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Fyllnadsval till regionfullmäktige

Regionfullmäktiges beslut

•

Länsstyrelsens protokoll läggs till handlingarna.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Länsstyrelsens sammanräkning 2022-04-05 (Dnr 201-1759-2022, Dnr 2011760-2022 )
Som ny ersättare i regionfullmäktige efter Wiola Öst (S) utses Magnus Ekström (S).
Som ersättare i regionfullmäktige efter Svante Agnestig (MP) utses Katarina
Krusell (MP).
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2022-04-05.
Skickas till

politikerarvoden@gotland.se
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Revisorernas information

Regionfullmäktiges beslut

•

Rapporten läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Revisorernas ordförande, Mats Ågren, ger följande information.
Revisorerna har granskat både bokslut och årsredovisning gällande
regionstyrelsen, nämnder och de helägda bolagen för den verksamhet som har
varit under år 2021. Granskningen har utförts på det sätt som kommunlagen
föreskriver utifrån god revisionssed i kommunal verksamhet samt i enlighet
med regionens revisorsreglemente. Granskningen har haft en omfattning och
inriktning som redovisas i revisorernas redogörelse och även i KPMG, våra
sakkunniga biträdens rapport som regionfullmäktige fått ta del av.
Revisorerna bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella mål som fullmäktige har fastställt i och med att de tre ekonomiska
målen är uppfyllda. Utav de verksamhetsmässiga målen så är bara ett av målen
uppfyllt, nämligen befolkningsökningen. Revisorerna anser att mera hade
kunnat göras för att uppfylla dessa.
Den sammanfattande bedömningen är att regionen uppfyller lagens krav om
god ekonomisk hushållning. Revisorerna tillstyrker därför att årsredovisningen
godkänns. Revisorerna tillstyrker också att regionstyrelsen, nämnderna och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
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Årsredovisning 2021

Ärendenummer: RS 2021/1438
Regionfullmäktiges beslut

•
•
•

Årsredovisning 2021 fastställs.
63,2 mnkr reserveras till resultatutjämningsreserven (RUR).
Regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Regionfullmäktige antecknar att ledamöter, som tillika är ledamöter eller
ersättare i nämnder och styrelser, inte deltagit i behandlingen av frågan
om ansvarsfrihet. En särskild förteckning med uppgift om ledamöternas
och ersättarnas uppdrag för år 2021 biläggs protokollet.

Sammanfattning

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det
sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen (Kommunallagen
8 kap 15-16 § och regionfullmäktiges arbetsordning 35 §). Annons om
allmänhetens frågestund har varit införd i tidningar och på Region Gotlands
webbsida www.gotland.se. Inga frågor från allmänheten har inkommit
Årsredovisningen är upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen, lagen
om kommunal bokföring och redovisning samt i enlighet med
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
2021 är andra året som de 18 målen i koncernstyrkortet följs upp. Målen har
bedömts utifrån graderingen; inte uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt
eller helt uppfyllt. De nio målen i verksamhetsperspektivet är liktydiga med
målen för god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller till 2023.
Utvärderingen visar att måluppfyllelsen är bättre 2021 än vad den var 2020.
Sammantaget görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås. Det
finns dock fortsatta utmaningar. Arbetet med att öka tillgängligheten till
Region Gotland samt möjlighet till medskapande behöver stärkas. Region
Gotlands långsiktiga framgång beror på förmågan att tillsammans över
organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i
centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa
utvecklingsarbetet. Det finns potential att öka effektiviteten utan att minska på
kvaliteten. Arbetet för att skapa en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för
ett hållbart ledar- och medarbetarskap behöver fortsätta. Det förebyggande
arbetsmiljöarbetet har varit i fokus under året och i flera fall varit avgörande
för möjligheten att bedriva verksamhet. Utmaningarna har ställt krav men
också drivit fram utveckling inom området.
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Av de nio målen i verksamhetsperspektivet är samtliga finansiella mål helt
uppfyllda och de sex målen inom målområde kvalitet och medarbetare är delvis
uppfyllda.
Av målen i samhällsperspektivet bedöms ett mål som helt uppfyllt. Det är mål
4: Ökad befolkning i arbetsför ålder. Två mål är i hög grad uppfyllda, det är
mål 5: Det finns goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland samt mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar. Fem mål
bedöms som delvis uppfyllda och mål 2: Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
är ej uppfyllt.
Årets resultat för koncernen uppgår till 264 miljoner kronor (mnkr) och
Region Gotlands resultat uppgår till 216 mnkr. Den främsta orsaken till det
positiva resultatet är en stark utveckling av skatteintäkter och generella
statsbidrag till följd av en oväntat snabb återhämtning av den svenska
ekonomin samt vinster från fastighetsförsäljningar. Samtidigt har staten
kompenserat regioner och kommuner för ökade kostnader till följd av
pandemin.
Utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag avgör hur mycket
nettokostnaderna kan öka för att bibehålla en god ekonomisk hushållning och
en god ekonomisk ställning. Under 2021 ökade skatteintäkterna och de
generella statsbidragen 5,5 % och nettokostnaderna ökade 3,8 %. Under den
senaste femårsperioden har den genomsnittliga utvecklingen för
nettokostnaderna inklusive finansnetto varit 4,5 % medan motsvarande siffra
för skatteintäkter och utjämningsbidrag varit 4,8 % vilket bidragit till en stärkt
ekonomisk ställning.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 124,6 mnkr och enligt
regelverket för resultatutjämningsreserv kan 63,2 mnkr reserveras till RUR
2021. Maximal RUR får uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag, vilket motsvarar 178,6 mnkr. Hittills avsatt
till RUR är 115,4 mnkr. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas
framåt för att vid behov utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak
är tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 10 av de 32
kontrollerna har konstaterats någon form av brist och åtgärder har vidtagits.
Under 2021 har flera externa granskningar skett av den interna kontrollen.
Bland annat har den interna kontrollen granskats i samtliga nämnder.
Revisorerna gör den sammanfattande bedömningen att nämndernas arbete
med intern kontroll inte är tillräckligt. Man konstaterar samtidigt att
regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort sett fungerande
arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential.
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Bedömning

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att årsredovisning 2021 fastställs och
att 63,2 mnkr reserveras till resultatutjämningsreserven (RUR).
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S), Jesper Skalberg Karlsson
(M), Saga Carlgren (V), Lars Engelbrektsson (SD), Wolfgang Brunner (MP),
Claes Nysell (L), Sara Lidqvist (KD), Torun Ström (Fi), Karl-Johan Boberg (C),
Rolf Öström (M), Filip Reinhag (S), Fredrik Gradelius (C), Stefan Nypelius (C),
Andreas Unger (M), Bibbi Olsson (C), Aino Friberg Hansson (S), Håkan
Ericsson (S), Ingemar Lundqvist (M), Gabriella Hammarskjöld (C) och Gunnel
Lindby (C).
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I detta instämmer
Wolfgang Brunner (MP), Claes Nysell (L), Sara Lidqvist (KD), Karl-Johan
Boberg (C), Rolf Öström (M), Filip Reinhag (S), Fredrik Gradelius (C), Stefan
Nypelius (C), Andreas Unger (M), Bibbi Olsson (C), Ingemar Lundqvist (M)
och Gunnel Lindby (C).
Ordförande ställer proposition på revisorernas och regionstyrelsens förslag och
finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på revisionens förslag att regionstyrelsen och
nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-21
Regionstyrelsen 2022-03-24, § 50
Skickas till

