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RS AU § 102

Strategisk plan och budget 2020-2022 för
regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/7

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger-Hallberg, tf bitr. förvaltningschef, och Peter
Lindvall, regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 103

Årsredovisning 2018 för Region Gotlands
förvaltade stiftelser

RS 2019/333

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen godkänner upprättade årsredovisningar för räkenskapsåret 2018
avseende samtliga stiftelser med anknuten förvaltning.
• Regionstyrelsen utser regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) att underteckna respektive stiftelsers årsredovisning.
•

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2018 för samtliga
stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 12 stycken särförvaltade och
4 stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det högsta
beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om årsredovisningen och
att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna årsredovisningen. Det högsta
beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen. Om förvaltaren har ett stort antal
stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana fall godtar länsstyrelsen att det högsta
beslutande organet för stiftelserna i protokoll godkänner årsredovisningarna för de
förvaltade stiftelserna samt att ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att underteckna respektive stiftelsers årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-15
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Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 104

Tilläggsanslag. Samordning av bostadsförsörjning

RS 2019/238

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Socialnämnden har begärt tilläggsanslag på 750 000 kronor. Anslaget motiveras av
det nya uppdraget att samordna bostadsförsörjningen samt övertagandet av arbetsuppgifter vad gäller förturer från Gotlandshem.
Regionfullmäktige beslutade 2018-09-24, § 121 om ny ansvarsfördelning för bostadsförsörjning. Socialnämnden fick i uppdrag att samordna bostadsförsörjningen
avseende de boendekategorier som regionen är skyldig att tillhandahålla bostäder för
och upprätta en bostadsportal på Region Gotlands hemsida. Socialförvaltningen
kommer därmed att skapa en samordningsfunktion avseende boendekategorierna
socialmedicinska förturer samt bostäder för nyanlända flyktingar. Socialförvaltningen
har också redovisat att upprättandet av bostadsportal inte kommer att genomföras i
dagsläget då privata fastighetsbolag inte överlämnar lediga hyreskontrakt till Region
Gotland i någon större omfattning.
Parallellt med ovanstående förändringar kommer Gotlandshem lämna sina uppdrag i
den socialmedicinska förtursgruppen och lämna över dessa arbetsuppgifter till socialförvaltningen. Gotlandshem hanterar i dagsläget även de kontakter som sker under
tiden medborgaren står i förturskön. Dessa arbetsuppgifter flyttar också över till
socialförvaltningen.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta över ansvaret för samordningen genom
att ta fram nya blanketter, sprida information och tydliggöra förutsättningarna till att
beviljas förtur.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget avslås. Om behov av extra
medel kvarstår så uppmanas socialnämnden att återkomma i samband med ordinarie
budgetprocess.
Regionfullmäktige har tidigare beslutat att socialnämnden ska ansvara för samordningen av bostadsförsörjningen inom regionen. Beslutet föregicks av en utredning
där bedömningen var att den här ansvarsfördelningen skulle medföra en effektivare
process där såväl personalresurser som bostadsresurser nyttjas på bästa sätt.
Bedömningen var också att det skulle medföra en snabbare handläggning av de
bostadsansökningar som inkommer.
forts
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RS AU § 104 forts
RS 2019/238

Socialnämnden har nu anfört att uppdraget kräver utökade resurser. Regionstyrelseförvaltningen föreslår avslag på begäran om tilläggsanslag utifrån att arbetet fortfarande är i en uppstartsfas och att man ännu inte kan förväntas se vilka effekter det
nya arbetssättet får.
Socialnämnden uppmanas dock att återkomma med äskande i samband med
ordinarie budgetprocess om behovet av resursförstärkning kvarstår.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsens arbetsutskott begär ytterligare information om roll och ansvarsfördelning mellan Gotlandshem och socialnämnden gällande samordning av
bostadsförsörjning.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2018-09-24, § 121
Socialnämnden 2019-02-06, § 25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-26
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Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 105

Investeringsstöd idrottsplatser

RS 2019/413

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Investeringsbidrag gällande idrottsplatser 2019 beviljas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Enligt bidragsbestämmelserna rörande investeringsbidrag över 100 000 kr kan kulturoch fritidsnämnden bevilja bidrag med högst 70 procent på investeringar upp till
200 000 kr.
Vid fördelning prioriteras investeringar för drift, byggnader och miljösatsningar.
Möjlighet finns även för förening att söka statligt investeringsbidrag hos Riksidrottsförbundet samt i vissa fall från Boverket. Beviljas sådan ansökan av Riksidrottsförbundet eller Boverket kan den obligatoriska insatsen från Region Gotland minskas
från 70 % till 30 %.
Inget arbete eller inköp får ha skett före bidragsbeslut om inte annat överenskommits.
Förening
Svaide Roma
Visby IBK
Austurs Islandshästförening
Wisby Ridklubb
Gotlands Bro OK
Visborgs OK
Summa

