mer. På så sätt kan man enkelt boka ett digitalt möte från något av
biblioteken för ett möte med Medborgarplatsen och den kompetens som finns där.
I Region Gotlands plan för serviceutbudet 2019-2030 står följande om samordning och utveckling av
servicepunkter;
Ett konkret sätt att åstadkomma detta är att utveckla ett koncept med så kallade servicepunkter på
landsbygden, som samlar ett flertal verksamheter i Region Gotlands regi under ett och samma tak. I
ett koncept med servicepunkter behöver dock också utveckling av metoder för att tillhanda service
vara en integrerad del, i syfte att förstärka servicen på landsbygden nära invånarna och minska
transportbehovet. Digitalisering av tjänster är ur detta perspektiv särskilt intressant.

Hemse är utpekad som pilot för en utvecklad servicepunkt, kopplad till biblioteket, där fokus skall
ligga på regionens service till invånare och andra som behöver komma i kontakt med Region
Gotlands tjänster.
Målet med servicestrategin är att säkerställa att Region Gotlands service utvecklas så att den bidrar
till en långsiktigt hållbar regional utveckling, där hela Gotland ska vara attraktivt för boende, besök
och verksamhet.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

RF § 49
Interpellationssvar
2022-03-23

Ang GotlandsHems försäljning av studentlägenheter

Saga Carlgren (V) har ställt frågor till mig ang försäljning av studentlägenheter.

Inledningsvis:
GotlandsHem har fått förfrågan från bostadsföretaget K2A om att sälja bolagets 200
studentbostäder. K2A finns idag vid flera av de större universitets- och högskoleorterna i Sverige. De
är specialiserade på studentbostäder och erbjuder helårskontrakt (12 månaders kontrakt)till
studenterna samt övrig service riktat mot studenter. K2A planerar att bygga 75 nya studentboenden i
Visby under 2022, och ytterligare 75 under 2023 samt har sedan tidigare en markanvisning för
studentlägenheter på Visborgsområdet. Detta har diskuterats vid bl a ägarmöten samt vid
information till RSAU.
GotlandsHem styrs bl a genom bolagsordning och via ägardirektiv som fastställs i Regionfullmäktige.
Här följer utdrag ur Bolagsordningen § 3 – 5 samt 14 för GotlandsHem;
§ 3 Verksamhetsföremål
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Region Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta,
förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva
anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter,
används för regionens verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den
övriga verksamheten.
§ 4 Ändamål med bolagets verksamhet
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip
främja bostadsförsörjningen i Region Gotland och erbjuda hyresgästerna möjlighet till
boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Region Gotland.
§ 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget ska bereda Regionfullmäktige i Region Gotland möjlighet att ta ställning innan sådana beslut
i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas.
§ 14 Bolagsstämmans kompetens
Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman.
– Bildande av bolag
– Köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant
– Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp som motsvarar en väsentlig del av
bolagets omsättning
– Ärende av principiell betydelse eller annars större vikt

I aktieägaravtalet står följande om Region Gotlands insyn;
Frågor som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, där regionfullmäktige ska ta
ställning innan beslut tas i bolaget är:
- Större investeringar
- Bildande eller förvärv av dotterbolag
- Planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet
- Köp och försäljning av större fastighetsbestånd

Mina svar på frågorna:
1. Anser du att gällande ägardirektiv ger Gotlandshem rätt att fatta beslut om försäljning av
runt 200 studentlägenheter, utan godkännande av regionfullmäktige? Om ja, hur definierar
du i så fall en ”större försäljning”?
Den tolkning styrelsen i GotlandsHem gjorde initialt var att bolaget skulle kunna ta beslut
eftersom de ansåg att det var en mindre del, knappt 5% av deras fastighetsbestånd. 202
lägenheter av totalt 4 662 lägenheter vid årsskiftet 2021. Den inriktningen stödde jag med
flera när det togs upp vid ägarmöte. Frågan kan givetvis alltid diskuteras, vad är en mindre
försäljning och vad anses som en större försäljning. Jag har respekt för att partierna kan se
olika på saken och göra olika bedömningar bland annat utifrån partiernas tidigare
ställningstagande om försäljningar. Ordföranden för regionens revisorer, Mats Ågren (S), har
därefter i januari 2022 till GotlandsHems VD framfört att enligt Region Gotlands revisorers
uppfattning är denna försäljning att betrakta som en större försäljning. GotlandsHems
styrelse har därför den 22 februari beslutat att en eventuell försäljning skall föreläggas
regionfullmäktige för slutligt godkännande. En enig bolagsstyrelse i GotlandsHem har
beslutat att gå vidare och förbereda för beslut om försäljning av studentbostäder.
2. Anser du att ägardirektivet ger Gotlandshem rätt att sluta med befintliga uppdrag som
exempelvis att äga och förvalta studentbostäder utan att regionfullmäktige tillfrågas?
Enligt ägardirektivet ska bolaget särskilt uppmärksamma bostadsförsörjningen inom det egna
beståndet för följande grupper:
- ungdomar som söker sitt första egna boende
- studenter
- äldre som efterfrågar anpassade boenden och ökad trygghet för att längre kunna bo kvar i
egen lägenhet
Samtliga dessa grupper kommer GotlandsHem fortsatt att jobba gentemot genom att se över
och anpassa sitt kösystem. Ägardirektivet beskriver inte att GotlandsHem ska äga särskilda
bostäder för studenter utan det kan inrymmas i befintligt bestånd precis som det idag gör för
övriga utpekade målgrupper.