Samtliga nämnder
Gotlandshem
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Överföring av resultat från 2021

Ärendenummer: RS 2021/1544
Regionfullmäktiges beslut

•

Överföring av resultat från 2021 fastställs.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands
kommun” (KF 2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter
beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att
underskott får balanseras inom tre år istället för två.
Totalt föreslår regionstyrelsen att 19 445 tkr överförs från 2021 års resultat.
Bedömning

Regionstyrelsen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska ske med 19
445 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2021.
Regionstyrelsen förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs över till 2021
och att reglerna om överföring av resultat följs med undantaget barn- och
utbildningsnämndens underskott. Regionstyrelseförvaltningens förslag när det
gäller barn- och utbildningsnämndens underskott på -9 149 tkr föreslår både
regionstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden att ett avsteg
från regelverket görs med anledning av det beslut som fattades i
regionfullmäktige 2021-09-20, § 135 och som medgav ett underskott för barnoch utbildningsnämnden för 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.
Regionstyrelseförvaltningens förslag skiljer sig mot tekniska nämndens förslag
till överföringar där regionstyrelseförvaltningen vidhåller att reglerna för
överföring av resultat ska följas.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2022-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24
Regionstyrelsen 2022-03-24, § 51
Skickas till

Samtliga nämnder
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Kompletteringsbudget 2022

Ärendenummer: RS 2022/6
Regionfullmäktiges beslut

•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2022 med
544 213 tkr och för exploateringsinvesteringar med 137 052 tkr enligt
upprättat förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större
övriga projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till
kommande år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar
avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad.
Anslag i investeringsbudgeten 2021 som inte förbrukats uppgår till 715 577 tkr
inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget
med 544 213 tkr för investeringar samt 137 052 tkr för exploateringar (totalt:
681 265 tkr).
Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 554 810 tkr varav 170 750 tkr avser
avgiftsfinansierad verksamhet. Dessutom tillkommer en exploateringsbudget
på brutto 51 400 tkr.
Bedömning

Regionstyrelsen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag med 544 213 tkr för investeringar samt
137 052 tkr för exploateringar, vilket är i enlighet med nämndernas begäran.
Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt som ligger nära i
tiden för planering och igångsättning. En stor del av kompletteringsbudgeten
är investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och vattenoch avlopp), investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen samt
exploateringsverksamheten.
Den totala investeringsbudgeten (inkl. kompletteringsbudget, exkl.
exploateringsbudgeten) för 2022 blir 1 099 023 tkr. Det är mycket troligt att en
del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2023 vilket är viktigt att
beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och investeringsplanen
för kommande år ska upprättas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 188 452 tkr inklusive 51 400 tkr i
kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar till 2022 vilket är bra
eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.
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Ärendets behandling under mötet

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

Nämndernas förslag till kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-26
Regionstyrelsen 2022-03-24, § 52
Skickas till

Samtliga nämnder
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Återstartsåtgärder riktade till
kultursektorn, fritidssektorn samt
näringslivet 2022

Ärendenummer: RS 2022/358
Regionfullmäktiges beslut

•
•
•
•
•

Föreslagna åtgärder godkänns som stöd för återstart med anledning av
Coronapandemin.
Åtgärderna hanteras av regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden samt
tekniska nämnden var för sig.
Tilläggsanslag medges till regionstyrelsen på 3 300 000 kronor. Anslaget
finansieras ur regionens eget kapital.
Tilläggsanslag medges till miljö- och byggnämnden på 1 050 000
kronor. Anslaget finansieras ur regionens eget kapital.
Tilläggsanslag medges till tekniska nämnden på 1 000 000 kronor.
Anslaget finansieras ur regionens eget kapital.

Sammanfattning

Region Gotland har under åren 2020 och 2021 vid sex tillfällen och genom
olika nämnder fattat beslut om stödåtgärder för näringslivet, kultursektorn,
fritidssektorn samt civilsamhället med anledning av den pågående
Coronapandemin. Åtgärderna har sammantaget hjälpt till att lindra de negativa
effekterna i det gotländska samhället och skapa bättre uthållighet för många
aktörer.
Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och syftar till att stimulera till
återstart nu när restriktionerna är borttagna och samhället förhoppningsvis går
mot en minskad smittspridning och avtagande pandemi. Framförallt
besöksnäringsföretagen har upparbetade skulder under pandemiperioden som
ska betalas av vilket kommer att bli kännbart det kommande året.
Besöksnäringsföretagen är också viktiga som insteg för ungdomars första
sommarjobb.
Förslagen innefattar åtgärder som är fördelade mellan regionstyrelsen (RS),
miljö- och byggnämnden (MBN) samt tekniska nämnden (TN). Respektive
nämnd behöver också fatta beslut för de åtgärder som berör dem.
Målgrupp näringsliv (totalt cirka 2 350 tkr)
Näringslivet i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet har haft kännbara
effekter av två års pandemi. Samtidigt så blev 2021 bättre än förväntat även om
många företag fortfarande har sviter efter 2020 med bl.a. upparbetade
skatteskulder som ska betalas framöver. För att bistå i återstarten 2022 föreslås
därför följande åtgärder:
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•
•
•
•
•
•

Omstart mötesindustrin, utställnings/-marknadsföringspaket.
(RS, c:a 300 tkr).
Kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen under
våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
(MBN, c:a 50 tkr).
Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som
möjligt. (TN, ingen kostnad).
Efterskänka halva kostnaden för alkoholtillsyn under 2022.
(MBN, c:a 1 mnkr).
Markupplåtelser, halva kostnaden för uteserveringar för 2022. Gäller
även markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till
besöksnäringen. (TN, c:a 1 mnkr).
Region Gotland medger 90-dagars betaltid på fakturerade
markupplåtelser. (RS/TN, ingen kostnad).