Total
investering

Sökt belopp

Föreslaget
beviljat
belopp

293 000
307 500
1 062 500
3 274 500
525 000
390 000
5 852 500

200 000
215 250
200 000
200 000
200 000
200 000
1 215 250

15 000
0
0
200 000
0
0
215 000

Det inkom sex stycken ansökningar över 100 000 kronor för investeringsbidrag till
Idrottsplatser 2019. Den sammanlagda investeringen är på 5 852 500 kronor och det
sammanlagda sökta stödet är på 1 215 250 kronor.
forts

9 (30)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 105 forts
RS 2019/413

Svaide Roma tar upp två skilda projekt i sin ansökan. Det ena, på 15 000, är att
underhållsmåla fasaden på anläggningen så att den ska kunna ha en längre livslängd.
Den stora summan, 200 000 kronor, söker föreningen för att rensa Svaidevät. Väten
har under en 30-årsperiod växt igen kraftigt. Föreningen ämnar att om man rensar
den sista delen av väten, 75 procent rensades för några år sedan, så får man till en
öppen vattenyta över hela väten. Det kan vara något som öppnar för bland annat
skridskoåkning när vädret tillåter, samt att friluftsstigen runt Svaidevät kan färdigställas. Förvaltningen anser att även om projektet i sig är värdefullt och viktigt, bör
det av föreningen först undersökas om det finns andra instanser att söka pengar för
till den här sortens naturvård. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att 15 000 kr av
de sökta 200 000 kronor bör beviljas, det vill säga den delen som är riktad mot
underhållsmålningen.
Visby IBK vill sätta snörasskydd på Innebandycenter för att på så sätt öka säkerheten
för de besökande till fastigheten och minska risken att någon ska kunna få snö över
sig och i och med det skada sig. Ett bra projekt som skulle höja säkerheten, men i
och med det höga söktrycket på årets stöd, prioriteras insatser som skapar aktivitetsytor på ett mer konkret sätt. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att avslå årets
ansökan från Visby IBK.. Dock har förvaltningen haft dialog med Gotlands Idrottsförbund, och föreningen uppmanas att ta fortsatt kontakt med dem för att via
Idrottslyftet se över vilka möjligheter till finansiering som kan finnas för fastigheten
framöver.
Austur Islandshästförening vill bygga en ovalbana inne på Visbytravet. Det är, enligt
föreningen, en förutsättning för föreningen att kunna ha en verksamhet att ha en
ovalbana att verka på. Ett samarbete med Visbytravet är inlett där man kan dela på
många av faciliteterna. Det är en bra ambition och kommer att lyfta sporten den
dagen ovalbanan står klart. Finansieringsplanen är ännu bara på idéstadiet och
projekteringen är inte påbörjat enligt ansökan. Detta sammantaget gör att regionstyrelseförvaltningen bedömer att avslå årets ansökan och uppmana föreningen att
komma längre i både finansieringen och projekteringen och återkomma nästa år.
Wisby Ridklubb har inlett ett projekt som de kallar ”Ridsport för alla”. Syftet med
projektet är att kunna erbjuda barn och ungdomar med psykisk ohälsa och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ett sammanhang och fysisk aktivitet kopplat till
hästar. I projektet ingår även att handikappanpassa delar av lokalerna. Det finns
redan ett samarbete med BUP och en försöksverksamhet med stöd från Svenska
forts
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RS AU § 105 forts
RS 2019/413

Ridsportförbundet pågår. Det är ett stort och omfattande projekt som Wisby
Ridklubb har påbörjat, men regionstyrelseförvaltningen anser att man når viktiga
målgrupper och att detta även kan bli viktigt för Wisby Ridklubbs verksamhet i stort.
Det finns en tydlig projektplan, även uppdelad i olika etapper så att föreningen kan
komma framåt även om hela finansieringen inte är klar. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att bevilja Wisby Ridklubbs ansökan om 200 000 kronor.
Gotlands Bro OK avser ombyggnation av duschrum. Det är en omfattande investering, men även den nödvändig för att kunna nyttja lokalen på bästa sätt enligt
föreningen. Och det skulle också tillgodose en handikappanpassning som är viktig.
Den övriga finansieringen är dock ännu oklar och även om ansökan till Allmänna
Arvsfonden är inlämnad väntar en lång handläggningstid, och det finns en osäkerhetsfaktor om tidsaspekten i projektet. Gotlands Bro SK har även önskat om
redovisning av projektet i slutet av 2020, vilket inte går enligt regelverket kring
investeringsstödet. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ansökan bör avslås.
Föreningen uppmanas att ha en tydligare finansieringsplan och återkomma under
nästa ansökningsperiod.
Visborgs OK ansöker om bidrag för att köpa in en pistmaskin till verksamheten vid
VOK-stugan. Föreningen gör det för att på ett bättre och mer effektivt sätt kunna
preparera bra skidspår, inte minst vid de tillfällena då konstsnö används. Med en ny
pistmaskin säger sig föreningen kunna spår så att så många som möjligt kan åka så
länge som möjligt. Föreningen hade ett beviljat stöd för pistmaskin under förra året,
men kunde inte hitta en lösning till en rimlig kostnad. Till årets ansökan har Visborgs
OK gjort ett gediget arbete att hitta ett kostnadsläge som fungerar och fysiska
maskiner att binda upp ansökan på, något som inte hade gjort tidigare. Men osäkerhetsfaktorn i och med att föreningen redan misslyckats med att hitta en lösning en
gång och det ännu oklara kostnadsläget samt en prioritering bland de inkomna
ansökningarna till årets stöd gör att regionstyrelseförvaltningen bedömer att avslå
årets ansökan från Visborgs OK.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-27
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RS AU § 106