3. Vilka andra förändringar i Gotlandshems verksamhet och inriktning anser du i så fall kan
beslutas av bolaget utan att lyfta frågan i regionfullmäktige?

Bolaget har att följa de av fullmäktige antagna styrdokumenten och utifrån det fokusera på
nybyggnation av hyreslägenheter såväl i Visby som på landsbygden samt underhåll för att på
ett ändamålsenligt sätt förvalta sitt bestånd för Gotlands bästa. Kontinuerlig dialog förs med
bolaget genom regelbundna ägarmöten, 4 gånger per år.
4. Finns det, som du känner till, ytterligare planer på att minska bestånd eller friskriva sig
ansvar för olika kategoriboenden, som exempelvis bostäder för sociala eller medicinska
förturer?
Bolaget har idag olika kösystem för olika målgrupper där bostäder är integrerade i beståndet.
Det sociala ansvaret tar bolaget och under 2021 förmedlades 53 bostäder via bostadssocial
förtur vilket motsvarar 14,2% av totalt antal förmedlade bostäder 2021. Bolaget har inte vad
jag vet några planer på att friskriva sig från ansvaret enligt ägardirektivet.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

RF § 50

GotlandsHems svar till Thomas Gustafsson (V):

”Interpellation till Gotlandshems ordförande Peter
Norman angående försäljning av studentlägenheter”
Ärendet
Thomas Gustafsson (V) har i en interpellation (ärende RS 2022/276), ställt tre frågor riktade till Peter
Norman, styrelseordförande i GotlandsHem.
Då Peter Norman inte är ledamot i regionfullmäktige ska, enligt Region Gotlands jurister, fullmäktige
godkänna att interpellation överlåts till honom att besvara:
Av 5 kap. 63 § KL framgår att fullmäktige får besluta att ordföranden i en nämnd får överlåta
besvarandet av en interpellation till en av fullmäktige utsedd ledamot i styrelsen för en sådan
juridisk person som avses i 10 kap. 2-6 §§ eller till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i ett
kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i. (Detta framgår även av 34 § av
fullmäktiges arbetsordning.) Så man kan inte interpellera Norman direkt. Däremot kan
fullmäktige tillåta att besvarandet överlåts.

Bakgrund
GotlandsHem har via Region Gotland fått en förfrågan från bostadsföretaget K2A om att sälja våra 200
studentbostäder till dem. K2A finns vid flera av de större universitets- och högskoleorterna i Sverige.
De är specialiserade på studentbostäder, men har också många vanliga hyresbostäder. K2A planerar
att tillföra 75 nya studentboenden under 2022, och ytterligare 75 under 2023.
GotlandsHem har arbetat med frågan tillsammans med vår ägare, Region Gotland, och informerat
regionstyrelsens arbetsutskott om ärendet.
GotlandsHems huvudsakliga motiv för en försäljning är att en annan aktör tar långsiktigt ansvar för att
öka antalet studentbostäder med helårskontrakt, och att GotlandsHem därmed under överskådlig
framtid kan fokusera på att nyproducera hyresbostäder i enlighet med ägarens styrning, samt
återinvestera i befintliga fastigheter för att hantera det ackumulerade underhållsbehovet. En
försäljning bedöms dessutom signifikant bidra till det kapitalbehov som återinvesteringarna innebär.
En försäljning innebär att GotlandsHem kommer arbeta med att säkerställa plats för studenter i
bostadskön, tillsammans med de andra särskilt angivna kategorierna. Vidare innebär det att
kommande nyproduktioner kommer ta hänsyn till de behov som finns bland studenter, unga vuxna
och äldre med behov av särskilda anpassningar.