Målgrupp kultursektorn (totalt 1 500 tkr)
Ett tillskott till kultursektorn med inriktning mot kultur- och hälsa. Syftet är att
stimulera kulturlivet (både länsinstitutionerna och det fria professionella
kulturlivet) genom att bygga broar mellan verksamheter och målgrupper samt
visa på kulturaktiviteter som möjliggörare för en bättre hälsa och ökad social
inkludering. Stöd fördelas dels till länsinstitutionerna dels genom inköp från
aktörer inom det fria kulturlivet. Ett utbud av aktiviteter sammanställs och
erbjuds kostnadsfritt till relevanta verksamheter inom Region Gotland samt i
civilsamhället, (tex Funkisam), likt arbetet med t ex kulturgarantin och
Skapande skola. Förvaltningen samarbetar med enheten för Social välfärd och
ser även studieförbunden som möjliga samarbetspartners.
900 000 kronor tilldelas kulturenheten för att stärka aktörer inom det fria
professionella kulturlivet vars aktiviteter och kompetenser har potential att
möta olika delar inom Region Gotlands verksamheter, exempelvis
äldreboenden, grundskolan genom elevhälsan, lasarettets lekterapi,
rehabilitering, LSS-boenden eller särskolan. En särskild insats riktas till aktörer
inom dans (som inte har någon institution) för att stärka
metodutvecklingsarbetet med bland annat Dansmetoden (unga flickor med
psykisk ohälsa) och dans för Parkinsonsjuka.
För att hantera denna insats behövs en samordnare som (likt arbetet med
kultur i skolan) under året utlyser, samordnar, inventerar och skapa vägar där
aktiviteter kan möta och kommuniceras inom relevanta verksamheter och
målgrupper (tex barn och unga eller äldreboenden).
Aktiviteterna blir kostnadsfria för deltagarna, och går som ett säkerställt
uppdrag för en fri aktör eller institution.
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Utöver ovan tilldelas de regionala kulturinstitutionerna totalt 600 tkr för
utvecklingsarbetet kring hälsofrämjande arbete exempelvis med körsång,
filmskapande, filmvisning, teater, slöjdterapi/hantverk, biblioterapi eller shared
reading.
Förslag till fördelning blir då:
Gotlands Museum

200 000 kronor

Gotlandsmusiken

100 000 kronor

Länsteatern

100 000 kronor

Film på Gotland

100 000 kronor

Länsbiblioteket

100 000 kronor

Målgrupp fritidssektorn (totalt 1 500 tkr)
Ett tillskott till RF Sisu Gotland för att fortsätta att fördjupa och utveckla
arbetet med fördelningen av den så kallade ”regionmiljonen” med fokus på
återstart och åter- och nyrekrytering och metodutveckling. Premierade
målgrupper är barn och ungdomar, pensionärer och funktionsnedsatta. Stödet
administreras och fördelas av RF Sisu Gotland med stöttning och inspel från
kultur- och fritidsavdelningen. Tappet av medlemmar, framför allt barn och
ungdomar, i de gotländska föreningarna har varit omfattande under pandemin.
Vägen tillbaka för dessa barn och ungdomar är ännu oklar, men klart är att
stillasittande blir allt större ju fler som väljer att inte vara kvar i
föreningsverksamheten.
Därav innefattar också tillskottet av medel i ”regionmiljonen” där RF Sisu
Gotland kan arbeta med att utveckla metoder för att få alla barn och ungdomar
att öka sin aktivitet så att de rör på sig minst en timme om dagen. Detta sker
med fördel i samverkan med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen för att få
med skolan i samma projekt och process.
Bedömning

Regionstyrelsen bedömer att det är väl motiverat att genomföra föreslagna
åtgärder i syfte att stimulera återstart och hantera konsekvenserna av
Coronapandemin. Åtgärderna ligger i linje med tidigare genomförda åtgärder
och är framtagna i samarbete med regionens samarbetspartners. Finansieringen
av åtgärderna föreslås ske genom tilläggsanslag till berörda nämnder. Det
medför att det budgeterade resultatet för regionen sjunker och uppgår till
117 mnkr.
Med i bedömningen gällande återstart inom kulturen tas även det förväntade
statliga tillskottet inom kultursamverkansmodellen (KSM) som för 2022
uppgår till 40 mnkr. Region Gotland och institutionerna inom KSM kommer
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bli tilldelade en del av dessa statliga medel, beslut ges under juni månad från
Kulturrådet.
Gällande bedömning av återstartsstöd inom fritidssektorn har nära samverkan
skett med RF Sisu Gotland som återrapporterat utfall av tidigare beslutade
medel inom ”Regionmiljonen” som förvaltningen redovisat på kultur- och
fritidsberedningen under november månad ihop med övriga coronastöd som
getts inom kultur- och fritidsområdet.
Bedömningen RF Sisu Gotland gör är att man är mycket nöjda över utfallet.
De ser även att detta kommer betyda mycket för en fortsatt återstart de
kommande två åren. Effekter av regionmiljonen är svår att helt utvärdera efter
så kort tid. Det de kan se är att av 51 föreningar som tilldelades medel under
hösten så har 26 av dessa ökat deltagarantalet bland barn och ungdomar
(mätetal LOK-stöd) hösten 2021 i jämförelse med hösten 2020.
Även föreningar har återkopplat att hanteringen är enkel, det är snabba beslut
och det finns nu möjlighet att få testa nya idéer utan att behöva göra en alldeles
för lång projektansökan. RF Sisu Gotland har i dialog med föreningarna
försökt att sammankoppla andra projektstödsmöjligheter, vilket också varit
framgångsrikt. Förvaltningen delar RF Sisus uppfattning och bedömer att
regionmiljonen varit mycket uppskattad och är ett av de stöd inom
fritidssektorn som bör satsas på igen. Bilaga kring uppföljning från RF Sisu
bifogas ärendet.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Nypelius (C), Fredrik Gradelius (C) och Filip Reinhag (S).
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-16
Regionstyrelsen 2022-03-24, § 57
Skickas till

Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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RF § 62

Protokoll
Sida 20 (40)

Begäran om tilläggsanslag för åtgärder
termiskt klimat, operation Visby
Lasarett

Ärendenummer: RS 2022/273
Regionfullmäktiges beslut

•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 10 200 000 kronor för
klimatåtgärder på operationsavdelningen till tekniska nämnden beviljas.

•

Finansiering sker ur regionens eget kapital med 10 200 000 kronor.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 7 500 000 kronor för att genomföra klimatåtgärder på
operationsavdelningen på Visby lasarett. Denna begäran behandlades på
regionstyrelsens arbetsutskott den 8 mars 2022. Efter genomgång och
erhållande av prisindikationer har kalkylen nu förändrats och kostnaden för
ombyggnaden beräknas till 10 200 000 kronor. Information om fördyringen
har delgetts hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande samt hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och önskan är att ändå genomföra ombyggnaden.
Det rådde stor osäkerhet i förstudien i vilken omfattning rådande pandemi
skulle påverka materialpriset på vitala VVS komponenter i projektet. Viss höjd
togs med just denna aspekt i åtanke vilket senare visade sig vara i
underkant. Under detaljprojekteringen visade det sig även att vissa tilltänkta
tekniska lösningar i förstudien inte var genomförbara. Den ursprungliga
kalkylen på 7,5 mnkr har därför utökats till 10,2 mnkr.
Klimatförändringar medför fler och längre perioder med hög temperatur och
luftfuktighet både utom- och inomhus. Detta i kombination med nya riktlinjer
och standarder inom vården innebär att nya och högre krav ställs på det
termiska klimatet i form av en konstant luftfuktighet och temperatur. På Visby
lasarett, operationsavdelningen, i operationssalar och i förråd med sterilgods,
orsakar hög luftfuktighet att kraven på renhet och sterilitet inte kan
upprätthållas. Om kraven på renhet och sterilitet inte kan upprätthållas leder
det till att operationer måste ställas in. Så har skett under flera av de senaste
somrarna.
För att uppnå det termiska klimatet som krävs för operationssalarna på Visby
lasarett krävs en omfattande ombyggnation av befintlig värme- och
luftbehandlingsanläggning, samt installation av en helt ny kylanläggning. I
sterilförråd krävs även att lokal befuktning installeras.
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Bedömning