Ändring av bolagsordningar i AB
GotlandsHem och GotlandsHem Värme AB

RS 2019/312

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Regionfullmäktige godkänner AB GotlandsHems framställan om att ändra 8 § om
antalet styrelseledamöter i bolagsordningen för AB GotlandsHem och
GotlandsHems Värme AB.
• Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att kalla till bolagsstämma med
förslag om ändring i respektive bolagsordning enligt 1.
• Regionfullmäktige uppdrar åt stämmoombudet att rösta i enlighet med punkt 1. på
respektive bolagsstämma.
• Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att när ändringen i bolagsordningen
registrerats hos Bolagsverket inkomma med en konsoliderad bolagsordning till
regionens författningssamling.
•

AB GotlandsHem har framställt om att fullmäktige tar ställning till ändringsförslag
för 8 § bolagsordningen för AB GotlandsHem och för 8 § bolagsordningen för
GotlandsHems Värme AB. Antalet styrelseledamöter föreslås ändras från ett bestämt
antal till ett lägsta och ett högsta antal (5–7 respektive 1–4). Skälet till förslaget är att
fullmäktige utsätter bolaget för risken av tvångslikvidation när fullmäktige entledigar
ledamot utan att samtidigt utse ny ledamot. Risken skulle minska om föreslagen
ändring godkänns.
Av 10 kap. 3 § kommunallagen framgår att fullmäktige har ett stort ansvar när det
gäller innehållet i bolagsordningen för kommunala bolag. Av 18 § bolagsordningarna
i berörda bolag framgår därför att de inte får ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland. Det är dock på ett aktiebolags stämma som bolagsordningen slutligen beslutas.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att AB GotlandsHems framställan godkänns.
Beslutsunderlag

AB GotlandsHem 2019-02-12
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-08
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RS AU § 107

Ändring i instruktioner för Region Gotlands
tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning

RS 2019/416

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd fastställs.

Regionstyrelsen fattade beslut 2019-01-30, § 30 att utse en ordförande, en ledamot
och två ersättare till tillgänglighetsrådet. Detta är inte i överenstämmelse med de
antagna instruktionerna i regionstyrelsen 2018-12-12. I instruktionerna anges det i § 3
att tillgänglighetsrådet ”består av 8 ledamöter och 8 ersättare. Regionstyrelsen utser
ordförande och dess ersättare bland regionstyrelsens ledamöter.” Instruktionerna
måste därför justeras. Med anledning av det föreslår regionstyrelseförvaltningen en
ändring i instruktion för Region Gotlands tillgänglighetsråd (RS 2018-12-12, § 362).
Med anledning av ovanstående har funktionshinderrörelsen lagt fram förslag till
ordföranden i tillgänglighetsrådet om en förändring där deras ersättare ska kunna
delta i sammanträden vilket inte medges i instruktionerna för närvarande.
Ordförande Mats-Ola Rödén (M) tillstyrker deras förslag.
Utdrag ur Instruktioner för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättning
Tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättning, sammansättning
§ 3 Rådet är organisatoriskt knutet till regionstyrelsen och består av 9 ledamöter och
9 ersättare. Regionstyrelsen utser ordförande, en ledamot och 2 ersättare bland
regionstyrelsens ledamöter.
Organisation och arbetsformer
§ 5 Ersättare har rätt att närvara vid samtliga sammanträden. När ordförande för
tillgänglighetsrådet är förhindrad att närvara tjänstgör dess ersättare som ordförande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-27
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RS AU § 108

Revisionsrapport. Granskning av regionens
underhåll av fastigheter samt gator och
vägar

RS 2019/25

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens svar på revisorernas granskningsrapport godkänns.