Svar på Thomas Gustafsson (V) frågor, förutsatt fullmäktiges godkännande
Fråga 1. Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen,
när det gäller studenter efter en eventuell försäljning?
GotlandsHems styrelse ansvarar inför ägaren att uppfylla ägardirektivet. GotlandsHem har i sin
planering tagit hänsyn till studenters bostadsbehov dels genom att hantering av bostadsköer ses över
och anpassas för att säkerställa studenters boendebehov även i framtiden, dels genom att ta hänsyn
till studenters boendebehov i samband med nyproduktion.
Fråga 2. Hur ska du som ordförande säkerställa att Gotlandshem tar sitt ansvar för bostadsförsörjningen
för övriga särskilt utpekade grupper i enlighet med ägardirektivet?
GotlandsHems styrelse ansvarar inför ägaren att uppfylla ägardirektivet. GotlandsHem har i sin
planering tagit hänsyn till behoven för såväl studenter som unga vuxna och äldre, dels genom att
hantering av bostadsköer ses över och anpassas för att säkerställa dessas boendebehov, dels genom
att ta hänsyn till dessa särskilt angivna gruppers behov i samband med nyproduktion.
Fråga 3. Vilket ansvar har du som ordförande för Gotlandshem för att säkerställa att beslut gällande
större försäljningar och ändrad inriktning av bolagets verksamhet tas på rätt nivå i enlighet med
ägardirektivet?
GotlandsHems styrelse har fullt ansvar för att säkerställa att krav i form av ägardirektiv, bolagsordning
samt lagar i form av bland annat aktiebolagslagen uppfylls.
När avvägningar och bedömningar krävs gör vi det genom löpande dialog och möten med ägaren.
I det fall som dessa frågor hänvisar till har dialogen förts även genom information till regionstyrelsens
arbetsutskott.
Inget av de direktiv som gäller för GotlandsHem ställer krav på att GotlandsHem ska äga och förvalta
fastigheter där endast studenter får bo. GotlandsHem bedömer därför efter dialog med ägaren att
studenter kan hanteras på samma sätt som andra särskilt angivna grupper och att de kan inrymmas i
befintligt och framtida bestånd. GotlandsHem anser därför inte att det finns någon förändrad
inriktning att besluta om.
Den andra delen av frågan vill ha svar på vad en större försäljning är. GotlandsHems styrelse har efter
dialog med ägaren och i regionstyrelsens arbetsutskott gjort bedömningen att 5% av
fastighetsbeståndet inte är en större del av GotlandsHems fastighetsbestånd. Ordföranden för
regionens revisorer, Mats Ågren, har dock 28 januari 2022 till bolagets verkställande direktör framfört
att enligt Region Gotlands revisorers uppfattning är det att betrakta som en större försäljning.
GotlandsHems styrelse beslutade därför 22 februari att förelägga en eventuell försäljning till
regionfullmäktige för slutligt godkännande.

RF § 51
Svar på interpellation ”brister inom privat äldreomsorg”.