Regionstyrelsens bedömning är att begäran om tilläggsanslag bör beviljas och
instämmer i teknikförvaltningens bedömning att dessa åtgärder måste
genomföras för att upprätthålla de tekniska krav som efterfrågas samt för att
undvika att operationer måste ställas in.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Filip Reinhag (S) med tillstyrkande av regionstyrelsens
förslag.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2022-02-09, § 7
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-17
Regionstyrelsen 2022-03-24, § 58
Skickas till

Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi

Digital justering

Protokoll
Sida 21 (40)

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 63

Protokoll
Sida 22 (40)

Begäran om tilläggsanslag för inköp av
väghyvel

Ärendenummer: RS 2022/272
Regionfullmäktiges beslut

•
•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp
av begagnad väghyvel till tekniska nämnden beviljas.
Tekniska nämnden uppmanas att framöver äska medel för den här
typen av investering i samband med ordinarie budgetprocess.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp av väghyvel.
Teknikförvaltningen har i uppdrag att utföra underhåll och skötsel av enskilda
vägar med statsbidrag och för att fortsätta utföra detta uppdrag, menar
förvaltningen att det behövs göras en anskaffning av begagnad väghyvel. Detta
då befintliga väghyvlar börjar bli uttjänta och det är problem med att få tag i
reservdelar samt att underhållskostnaderna ökar (äldsta hyveln är från 1973).
En konsekvens av en föråldrad maskinpark är driftstopp på grund av
resursbrist (väghyvlar).
Förvaltningen gör bedömningen att avskrivningstiden är 10 år samt uppskattar
kapitalkostnaderna till 600 000 kronor per år, något som skulle belasta befintlig
driftsbudget. Vidare bedöms reparationskostnaderna minska i samband med
anskaffning eftersom dessa kostnader belastar driftbudgeten i dag.
Bedömning

Tekniska nämnden menar att de inte kan genomföra denna investering inom
nuvarande maskinanskaffningsbudget då kostnaden för en ny väghyvel
överstiger hela maskinanskaffningsbudgeten. Hyra en väghyvel är, enligt
tekniska nämnden, inte ett alternativ då utbudet inte finns.
Regionstyrelsen föreslår att tilläggsanslaget beviljas då uppdraget från
regionfullmäktige om att öka skötseln av enskilda vägar innebär en ökad
användning av väghyvlar.
Enligt regionfullmäktiges beslut från 2021-04-26, § 58 definieras den här typen
av investering som ett särskilt projekt. Ett särskilt projekt kännetecknas av att
det är investeringar som inte sker varje år, uppgår till stora belopp, och som
trots god planering, inte ryms inom potten för maskiner och inventarier.
Exempel är dyra fordon eller dyr medicinteknisk utrustning.
Framöver uppmanas därför tekniska nämnden att äska medel för den här typen
av investering i sin strategiska plan.
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Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Karl-Johan Boberg (C), Gabriella Hammarskjöld (C), Tony
Johansson (S), Tommy Gardell (S), Claes Nysell (L) och Filip Reinhag (S).
Karl-Johan Boberg (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I detta instämmer
Claes Nysell (L).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 8 2022-02-09, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-14
Regionstyrelsen 2022-03-24, § 59
Skickas till

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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RF § 64

Protokoll
Sida 24 (40)

Eldningsförbud - Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/327
Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige antar följande tillägg till strecksatser i 29 § regionstyrelsens
reglemente:
•
•

Besluta föreskrifter om eldningsförbud
Tillägget gäller från och med att protokollet justerats.

Sammanfattning

SKR:s bedömning är att det normalt är kommunfullmäktige som har rätt att
fatta beslut om kommunala föreskrifter, såsom eldningsförbud. Efter reglering
i reglemente eller särskilt beslut av kommunfullmäktige kan nämnd i begränsad
utsträckning få besluta om föreskrift. Genom att t.ex. utnyttja möjligheterna till
sammanträde på distans, bör det finnas möjlighet att fatta beslut i nämnd med
kort varsel.
Om nämnd med beslutanderätt i frågan har uppdragit åt ordföranden eller en
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, bör
beslut om eldningsförbud i akuta fall kunna fattas med stöd av sådan
delegation. Bedömningen är att beslutanderätt om eldningsförbud inte går att
delegera till en tjänsteperson. SKR känner inte till några rättsfall avseende detta
för eldningsförbud.
Observera också att kommunalförbund inte får utfärda eldningsförbud utan
det behöver ske i berörda medlemskommuner.
För att beslut om föreskrift om eldningsförbud ska bli gällande krävs dels att
det finns justerat protokoll över beslutet, dels att föreskriften kungjorts genom
att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för
den beslutade föreskriften har justerats och att föreskriften finns tillgänglig för
allmänheten på kommunens webbplats.
Upphävande av eldningsförbud bör som utgångspunkt beslutas av samma
instans som beslutat om förbudet.
Brandrisksäsongen kan variera inom tidsspannet mellan 15 april och
30 september.
Ärendets behandling under mötet

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

MSB:s Vägledning om eldningsförbud. Se särskilt kapitel 2, 4.2 och 5.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-17
Regionstyrelsen 2022-03-24, § 65
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RF § 65

Protokoll
Sida 26 (40)

Plan för Region Gotlands krisledning
och samverkan vid samhällsstörningar

Ärendenummer: RS 2022/293
Regionfullmäktiges beslut

•

Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid
samhällsstörningar för perioden 2022/2023 fastställs.