PwC har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
regionens underhåll av fastigheter, gator och vägar. Rapporten syftar till att besvara
följande revisionsfråga:
Har regionen säkerställt ett ändamålsenligt underhåll av regionens fastigheter, gator
och vägar?
Regionstyrelsen har i rapporten fått två frågor att besvara:
Nuvarande ”riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar” ses över avseende gränsdragningen mellan drift och investering och
kopplingen till komponenter tydliggörs.
Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas ett antaget målvärde för
de nuvarande indikatorerna som mäter målet om att regionens anläggningstillgångar
ska vårdas.
Övriga frågor i rapporten från revisorerna besvaras av tekniska nämnden.
Nuvarande ”riktlinjer för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar”
ses över avseende gränsdragningen mellan drift och investering och kopplingen till
komponenter tydliggörs.
Sedan riktlinjerna för komponentredovisning av materiella anläggningstillgångar
fastställdes av regionstyrelsen har vissa förändringar skett i tillämpningen. Bland
annat har befintliga anläggningstillgångar komponentindelats och för alla nya
investeringar i byggnader, VA-anläggningar och VA-ledningar samt hamnar har
gränsbeloppet på 10 mnkr för när komponentindelning ska ske tagits bort.
Regionstyrelseförvaltningen avser att uppdatera riktlinjerna med dessa förändringar.
För planerat underhåll på komponentindelade anläggningstillgångar har i riktlinjerna
satts en beloppsgräns på 400 000 kronor för när en underhållsåtgärd ska redovisas
som investering. Beloppsgränsen innebär att huvuddelen av de planerade underhållsåtgärderna kommer att redovisas som investering. Komponentredovisning innebär
forts
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en ökad särredovisning och en ökad administration. Motivet för att sätta en beloppsgräns har varit att få en god efterlevnad av riktlinjerna till en rimlig administrativ
arbetsinsats. Revisorerna anser att alla underhållsåtgärder som innebär utbyte av
komponent ska redovisas som investering, vilket skulle innebära en ytterligare
administrativ börda. Regionstyrelseförvaltningen anser att beloppsgränsen för
planerat underhåll kan vara kvar utan att det får någon substantiell påverkan på
regionens tillgångsvärden och anser därför inte att riktlinjerna ska ändras på denna
punkt.
Se över behovet av att införa ytterligare indikatorer kopplade till det regionövergripande målet om god ekonomisk hushållning. Det saknas ett antaget målvärde för
de nuvarande indikatorerna som mäter målet om att regionens anläggningstillgångar
ska vårdas.
Regionstyrelseförvaltningen håller med revisorerna om att de indikatorer som tillhör
målet om att regionens anläggningstillgångar ska vårdas inte är tillräckliga. Det har
varit svårt att svara på om målet är uppfyllt eller inte. Under året kommer nya mål att
tas fram för perioden 2020-2023. I det arbetet kommer revisorernas synpunkt att
komma med som ett inspel för att förbättra tydligheten i indikatorer kopplade till
liknande mål.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2018-12-11
Revisionsrapport PWC december 2018
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-23
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 109

Remiss. Höjda åldersgränser i pensionssystemet och i andra trygghetssystem
(Ds 2019:2)

RS 2019/188

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I april 2013 lämnade Pensionsåldersutredningen sitt slutbetänkande Åtgärder för ett
längre arbetsliv (SOU 2013:25) med förslag till höjda åldersgränser i det allmänna
pensionssystemet och andra närliggande allmänna försäkrings- och bidragssystem.
Den 12 december 2017 ingick Pensionsgruppens partier en överenskommelse i syfte
att säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner. Överenskommelsen innebär bland
annat att ett antal pensionsrelaterade åldersgränser ska höjas. Den 18 februari 2018
beslutande socialminister Annika Strandhäll att inrätta en arbetsgrupp inom Socialdepartementet med uppdrag att ta fram förslag om höjda åldersgränser i enlighet med
de principer som följer av Pensionsgruppens överenskommelse.
Arbetsgruppens förslag redovisas i en utredning som Region Gotland fått en
inbjudan att lämna synpunkter på.
Region Gotland instämmer i utredningens konstaterande att arbetslivet behöver
förlängas i takt med att medellivslängden ökar. För att säkra den generella välfärden
och nivån på framtida pensioner så behöver sysselsättningen öka och en högre
pensionsålder kan leda till att fler äldre arbetar längre och kommunernas rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar minskar. Införande av en riktålder för pension
som tar hänsyn till medellivslängdens ökning kan vara ett sätt att förlänga arbetslivet.
Region Gotlands bedömning är dock att utredningens slutsats om att regionens
behov av statsbidrag skulle minska inte stämmer. För att trygga välfärden krävs
istället ökade resurser till regionen på grund av de demografiska förändringarna som
kommer att få stor påverkan på behovet av välfärdstjänster.
Region Gotland riskerar även att få högre kostnader för sjuklön och rehabilitering i
och med att våra medarbetare blir äldre.
Region Gotland har tagit del av SKL’s preliminära förslag till yttrande och instämmer
i deras synpunkter och ställningstaganden. Bland annat så avstyrker SKL i sitt förslag
till remissvar utredningens förslag att knyta rätten att kvarstå i anställning enligt lagen
om anställningsskydd till en riktålder. SKL ser att framtida behov av höjning av LASåldern bör utvärderas noga och ske genom att ett lagstiftningsärende upprättas.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 109 forts
RS 2019/188
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar att remissvaret ska kompletteras med antalet arbetade timmar.
Saga Carlgren (V) yrkar avslag på remissvaret.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande om avslag och regionstyrelseförvaltningens förslag på remissvar och finner att förvaltningens förslag
bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Filip Reinhags yrkande om att remissvaret ska
kompletteras med antalet arbetade timmar och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Socialdepartementet 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-27
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 110