Som bakgrund till frågor som ställs i denna interpellation kan sägas att det inom ramen för
kvalitetsarbete på Socialförvaltningen inleddes en uppföljning avseende SÄBO Terra Nova som drivs
av Attendo sedan år 2017, eftersom framför allt resultatet av de genomförda
brukarundersökningarna visade på försämrade resultat. Det konstaterades i dokumentet
”kvalitetsuppföljning Attendo Terra Nova” daterad 2021-03-24 att det fanns utvecklingsområden. En
handlingsplan för Attendo upprättades för genomförande. De två beskrivna dokumenten
presenterades i Socialnämndens handlingar vid sammanträdet 2021-06-10. Inga frågor om
kvalitetsarbetet riktat mot Attendo Terra Nova ställdes vid detta sammanträde. Inga frågor har ställts
till vare sig mig som ordförande eller till Socialförvaltningen under sommaren och hösten om hur
arbetet fortgått.
Ärendet har inte handlagts på ett annat sätt i det här fallet av Socialförvaltningen, än vad som är
brukligt utifrån hur ärenden av det här slaget handläggs. Handläggningen fortgick. Jag informerades
som ordförande i mitten av december om att förvaltningen hade synpunkter på Attendos respons
vad gäller att göra de förbättringar som fanns angivna i den upprättade handlingsplanen. Ett möte
mellan Socialnämndens presidium, förvaltningsledningen och representanter från Attendo ägde rum
för att vi från politiskt håll skulle få underlag för vidare bedömning i ärendet. Hela Socialnämnden
underrättades vid sammanträdet den 9 februari. Min bedömning efter mötet, vilket har bekräftats,
var att Attendo då hade påbörjat ett förbättringsarbete med bland annat förstärkning av ledarskapet
på boendet.
Min bedömning är att Attendo brustit i sitt arbete på flera sätt i det här fallet. Förbättringsarbetet
kom igång för sent efter de första kontakterna med SOF. Brister har konstaterats i hur
avvikelserapportering journalförts. Registerhanteringen har brustit.
Bristerna har nu rättats till så att det nu bedrivs en äldreomsorg som är godkänd av
Socialförvaltningen. Som de säger ”boendet är nu varken bättre eller sämre än de övriga boenden
som finns inom Region Gotlands ansvar”. Utifrån den bedömningen beslutade majoriteten i
Socialnämnden vid sammanträde den 15 mars att Attendo får förtroendet att driva verksamheten i
det här boendet fram till det att avtalet löper ut den 31 oktober år 2024. Regelbunden kontakt
kommer att ske mellan Attendo Terra Nova och Socialförvaltningen enligt beslut om att godkänna
kvalitetsplanen för år 2022 i vilken denna åtgärd innefattas.
På frågan om vad som skall ändras så att något av det här slaget inte skall hända igen, så har
Socialnämnden vidtagit åtgärder. Förutom de kvalitetsdokument som är godkända och beslutade av
Socialnämnden skall gälla, så har även ett uppdrag givits till Socialförvaltningen. Uppdraget innebär
att Socialförvaltningen vid Socialnämndens sammanträde i juni nu år 2022 skall återkomma med vilka
åtgärder som ytterligare kan förbättra kvalitetsarbetet. Tydligt är att kommunikationen mellan
kvalitetsavdelningen och utförarna på samtliga boenden kan bli bättre. Extraordinära händelser
måste med redovisade åtgärder medelas skyndsamt. Detta för att, precis som interpellanten
efterfrågar, brister i verksamheten skall upptäckas och åtgärdas så fort som möjligt.

Rolf Öström (M)
Ordförande i Socialnämnden

RF § 52
Svar på interpellation från Karin Gardell (MP) om att förebygga psykisk och fysisk ohälsa hos äldre.

Interpellanten berör ett ämne som är mycket angeläget rent generellt men också nu när vi
förhoppningsvis ser en ljusning efter coronapandemin, nämligen hur vi får de som lever i en ofrivillig
ensamhet att må bättre?
På Socialförvaltningens hemsida går att läsa om den hälsofrämjande enheten som inom
Socialförvaltningen har att ha aktiviteter med fokus på rörelse, kultur och social gemenskap. I nuläget
har verksamheten, som legat lite i träda under pandemin en nystart med aktiviteter för personer
över 65 år på seniorernas mötesplats på Gråbo i Visby. Det planeras vidare för att återuppta liknande
aktiviteter runt om på ön i samarbete med frivilliga.
I det här sammanhanget skall sägas att Socialförvaltningens uppgift framför allt är att stödja de
personer som mest behöver det i vårt samhälle. Därför har vi med stöd av statsbidrag till
äldreomsorgen bestämt att 2,7 miljoner kronor årligen skall bekosta tid för social tid. Det rör sig
alltså om att äldre som anses ha behov av sociala kontakter, efter prövning kan beviljas detta. I
nuläget har 133 personer ett sådant bistånd beviljat. Vi har också avsatt 1,5 miljoner för personer
som har behov av att mat distribueras till dem i bostaden. Vi har tidigare haft en begränsning till att
detta skulle gälla specialkost men att det nu efter prövning även kan gälla personer som i övrigt har
ett sådant behov av att mat kommer hem till dem. I nuläget har 112 personer ett sådant bistånd
beviljat.
Det är i det här sammanhanget viktigt att poängtera att vi alla, inte bara Region Gotland och staten,
har ett ansvar att mildra den upplevda ensamheten hos personer. Vi som anhöriga kan kanske göra
livet ljusare för de våra. Föreningslivet och pensionärs-organisationerna har aktiviteter på det här
området. Vi är säkert många som kan göra lite mer.
Jag tänker också på näringslivet vad gäller måltider och andra samkväm. Jag är helt övertygad om att
det på olika platser runt om på Gotland går att arrangera samlingspunkter för äldre där aktiviteter
kan ordnas och att även måltider och kaffe kan serveras. För mig är det viktigt att de nätverk som
finns aktiverar sina resurser för att vi alla i samhället såväl äldre som yngre gör allt för att människor i
vår närhet skall må bättre både fysiskt och psykiskt.

Rolf Öström ( M )
Ordförande i Socialnämnden