Sammanfattning

Planen är avsedd att tillämpas när Region Gotland måste övergå i en anpassad
organisation på grund av en samhällsstörning i enlighet med lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Planen omfattar Region Gotlands krisledning och
dess samverkan (t ex krisledningsorganisationens ansvar, uppdrag och
organisering samt samverkannätverk). Planen gäller även, efter komplettering,
under höjd beredskap.
Regionfullmäktige skall enligt lag (2006:544) fastställa en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras inom Region Gotland. Planen skall antas
en gång per mandatperiod. Senast planen fastställdes var för perioden 20162019. För regelefterlevnad behöver en ny plan fastställas. Anledningen till att
detta inte skett tidigare är till stor del på grund av hantering av covid-19.
Denna plan är en uppdatering av och ersätter tidigare fastställd plan (Plan för
allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland, RS 2016/294). Mindre
uppdateringar har gjorts för att följa nya statliga inriktningar och utredningar.
Även vissa strukturförändringar har gjorts.
En större revidering kommer inledas under 2022 och vara underlag för beslut
vid början av nästa mandatperiod (2023-2027), exempelvis avseende
organisering av krisledning för regional särskild sjukvårdsledning som behöver
utvecklas.
Planer/dokument av mer operativ karaktär med koppling till denna plan
utarbetas och fastställs av regionsstyrelseförvaltningen, exempelvis
kriskommunikationsplan och utbildnings-/övningsplan.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att rubricerad plan uppfyller
lagstiftningens krav samt följer Region Gotlands mål och utvecklingsstrategi.
Planen utgör en god planering och stöd för Region Gotlands krisledning och
samverkan vid samhällsstörningar.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
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1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att det finns en rättslig grund (och lagkrav på Region
Gotland) för att fastställa plan i enlighet med lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd
beredskap.
2. Ekonomiskt perspektiv
Huvuddelen av insatserna som omfattas av planen genomförs med statlig
finansiering (riktade statsbidrag). Den enda uppgift som påverkar Region
Gotlands förvaltningsanslag är upprätthållande av funktionen tjänsteman i
beredskap (TIB) samt upprätthållande av ledningsplatser.
3. Barnperspektiv
Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Det personliga pronomen hen har använts i planen i stället för han eller hon
för att uppnå könsneutralitet. I övrigt ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24
Regionstyrelsen 2022-03-24, § 70
Skickas till

Samtliga förvaltningsledningar och nämnder
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RF § 66

Protokoll
Sida 28 (40)

Ny förbundsordning i
kommunalförbundet svenskt
ambulansflyg – KSA

Ärendenummer: RS 2022/574
Regionfullmäktiges beslut

•

Godkänner föreslagen revidering av förbundsordningen för
Kommunalförbundet för Svenskt Ambulansflyg.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har analyserat förslaget till förbundsordning för
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg (KSA) och tillstyrkt det trots
förväntade högre kostnader.
Av 3 kap. 8 § kommunallagen följer att den nya förbundsordningen blir
gällande först sedan samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige antagit den.
Under beredningen för regionstyrelsen har det framkommit att det brådskar
med antagandet. Det framstår vidare inte som ett realistiskt alternativ att inte
anta den nya förbundsordningen trots ökade kostnader. Med hänsyn härtill
föreslås att regionfullmäktige snarast antar förslaget till ny förbundsordning för
KSA.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsförvaltningens Tjänsteskrivelse 2022-02-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2022-03-23, § 29
Kommunalförbundets fullmäktige beslutad förbundsordning. 2022-02-10
Skickas till

Anders Sylvan, förbundsdirektör, anders.sylvan@svenskt-ambulansflyg.se
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RF § 67

Protokoll
Sida 29 (40)

Ny regional biblioteksplan 2022-2024

Ärendenummer: RS 2020/1569
Regionfullmäktiges beslut

•

Fastställa Biblioteksplanen 2022-2024

Sammanfattning

Regionfullmäktige behandlade och beslutade i ärendet om en ny biblioteksplan
på sitt sammanträde den 28 mars 2022. Ärendet tas upp på regionfullmäktiges
sammanträde på nytt då slutgiltig version av biblioteksplanen ej bifogats
ärendet. Tillägg i den slutgiltiga versionen av biblioteksplanen framgår i kapitel
3.3 Prioriterat utvecklingsområde: Läsfrämjande, och består i att, utifrån
bibliotekens mål att främja litteraturens ställning och arbeta aktivt med
läsfrämjande metoder:
- Genomföra insatser för att minska läsklyftan mellan pojkar och flickor.
Ordförande ställer proposition på framlagt tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Biblioteksplan 2022-2024
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07, § 120
Socialnämnden 2021-12-08, § 205
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, § 149
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08, § 111
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24
Regionstyrelsen 2022-92-24, § 41
Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 68
Sammanfattning

Protokoll
Sida 30 (40)

Avsägelser i regionfullmäktige

Inga avsägelser har inkommit.

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 69

Protokoll
Sida 31 (40)

Avsägelser och fyllnadsval

Regionfullmäktiges beslut



Som ny ersättare till ombud i Föreningen Sveriges Ekokommuner
(SEKOM) efter Ethel Forsberg (MP) utses Sebastian Meyer (MP).



Anne Ståhl Mousa (S) har avsagt sig som delegat till Hansedagarna
RS 2022/612.



Som ny delegat till Hansedagarna efter Anne Ståhl Mousa (S)
utses Jenny Larsson (S).



Lars-Gunnar Håkansson (S) har avsagt sig uppdraget som Nämndeman
i Svea Hovrätt. RS 2022/616.



Som ny Nämndeman i Svea hovrätt efter Lars-Gunnar Håkansson (S)
utses Kurt Grönhagen (S). RS 2022/618.



Anna Derwinger-Hallberg, kvalitetsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen, har avsagt sig uppdraget som
styrelseledamot i Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD).



Som ny styrelseledamot i Internationellt Centrum för Lokal Demokrati
(ICLD) efter Anna Derwinger-Hallberg utses, Stefaan De Maecker,
enhetschef Social välfärd, regionstyrelseförvaltningen.

Paragrafen justeras omedelbart.
Beslutsunderlag

Anne Stål Mousas avsägelse 2022-04-05
Lars-Gunnar Håkanssons avsägelse 2022-04-06
Skickas till

Berörda nämnder
Berörda partiexpeditioner
politikerarvoden@gotland.se

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 70

Protokoll
Sida 32 (40)

Medborgarförslag; beslutade

Regionfullmäktiges beslut

•

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

Sammanfattning

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.
Anna Karimos medborgarförslag om Inställelsetid trasiga gatlyktor, inkom
2019-11-10, RS 2019/1266.
Beslut i Tekniska nämnden 2020-12-17, § 297.
Uno Gustafssons medborgarförslag om Inrätta en ny heltidstjänst som
värd/värdinna vid det befintliga seniorboendet Kråkan i Hemse., inkom 202102-16, RS 2021/263.
Beslut i Socialnämnden 2021-12-08, § 193.
Milton Tumegårds medborgarförslag om Kostnaderna för att parkera på nya
A7 området (vid Greta Arwidssons Gata), inkom 2020-10-21, RS 2020/1580
Beslut i Tekniska nämnden 2021-03-31, § 85.
Anna Karimos medborgarförslag om Översyn och anpassning av grillplatser
avseende tillgänglighet, inkom 2021-03-02, RS 2021/367.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-06-23, § 148.
Yamina Wibom Hamidis medborgarförslag om Installera Återbruksstuga vid
återvinningsstationerna., inkom 2020-05-07, RS 2020/818.
Beslut i Tekniska nämnden 2021-12-16, § 268.
Joakim Andersson medborgarförslag om hjärtstartare i taxi, inkom 2021-11-03,
RS 2021/1520.
Beslut i Regionstyrelsen 2022-03-24, § 69.
Bo Rudelius medborgarförslag om Sociala arbetsintegrerade kooperativ (s.k.
sociala företag) bör omfattas av lättnader, inkom 2019-10-03, RS 2019/1139.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 46.
Annika Hellström Karlsson medborgarförslag om Blockering av väg
Södervärnsgatan/ Brunnsgatan, inkom 2021-09-29, RS 2021/192.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 48.
Sofia Hertzman medborgarförslag om Farthinder på Södervärnsgatan, inkom
2021-09-29, RS 2021/193.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 47.