Remiss. Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
(SOU 2018:74)

RS 2019/209

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

På regeringens uppdrag har utredaren Håkan Sörman sett över den del av
utjämningssystemet som avser kostnadsutjämningen. I uppdraget har övriga delar i
form av inkomstutjämning och strukturbidrag utelämnats.
Kostnadsutjämningen syftar till att skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för
alla kommuner och landsting att tillhandahålla invånarna service oberoende av
opåverkbara, strukturella förhållanden (utredningen använder landsting som begrepp
istället för region). Systemet ska inte utjämna för skillnader i ambitionsnivå och
effektivitet. Utgångsläget för kostnadsutjämningen är befolkningens behov, inte
verksamhetens kostnader. Kostnadsutjämningen är i allt väsentligt opåverkbar.
Förslaget innehåller förenkling i jämförelse med nuvarande, framförallt inom den del
som avser hälso- och sjukvård. Det föreslås en rad uppdateringar av merkostnadsberäkningar inom olika delmodeller samt en högre grad av indexering än i nuvarande
system. En utjämning som mer baseras på socioekonomisk grund föreslås.
Merkostnader vid gles bebyggelse får större påverkan. Den nuvarande lönemodellen
tas bort och lönekompensation redovisas i respektive verksamhetsmodell.
Sammantaget kan man konstatera att utfallet för Gotland i det nya förslaget är
mycket gynnsamt. Framförallt på landstingsdelen tas större hänsyn till sådana
förutsättningar som gynnar Gotland, den största skillnaden är att övergå från
boendestruktur till socioekonomiska faktorer inom hälso- och sjukvård. Även i den
primärkommunala delen är utfallet positivt såtillvida att vi kommer att tillskjuta något
mindre till modellen, Gotland är idag nettobetalare inom primärkommunal verksamhet vilket vi även fortsatt kommer att vara.
Med den beräkning som är gjord i utredningen och som baserar sig på 2018 (till
största del 2016 års kostnader) skulle förslaget ge Gotland cirka 90 mnkr mer i
kostnadsutjämningsbidrag.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 110 forts
RS 2019/209

Det nya förslaget för kostnadsutjämningssystemet är mycket fördelaktigt för Region
Gotland. Om förslaget går igenom kommer säkerligen vissa övergångsregler att
införas. Historiskt har det varit svårt att genomföra stora förändringar utan att staten
tillskjutit medel. Om inte medel tillskjuts används regleringsposten för att justera, det
vill säga alla är med och bidrar till finansieringen. Eftersom kostnadsutjämningen är
ett slutet system så fördelas pengarna om vid förändringar vilket innebär att det alltid
finns vinnare och förlorare i systemet.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet anser att remissvaret behöver kompletteras med beskrivning om
Ö-faktor och gleshetsfaktor och ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Finansdepartementet 2019-02-08
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-29
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 111

Utveckling i Roma

RS 2019/471

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen beslutar att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda ett
lämpligt upplägg och process för försäljning avseende tre fastigheter i Roma för att
möjliggöra bostadsbyggande och tillgång till bad- och motionsanläggning.

Region Gotland äger inom Roma samhälle bl.a. två bebyggda fastigheter och ett
markområde planlagt för bostäder. Då regionen inte bedriver någon verksamhet på
fastigheterna kan dessa enligt gällande riktlinjer försäljas. En försäljning ska i första
hand ske i konkurrens. De fastigheter som är aktuella är Roma Kloster 1:214 (gamla
Klostergården), del av Roma Kloster 2:3 (byggnad vid Romaskolan som innehåller
simhallen alternativt mark i anslutning till skolområdet) samt del av fastigheten
Björke Annex 1:7, detaljplan 09-BJÖ-184.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utreda ett lämpligt upplägg och process för försäljning av
fastigheterna.
Roma är en viktig ort på den gotländska landsbygden med goda pendlingsmöjligheter
till Visby beaktat den relativa närheten. Behovet och intresset av bostäder är därför
betydande. En utveckling av Roma ses också som en viktig del av utvecklingen av det
gotländska samhället i stort.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen även ska få i uppdrag att
återkomma med driftskonsekvens i form av kostnadsutveckling för skolan och för
framtida badverksamhet samt konsekvensbeskrivning för skolans verksamhet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med Meit
Fohlins tilläggsyrkande och finner att Meit Fohlins tilläggsyrkande avslås.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till tilläggsyrkandet och nejröst för bifall till tilläggsyrkandet.
Omröstningsresultat ger 4 ja-röster: Andreas Unger (M), Stefan Nypelius (C), Johan
Thomasson (L), Eva Nypelius (C) och 3 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S),
Saga Carlgren (V).
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att besluta enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-05
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 112

Avsiktsförklaring Rone Utveckling AB

RS 2018/1194

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen godkänner upprättad avsiktsförklaring med Rone Utveckling AB.

Rone Camping har sedan länge driftats av en privatperson. När denne nu sagt upp
avtalet avseende campingen har ett nytt avtal tecknats med Rone Utveckling AB för
fortsatt drift.
Rone Utveckling AB är intresserade av att förvärva delar/eller hela fastigheten Rone
Halor 1:23 där campingen är etablerad i syfte att utveckla området långsiktigt. I enlighet med Region Gotlands riktlinjer ska fastigheter förädlas före försäljning. Detta
innebär att förutsättningar för en planändring av området ska utredas. Nuvarande
plan medger område för friluftsbad, allmän plats samt park.
Parterna har nu tagit fram ett förslag till avsiktsförklaring där Regionen ska verka för
en direktförsäljning av hela/eller delar av fastigheten till Rone Utveckling AB.
Försäljningen ska ske efter utredning kring planläggning samt efter eventuell planläggning och till marknadspris, dock lägst till bokfört värde.
Rone Utveckling AB arbetar för att långsiktigt utveckla campingen. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en direktförsäljning till utvecklingsbolaget kan gynna
utvecklingen av området. I och med att en utredning kring möjlig planändring, samt
en eventuell planändring, utförs innan en direktförsäljning sker avhänder sig regionen
inga framtida potentialer och avsiktsförklaringen kan därför godkännas.
Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring 2019-03-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-27
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 113

Motion. Webbsändning med rörlig bild av
regionfullmäktiges sammanträden

RS 2015/285

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på sätt att den lämnas över till regionstyrelsen för att genomföra
en förstudie.

I en motion har Simon Härenstam (M), Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L)
föreslagit att regionfullmäktige utreder alternativ och förutsättningar för webbsändningar av regionfullmäktiges sammanträden. Av motionen framgår att syftet är
att för fler tillgängliggöra sammanträdena både i realtid och i lagrat format.
Det är även regionstyrelseförvaltningens bedömning att frågan om ett införande av
webbsändningar samt lagringen och publiceringen av däri förekommande personuppgifter i regionens egen regi behöver föregås av en utredning, där kommunikativa,
juridiska och resursmässiga ställningstaganden behöver kvalitetssäkras. Ett alternativ
vore att intressera någon extern ansvarig utgivare för i vart fall direktsändning.
Motionen kan därmed bifallas på sätt att den lämnas över till regionstyrelsen att
genomföra en förstudie.
Beslutsunderlag

Motion 2015-04-27
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 114

Motion. Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden

RS 2016/330

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom pågående översyn av regionfullmäktiges arbetsordning.

Jesper Skalberg Karlsson (M) har i motion föreslagit att regionfullmäktiges presidium
får i uppdrag att återkomma med förslag till förnyade procedurregler för regionfullmäktige, i syfte att skapa mer dynamiska sammanträden där tidsåtgången minimeras.
Regionfullmäktiges presidium har initierat en översyn av procedurreglerna, nämligen
arbetsordningen för regionfullmäktige. Det har föranlett ett beslutsförslag som
behandlades på regionstyrelsens arbetsutskott den 5 mars 2019. Den nya arbetsordningen förväntas gälla från halvårsskiftet. Med detta får motionens förslag anses
tillgodosett.
Beslutsunderlag

Motion 2016-04-19
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 115

Motion. Antalet ledamöter i regionfullmäktige

RS 2017/481

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avskrivs.