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

Ingela Holmberg medborgarförslag om Förändring i trafiksituationen mellan
Södervärnsgatan och Brunnsgatan, inkom 2021-02-02, RS 2021/203.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 49.
Jim Nygren medborgarförslag om Parkeringsförbud Halsjärnsgatan, inkom
2021-03-11, RS 2021/449.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 53.
Pia Vejdeland medborgarförslag om Utökad lokalbuss/stadstrafik till och från
Skarphäll, inkom 2021-09-10, RS 2021/1260.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-30, § 51.
Gunilla Segerlund medborgarförslag om Äldreboenden där de gamla trivs,
inkom 2021-09-13, RS 2021/1267.
Beslut i Social nämnden 2022-03-15, § 61.
Joel Andersson medborgarförslag om Avgångar för kollektivtrafiken likt linje
10, inkom 2021-10-05, RS 2021/1358.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-15, § 52.
Maria Sandgren medborgarförslag om Badbrygga vid Visby lasarett, inkom
2021-11-15, RS 2021/1594.
Beslut i Tekniska nämnden 2022-03-15, § 55.

Digital justering

Protokoll
Sida 33 (40)

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 71

Protokoll
Sida 34 (40)

Medborgarförslag; nya

Regionfullmäktiges beslut

•

Inkomna medborgarförslag hanteras i enlighet med presidiets förslag.

Sammanfattning

Följande medborgarförslag har inkommit:
Marianne Ljungmans medborgarförslag om Utöka Kollektivtrafiken. Fler turer
och fler sträckor så att det blir möjligt för fler att ta bussen till jobbet, inkom
2022-03-14, RS 2022/460.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden.
Anders Thuréns medborgarförslag om Skatepark A7, Visby ”En idrotts- och
aktivitetsarena för alla”, inkom 2022-04-02, RS 2022/600.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Regionstyrelsen.

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 72

Protokoll
Sida 35 (40)

Interpellation. Romapaketet

Ärendenummer: RS 2021/1809
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av
Filip Reinhag (S) angående Romapaketet. Filip Reinhag (S) tackar för svaret
och kommenterar interpellationen ytterligare.
Gabriella Hammarskjöld (C) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-12-13
Interpellationssvar 2022-02-18
Interpellationssvar bifogas protokollet.

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 73

Protokoll
Sida 36 (40)

Interpellation. Planberedskap

Ärendenummer: RS 2021/1808
Sammanfattning

Miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande Ingemar Lundqvist (M) besvarar
interpellation ställd av Filip Reinhag (S) angående Planberedskap. Filip Reinhag (S)
tackar för svaret och kommenterar interpellationen ytterligare.
Claes Nysell (L), Gunnel Lindby (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Håkan Onsjö (M),
Bo Björkman (S) och Wolfgang Brunner (MP) kommenterar också interpellationen.
Interpellation 2021-12-13
Interpellationssvar 2022-03-24
Interpellationssvar bifogas protokollet.

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 74

Protokoll
Sida 37 (40)

Interpellation. Bostäder för sociala och
medicinska förturer

Ärendenummer: RS 2022/529
Sammanfattning

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av
Victoria Öjefors Quinn (V) angående Bostäder för sociala och medicinska
förturer. Victoria Öjefors Quinn (V) tackar för svaret och kommenterar
interpellationen ytterligare.
Interpellation 2022-03-24
Interpellationssvar 2022-04-21
Interpellationssvar bifogas protokollet.

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 75
Sammanfattning

Ingen fråga ställs.

Digital justering

Protokoll
Sida 38 (40)

Fråga

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 76

Protokoll
Sida 39 (40)

Nya motioner

Regionfullmäktiges beslut

•

Motionen överlämnas till regionstyrelsen för beredning.

Sammanfattning

Följande motion har inkommit till sammanträdet 2022-04-25:
Utred förutsättningarna för insatsen extravuxen – motion från Meit Fohlin
(S). RS 2022/680.
Anm: Motionen bifogas protokollet

Digital justering

Regionfullmäktige
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-25

RF § 77

Protokoll
Sida 40 (40)

Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut

•

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Sammanfattning

Följande interpellation har inkommit till sammanträdet 2022-04-25:
Interpellation från Victoria Öjefors Quinn (V) till regionstyrelsens ordförande
Eva Nypelius (C) angående flerbostadshus på landsbygden. RS 2022/681.
Interpellationen tilldelas Miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande
Ingemar Lundqvist.
Anm: Interpellationen bifogas protokollet.

Digital justering

Bilaga § 58

REGIONFULLMÄKTIGE
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2021-04-25
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Ledamöter

Ledamot

Ledamot

Ersättare

M Inger Harlevi , ordförande
C

Björn Dahlström, 1:e vice ordf.

S

Jonathan Carlsson, 2:e vice ordf.

S

Meit Fohlin

S

SGMS

Ersättare

SGMS
RS, KLN

Almi

Filip Reinhag

RS, KLN, HSN

V

Saga Carlgren

RS, KLN

SGMS, GEAB GNEAB,
WSCE

V

Thomas Gustafson

C

Eva Nypelius

C

Stefan Nypelius

M Jesper Skalberg Karlsson
M Andreas Unger
S

Ylva Bendelin

S

Conny Kristensen Gahnström

V

Jan Svensson

V

Per Edman

C

Ann-Christin Wallin

C

Fredrik Gradelius

C

Ingrid Engström

M Roger Wärn

RS, KLN
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GNEAB,
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Victoria Öjefors Quinn
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Jennie Jarve
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Gabriella Hammarskjöld
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Lars Thomsson

M Monica Westfält-Nilsson
M Ingemar Lundqvist
M Margareta Benneck
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BUN
BUN,

Aino Friberg Hansson
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GNEAB

TN

M Håkan Onsjö

S

GEAB

Länsteatern
Gotl.
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Gotl.
WSCE,
GNEAB,
Gotl.Hem, IG
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BUN
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HSN

SGMS
GNEAB

SON
MBN
SON
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S

Linus Gränsmark

S

Hanna Westerén

S

Tommy Gardell

V

Torgny Landin

C

Bibbi Olsson

C

Karl-Johan Boberg

C

Eva Gahnström

M Berit Cedergren Onsjö
M Lars-Erik Benneck
S

Tony Johansson

S

Håkan Ericsson

S

Mikael Nilsson

S

Mats Sundin

C

Johan Malmros

C

Gunnel Lindby

C

Niklas Gahne

SD Lars Engelbrektsson
SD Hilda Frick
SD Håkan Lilja
S

Anneli Klovsjö

S

Lennart Petersson

MP Wolfgang Brunner
MP Katarina Krusell
C

Anders Thomasson

C

Malin Åberg

C

Ola Hallvede

SD Reber Kalamin Shareef
KD Sara Lidqvist
KD Ola Björkqvist
S

Torgny Ammunet

S

Charlotte Andersson

BUN

HSN
HSN

RS

TN

RS

L

Claes Nysell

L

Aina Mattsson

SSG

TN
PAN

SGMS

TN
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RS, KLN, SON
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HSN
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BUN
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MBN