Stefan Wramner (M) m.fl. har i en motion yrkat att Region Gotland från och med de
allmänna valen 2018 minskar antalet ledamöter i regionfullmäktige till 61 och att
regionstyrelsen återkommer till regionfullmäktige med ett förslag som möjliggör
ovanstående i god tid inför de allmänna valen 2018.
Föremålet för motionen har förfallit, eftersom ett bifall inte skulle kunna verkställas.
Den bör därmed avskrivas. Vidare bör tilläggas att regionfullmäktiges presidium
initierat en översyn av arbetsordningen för regionfullmäktige. I arbetsordningen
föreslås ett oförändrat antal ledamöter i fullmäktige. Förslaget har behandlats på
regionstyrelsens arbetsutskott den 5 mars 2019. Den nya arbetsordningen förväntas
gälla från halvårsskiftet. Skulle ändå tillsättande av en utredning av antalet ledamöter
övervägas, bör uppmärksammas att av 5 kap. 7 § kommunallagen följer att ett beslut
om ändrat antal måste fattas av fullmäktige före utgången av februari månad valåret.
Beslutsunderlag

Motion 2017-05-14
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 116

Motion. Digitalt voteringssystem i regionfullmäktige

RS 2017/1152

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en
förstudie.

Anna Hrdlicka (M), Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L) har i en motion
föreslagit att regionfullmäktiges presidium skyndsamt utreder förutsättningar och
kostnader för att införa ett digitalt voteringssystem.
Regionstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att ett säkert och enkelt digitalt
voteringssystem skulle kunna underlätta regionfullmäktiges handläggning.
Fullmäktiges presidium har emellertid inte kansliresurser för att närmare utreda
frågan. Det bör istället ankomma på regionstyrelsen att svara för en förstudie. Denna
kan sedan läggas till grund för om en bedömning om regionen skall gå vidare med en
investering.
Beslutsunderlag

Motion 2017-12-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 117

Motion. Ökad takt i klimatomställningen

RS 2018/1154

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen bifalls på så sätt att:
• Det samordnande ansvaret enligt motionens förslag bedöms regionen ta genom att
arbeta i enlighet med de förslag som ställs i Energimyndighetens förslag till färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen.
• För Region Gotlands verksamheter får regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans
med övriga berörda nämnder, för möjligt införande under 2020, ta fram ett förslag
till utsläppsbudget; som leder till att Region Gotlands utsläpp minskar i den takt
som Parisavtalet kräver.
•

Motionen lyfter fram behovet av att ta klimatfrågan på allvar och att mycket behöver
förändras, men ju tidigare anpassningen sker, desto bättre och enklare kommer
omställningen att bli.
-

Under valrörelsen fanns en vilja hos de flesta politiska partier att lösa problemen.
Det är en bra grund för att vi tillsammans kan samlas i denna fråga och hitta
lösningar.
Region Gotland är den största enskilda organisation som är verksam på Gotland
och har både genom sin storlek och att den styrs demokratiskt bäst förutsättningar att ta initiativ.

Motionens förslag är bland annat att regionfullmäktige fattar beslut om att Region
Gotland tar på sig ett ansvar att samordna det nödvändiga arbetet. Andra lämpliga
aktörer som bör bjudas in är arbetsgivare, Uppsala universitet, Länsstyrelsen, fackföreningar med flera. För att inhämta kunskaper, Ta fram och värdera förslag till
åtgärder, Sprida våra erfarenheter och förslag till regering, riksdag och EU.
Vidare föreslås att regionfullmäktige fattar beslut om att Region Gotland gör en egen
utsläppsbudget som tydligt visar vilka utsläppsminskningar vi behöver göra för att
klara vår del av Parisavtalet och att vi därefter följer den planen. I det samordnande
arbete som föreslås ovan bör övriga företag och organisationer uppmanas att göra en
liknande utsläppsbudget.
Sedan motionen lämnades in har Region Gotland efter beställning mottagit ovan
redovisad regional koldioxidbudget. Den anger ramen för de förändringar som
behövs, men inte innehållet. Regionens möjliga roll som samordnare delas av
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 117 forts
RS 2018/1154