BUN
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RS, TN
MBN

RS

GVN
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SON
RS, KLN
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= Barn- och utbildningsnämnden
= Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
= Hälso- och sjukvårdsnämnden
= Krisledningsnämnd
= Miljö- och byggnämnden
= Patientnämnden
= Regionstyrelsen
= Revisorerna
= Socialnämnden
= Tekniska nämnden
= Valnämnden
= Överförmyndarnämnden

ALMI
= Styrelse för Almi Företagspartner Gotland AB
AB G-Hem = Styrelse för AB Gotlandshem
med dotterbolaget Gotlandshem värme AB
GEAB
= Styrelse för Gotlands Energi AB med dotterbolagen Gotlands elförsäljning AB och Gotlands elnät
AB
GGC
= Gotland Grönt Centrum
GMS
= Gotlands Museums styrelse
GNEAB
= Gotlands Näringslivs- och Etablerings-service AB
IG
= Inspiration Gotland
SGMS

= Styrelse för Gotlands Musikstiftelse

SSG
WSCE

= Samverkansnämnden Sthlm- Gotland
= Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB

Interpellationssvar

Bilaga § 72

2022-02-17

Frågor ang Romapaketet
Filip Reinhag (S) har ställt ett antal frågor till mig ang Romapaketet utifrån att Centerpartiet vill skapa
möjligheter för bad i Roma och möjliggöra för privat drift av Romabadet.
För att få fram såväl bostäder som badmöjligheter i Roma och därmed bidra till utveckling i Roma
beslutade Regionfullmäktige 2020-09-28 RF § 124 att anta Daniel Hallgrens anbud och gav
Regionstyrelsen i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal samt Tekniska nämnden i uppdrag att
bereda och verkställa försäljning enligt beslut. Regionfullmäktiges beslut överklagades till
Förvaltningsrätten som sedermera avslog överklagandet. Markanvisningsavtal är beslutat i
Regionstyrelsen 2021-11-24.
Nu återstår erforderliga åtgärder och att lantmäteriförrättningar för Ekgatan, Björke Annex 1:7, och
Romabadet, Roma Kloster 2:3, beslutas av Lantmäteriet innan slutligt köpeavtal kan upprättas.
Genomförandet av Romapaketet ska följa intentionerna i tävlingsbidraget samt de förutsättningar
som gavs i anbudsförfarandet bland annat att det skall finnas en bassäng för simundervisning och
rehab. Jag är övertygad om att detta kommer bidra positivt till Romas utveckling med såväl nya
bostäder i olika former samt bra möjligheter till bad och rekreation.

Svar på frågorna;
1. En värdering måste rimligen påverkas av vilka intäkter som kan generas men i detta fall
påverkades värderingen betydligt mer av att det skall finnas bassäng för simundervisning och
rehab. Det angivna beloppet 300 000 kr visar på en intention från regionens sida att
återskapa badmöjligheter. Beloppet 300 000 kr motsvarar för övrigt den årliga kostnad som
badet årligen kostat regionen när det stått tomt, sedan dåvarande kultur- och
fritidsnämnden under Filip Reinhags ledning beslutade att stänga badet. Beloppet är inte
baserat på att driva ett fullskaligt badhus och indikerar att man inte bör räkna med några
stora intäkter från regionen.
2. Försäljningen av de tre fastigheterna i Romapaketet sker helt utifrån de förutsättningar och
avtal som nu är kända och beslutade, alltså enligt det som låg till grund i anbudsprocessen.
Om Region Gotlands behov av köp av badtimmar skulle förändras längre fram är det en fråga
som då får diskuteras och ev. upphandlas.
3. Ja absolut, med en bassäng för simundervisning och rehab i den form som köparen skissar
på. En klassad tävlingsbassäng har aldrig varit aktuellt om det är det frågan avser.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 73

Svar på interpellation ställd av Filip Reinhag (S)
Interpellation ställd till Miljö- och byggnämndens 1:e vice ordförande Ingemar Lundqvist
(M)

1. Hur många detaljplaner för bostadsändamål antogs respektive år 2015-2018 jämfört med 2019-2021
Under perioden 2015–2018 antogs 10 detaljplaner för bostadsändamål.
Under perioden 2019–2021 antogs 8 detaljplaner för bostadsändamål.
Det vi ser är att det behöver beredas mer detaljplanerad mark och det är ett förslag som vi går fram med nu
inför vårens översiktsplanering för Region Gotland.

2. Med antalet antagna detaljplaner för bostadsändamål 2019-2021, klarar Region Gotland målet att ha en
god planberedskap och möjliggöra byggnation av 300 bostäder per år?
Enbart utfallet från detaljplanerna medför inte att vi klarar bostadsförsörjningsmålet per år. Det har bara
skett en gång under perioden 2015-2021 och det var under 2016. Bostadsförsörjningen bör ta hänsyn till
både detaljplaner och bygglov då mycket bostadsbyggande sker utanför detaljplanelagt område och sker
då genom bygglovshantering, se tabell nedan.
Det är en brist som vi ser och som vi nu åtgärdar genom det förslag som läggs i Region Gotlands
översiktsplan.
År

Antal antagna
Antal
Bygglov/förhandsbesked Antal
Totalt antal
dpl för
bostäder
bostäder bostäder
bostadsändamål

2021

2

126

126

2020

3

76

76

2019

3

97

97

Totalt 2019-2021

8

299

299

2018

2

46

46

2017

3

134

134

2016

2

369

369

2015

3

95

95

10

644

644

Totalt 2015-2018

3. Hur många bostäder har färdigställts respektive år 2019-2021 och hur stor andel av dessa var
fritidsboende?
Antal bostäder som är färdigställda under 2019:

Fritidshus: 103 stycken
Bostadshus: 266 stycken

Antal bostäder som färdigställts under 2020:
Fritidshus: 107 stycken
Bostadshus 133 stycken

Antal bostäder som färdigställts under 2021:
Fritidshus: 136 stycken
Bostadshus: 138 stycken

Det vi ser idag är att det är mer ansökningar på bostäder totalt än vid något tidigare år. Januari och februari
2022 slår rekord i ansökningar.
Det sätter press på förvaltningen och det är något som vi just nu ser över hur vi ska hantera detta för att
säkerställa en god ansökansprocess i samverkan med ett bra arbetsklimatet för våra anställda.
Vi tycker att det är viktigt att den som ansöker anser sig bli bra bemött i processen och att vi bör hålla
handläggningstiderna.
Det gör att just denna del i vår verksamhet är under översyn.