länsstyrelsen som redan har uppdraget i sitt regleringsbrev att samordna insatserna
för att nå de nationella energi- och klimatmålen och av Energimyndigheten som av
regeringen fått en långsiktigt samordnande roll i sitt Gotlandsuppdrag. I det regionala
utvecklingsuppdraget ingår redan att samordna insatser för att stärka miljö och
klimat.
För att lyckas med omställningen krävs både ny teknik och kunskapshöjning. Här är
och blir både näringsliv och akademi betydande.
I Region Gotlands uppdrag finns flera aspekter på energi och klimatarbete. Egna
byggnader och transporter, drift av kommunalteknisk service och offentligt betalda
resor och transporter gör regionen till en relativt stor energikund och ger ansvar för
att den egna verksamheten är energieffektiv och försörjs med förnybar energi.
Energifrågornas roll i regionalt utvecklingsarbete, bestämmelser och planering av
markanvändning, energi-, trafik och gatuplanering, hantering av avlopps- och avfallsfraktioner som energiråvara, bygglov och tillstånd, energirådgivning, utbildning,
skola, konsument- och medborgarinformation påverkar invånare på Gotland.
Bredden i regionens uppdrag kan vara det som avgör att det också är regionens roll
att ta ett större samordnande ansvar. Men det kan inte göras utan dedikerade
resurser. Idag har de regioner som arbetar aktivt med att minska sin egen klimatpåverkan och att stödja omställningen i samhället både interna klimat och miljöcontrollers och tillgång till energikontor med en utbyggd energi och klimatrådgivning.
Med de besparingsbeting som råder ser förvaltningen små utsikter att få behövliga
resurser till detta inom regionen, men föreslår att det tas fram ett förslag för vidare
ställningstagande.
För rådgivning till hushåll och företag samt motionens förslag om att ta fram och
värdera förslag till åtgärder samt sprida erfarenheter och förslag till regering, riksdag
och EU, är förvaltningens bedömning att det arbetet kan göras inom ramen för det
föreslagna energicentrum som finns i Energimyndighetens färdplan för Gotland. Ett
sådant centrum kommer dock inte att kunna bli till utan någon form av statlig grundfinansiering, enligt förvaltningens bedömning.
För de förslag om klimatanpassningsplanering som motionen också ställer, hänvisar
förvaltningen dels till nyligen inlett arbete med ny översiktsplan och dels till länsstyrelsens klimatanpassningsplan för Gotland, där regionen svarar för en stor del av
åtgärderna. För delta fullt ut i ”Mayors adapt” saknas de resurser och rutiner som
forts
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RS AU § 117 forts
RS 2018/1154

behövs för att kostnads- och klimatberäkna åtgärder. Regionen rapporterar tillgängliga uppgifter på den webplattforn som ”Mayors adapt” använder. Gotland har
nyligen blivit en av pilotöarna inom initiativet ”Clean energy for EU islands”, efter
ansökan från regionen, förväntan på detta deltagande är främst att komma i ett bättre
läge vid eventuella kommande EU-ansökningar.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget

Barnkonsekvenser; Det är barn och efterkommande som får leva med
konsekvenserna av klimatförändringarna. Den unga klimataktivisten Greta Thunberg
har på ett oefterlikneligt sätt fått världen att lyssna på de ungas argument för att ta
klimatförändringarna på största allvar.
En samhällsekonomisk analys av att inte ta till sig vidden av klimatförändringarna
och agera så kraftfullt som möjligt för att begränsa dem är svår att sammanfatta i
korta drag. IPCC:s specialrapport om 1,5-gradersmålet ger en bred bild.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-10-22
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 118

Information. Kommunala koldioxidbudgetar

RS 2018/522

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Helena Andersson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-09

RS AU § 119

Beslut om direktanvisning av Visby
Signallottan 2 till AB Gotlandshem

RS 2019/510

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen beslutade 2019-03-28 att återta markanvisningen avseende fastigheten Visby Signallottan 2 och därmed häva upprättade avtal mellan GBJ Signallottan
AB och Region Gotland. GBJ har även via mail meddelat att man valt att inte förvärva fastigheten.
I samband med detta beslutades att inleda en dialog med AB Gotlandshem om en
direktanvisning av fastigheten för att på så sätt säkerställa tillskapandet av fler
hyresrätter. AB Gotlandshem har meddelat att de är intresserade av att förvärva
fastigheten med syfte att bygga flerbostadshus med upplåtelseform hyresrätt.
Högsta tillåtna byggnadsarea är enligt gällande detaljplan 6 000 kvm bruttoarea
byggrätt för aktuellt område. Köpeskillingen föreslås i enlighet med köpeavtalet som
tecknades med GBJ, vilken efter indexuppräkning uppgår till 1600 kr/kvm
bruttoarea byggrätt. Övriga villkor kommer att framgå av kommande avtal mellan
parterna och beslut kring dessa fattas av regionstyrelsen.
Behovet av att tillskapa fler hyresrätter i varierande storlek är stort över hela Gotland,
och framför allt i Visby. Ett av de säkraste instrumenten en kommun har för att
säkerställa att så sker, är att anvisa mark till det allmännyttiga bostadsbolaget.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det genom en direktanvisning av Signallottan 2
till AB Gotlandshem säkerställs att fler hyresbostäder tillskapas. Förvaltningen förslår
därför regionstyrelsen att godkänna en direktanvisning till AB Gotlandshem för en
köpeskilling motsvarande 1 600 kr/kvm bruttoarea byggrätt.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med en motivering för avsteg från
Fastighetspolicyn vid direktanvisning och ärendet lämnas därför till regionstyrelsen
utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-05
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