Bilaga § 74
Interpellationssvar
2022-04-20

Ang bostäder för sociala och medicinska förturer

Victoria Öjefors Qvinn (V) har ställt två frågor till mig ang förturer.

1. Anser du som regionstyrelsens ordförande att väntetid på upp till ett år är en rimlig väntan
för den som står i kön för social och medicinsk förtur?
Det är tyvärr det vi idag har att förhålla oss till idag. Av flera olika orsaker har det tyvärr inte
byggts tillräckligt med bland annat lägenheter de senaste åren. Demografin gör att vi ser fler
behov av förturer till bland annat tillgängliga bostäder. Omsättningen på hyreslägenheter
hos GotlandsHem är förhållandevis låg vilket också påverkar tillgången på tillgängliga
lägenheter som passer individens behov. Under 2021 förmedlades 53 bostäder via
bostadssocial förtur vilket motsvarar 14,2% av totalt antal förmedlade bostäder 2021 hos
gotlandsHem.

2. Vilka åtgärder anser du behöver vidtas för att förbättra tillgången på lägenheter för socialoch medicinsk förtur?
Fortsatt bostadsbyggande över hela ön av såväl hyresrätter som övriga lägenheter och
småhus. Nybyggnation ger också flyttkedjor som frigör bostäder för olika grupper.
Även om det byggs en hel del på Gotland just nu så är efterfrågan på bostäder stor genom
den positiva befolkningsutveckling som idag är på Gotland. Under fjolåret ökade
befolkningen med 877 personer till 61 001 invånare vid årsskiftet. Att befolkningen ökar är
mycket positivt och bidrar till utveckling på hela Gotland men eftersom vi växer snabbare än
beräknat gör det också att vi har något av växtvärk när det gäller bostadssituationen på ön.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 76

Visby 2022-04-25

Motion
Utred förutsättningarna för insatsen extravuxen
I barnrättsorganisationen Maskrosbarns rapport ”Jag är bara en påse med pengar” (2016)
framkom det att ungdomar har uppskattat insatsen kontaktfamilj, men att insatsen sällan beviljats
till ungdomar. De ungdomar som hade en kontaktfamilj upplevde insatsen som styrd; att
vårdnadshavare och kontaktfamilj bestämde över datum och att vårdnadshavares behov av
avlastning ofta vägde tyngre än ungdomens behov av att komma hemifrån. Ungdomarna önskade
en större flexibilitet eftersom det t.ex. är svårt att avgöra i förväg vilka dagar som de har störst
behov av att sova någon annanstans.
Organisationen Maskrosbarn arbetade därför fram insatsen Extravuxen, med stöd av Vinnova
och Childhood Foundation, tillsammans med socialtjänsten och ungdomar. Extravuxen är en
insats som syftar till att ge ungdomar ett individuellt och flexibelt stöd där ungdomarna själva får
utrymme att vara med och bestämma.
Extravuxen är till sin form lik en kombination av kontaktfamilj och kontaktperson, och är
framtagen för att fylla glappet mellan öppna insatser och placering. Insatsen riktar sig till
ungdomar från 13 år. Uppdraget bygger på en hög grad av flexibilitet och medbestämmande från
ungdomen, där ungdomen och deras Extravuxen tillsammans bestämmer hur kontakten ska se
ut. Insatsen innebär att hitta på saker tillsammans men också att vara stöttande och kunna
samtala om svåra saker med ungdomen. Vid enstaka tillfällen ska ungdomen också kunna
övernatta hos sin Extravuxen. Många ungdomar har ett bristande nätverk. Tanken med
Extravuxen är att addera en vuxen person som finns där i vardagen som en trygghet för
ungdomen
Sedan maj 2018 har Maskrosbarn samarbetat med flera kommuner i syfte att implementera
insatsen. Tillsammans med dessa kommuner har insatsen vidareutvecklats från idé till färdig
insats samt en implementeringsprocess. Under 2019 påbörjades första implementeringen, och
under åren 2020-2021 har både Lidköpings kommun och Borås stad startat igång insatsen. Under
2022 erbjuder föreningen Maskrosbarn ytterligare kommuner att kostnadsfritt arbeta med dem
för att implementera Extravuxen i deras kommun
I Umeå har ett flertal ungdomar haft insatsen sedan hösten 2019 och responsen har varit mycket
positiv. Det största resultatet är att Extravuxen beviljats till ungdomar som utan insatsen riskerat
att bli utan stöd som uppfyller deras behov. Projektet har även bidragit till ett perspektivskifte
och ifrågasättande av gamla system inom socialtjänsten där ungdomars behov och önskemål inte
alltid sätts i fokus.
På Gotland ser vi ökade behov av insatser till barn och unga. Samtidigt är det svårt att hitta
familjehem och dygnetruntplaceringar är dyra. Det kan vara lättare att hitta vuxna som kan ta på
sig att vara Extravuxna. Tidiga insatser och ökat fokus på förebyggande insatser kan minska
behovet av dyrare placeringar.

Därför yrkar Socialdemokraterna att:
Region Gotland utreder förutsättningarna för implementera insatsen Extravuxen.
Meit Fohlin (S)

Bilaga § 77

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande
Eva Nypelius, angående flerbostadshus på landsbygden
2022-04-25
Det har på Gotland under den senaste mandatperioden byggts färdigt allt för få
flerbostadshus. Inte minst färdigbyggda hyresrätter hade behövt vara flera. Om
Gotlandshem och andra fastighetsägare byggt fler bostäder med stöd av det statliga stödet
för nya hyresrätter och studentbostäder hade bostadssituationen varit bättre på Gotland.
Tyvärr har man valt att inte nyttja detta stöd. (Stödet avskaffades tyvärr av SD-M-KD med
passivt stöd från Centerpartiet i statsbudgeten som antogs i slutet av 2021. Det trots att
stödet bidragit till många nya hyresrätter i hela landet.)
Enligt Länsstyrelsens sammanställning i sin bostadsanalys över Gotland år 2020
färdigställdes här näst minst antal nya lägenheter i hela Sverige per tusen invånare. Bara 1,3
lägenheter per tusen. Det ska jämföras med snittet bland Sveriges län på 4,9 nybyggda
lägenheter per tusen invånare.
Situationen vad gäller nybyggda flerbostadshus utanför Visby är förmodligen ännu sämre.
Inför valet 2018 var bostadsfrågor, inte minst att bygga fler hyresrätter på landsbygden en
viktig valfråga för Centerpartiet. Förslaget om dubbel markanvisning var centralt.
Mina frågor:
Hur många flerbostadshus har byggts färdigt på landsbygden utanför Visby under perioden
2019 till juni 2022?
Var har dessa flerbostadshus i så fall byggts?
Hur många av dessa är hyresrätter?
Hur många har byggts på landsbygden av Gotlandshem?
Hur många färdiga hyresrätter finns det på landsbygden som är ett resultat utifrån dubbel
markanvisning?

Victoria Öjefors Quinn (V)

Vänsterpartiet
gotland@vansterpartiet.se

gotland.vansterpartiet.se

