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RS § 147

Delårsrapport 2019:1 regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/5
AU § 136

Regionstyrelsens beslut
•

Delårsrapport 2019:1 för regionstyrelseförvaltningen och politikerorganisationen
godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen prognostiserar på helår ett överskott på 3,0 miljoner
kronor. Periodens justerade resultat uppgår till +1,3 miljoner kronor. Framförallt
beror den positiva prognosen på låg investeringsnivå som ger effekt på kapitalkostnaderna. Vidare ger även förseningar i ombyggnationer av kök överskott mot
budgeterad hyresnivå. I övrigt finns positiva avvikelser inom förvaltningen som
balanserar satsningar såsom införande av beslutstöd och annan pågående
verksamhetsutveckling.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till
0,1 miljoner kronor. Överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat underskott
på sammantaget 0,1 miljoner kronor. För regionstyrelsen beräknas ett överskott med
0,2 miljoner kronor. Resultatet för regionfullmäktige, revision, patientnämnd och
valnämnd beräknas ligga på budgeterad nivå. Överförmyndarnämndens underskott
beror på ändrade regler för statsbidrag från Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn.
I regionstyrelsens budget ligger för närvarande 4,0 miljoner kronor som avser
ändringar i regelverket för förtroendevaldas ersättningar. Dessa medel kommer att
fördelas till nämnder och styrelser efter beslut under våren. I prognosen har dessa
medel beräknats utgå.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 148

Delårsrapport 2019:1 Region Gotland

RS 2019/5
AU § 137

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Delårsrapport 2019:1 godkänns.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder
för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
• Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2.
•

Regionstyrelsens beslut
•

Regiondirektören ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av förvaltningens
personalkostnader. Analysen ska återrapporteras till regionstyrelsen i september
2019. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram särskilda anvisningar
för rapporteringen.

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 64 miljoner kronor vilket är
7 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 57 miljoner kronor.
Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 miljoner
kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden redovisar en negativ prognos.
Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser.
Nämnderna nettokostnadsutveckling i perioden är 3,7 procent. För helåret
prognostiserar nämnderna en nettokostnadsutveckling på 3,6 procent. För att klara
en budget i balans får nämndernas nettokostnadsutveckling vara högst 2,7 procent
för helåret.
Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de
finansiella målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör
1,1 procent av nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår
1,2 procent av nettokostnaderna. Målet att nettokostnaderna inte får öka mer än
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms inte heller kunna
uppnås.
forts
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 148 forts
RS 2019/5

Antal anställda fortsätter att öka och uppgår i februari till 6 658 personer. Det är en
ökning med 92 personer jämfört med februari 2018. Personalkostnaderna har ökat
med 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror
bland annat på fjolårets löneöversyn, fler arbetade timmar och ökade frånvarokostnader. Den förhållandevis stora ökningen behöver analyseras djupare av
nämnderna.
Sjuktalet är 5,9 och har ökat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år. Högre
korttidsfrånvaro i början av året anges som orsak till ökningen. Många åtgärder pågår
för att sänka sjuktalet.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 685 miljoner kronor och
exklusive exploateringar 636 miljoner kronor. Total budget för investeringar och
exploateringar inklusive kompletteringsbudget uppgår till 998 miljoner kronor.
Investeringar i vatten- och avloppsanläggningar står för en betydande del av
budgeten med drygt 300 miljoner kronor. Investeringsnivån är på en så hög nivå att
extern finansiering kommer att krävas.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2019
så ökades nämndernas budgetramar med 3,9 procent motsvarande 190 miljoner
kronor för att komma till rätta med de underskott nämnderna hade 2018. Trots
utökade budgetramar prognostiserar nämnderna återigen ett stort underskott.
Nettokostnadsutvecklingen för både nämnderna och regionen som helhet är hög.
Det finansiella målet för nettokostnadsutvecklingen bedöms inte kunna uppnås.
Personalkostnaderna har ökat kraftigt med en ökning på 5,8 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. En fördjupad analys av personalkostnadsökningen är nödvändig. Särskilt behöver belysas hur stor del av personalkostnaderna
som är externt finansierade av bland annat riktade statsbidrag eller projektmedel samt
vilken beredskap berörda nämnder har när den externa finansieringen upphör.
Årets resultat bedöms klara budget och bli positivt med 64 miljoner kronor på grund
av positiva budgetavvikelser för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto.
Även balanskravsresultatet bedöms klaras för helåret. Trots detta är det oroväckande
att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som
budgeten medger.
Den höga nettokostnadsutvecklingen bör följas noga under året med beredskap för
att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.
forts
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RS § 148 forts
RS 2019/5
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen föreslår att ändra beslutspunkt tre i arbetsutskottets förslag till
”regiondirektören ges i uppdrag att göra en fördjupad analys av förvaltningens
personalkostnader. Analysen ska återrapporteras till regionstyrelsen i september 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram särskilda anvisningar för
rapporteringen”.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 149

Uppdrag. Stärkt skattekraft och övriga
intäkter

RS 2019/551
AU § 138

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Arbetet med stärkt skattekraft och övriga intäkter följs upp i det regionala
utvecklingsutskottet.
•

Regionstyrelsen fick i samband med budgetberedningen 2018 i uppdrag att redovisa
möjliga åtgärder inom ramen för Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta hänsyn till andra nationella beslut.
När det gäller att stärka skattekraften så sker det i princip på två sätt. Dels genom en
ökad tillväxt och en ökning av inkomstnivåerna, dels genom en ökad befolkning.
Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i länet (SFS 2010:630)
ansvar för den regionala tillväxtpolitiken. Genom detta har Region Gotland ett
ansvar för att verka för hållbar tillväxt och regional attraktionskraft, i enlighet med
den regionala utvecklingsstrategin – Vision Gotland 2025. Genom att sätta kraft och
tryck i genomförande av detta politikområde verkar Region Gotland för en ökad
skattekraft.
Region Gotland har också som kommun det kommunala planmonopolet och
därigenom en möjlighet att proaktivt verka för att möjliggöra ett bostadsbyggande,
som skapar möjligheter för fler att flytta till Gotland. Genom en god framförhållning
och en väl utvecklad exploateringsverksamhet verkar Region Gotland för en ökad
skattekraft.
När det gäller övriga intäkter så kan Region Gotland vara med och söka medel i
samband med olika utlysningar. Dessa är i princip alltid styrda mot specifika insatser,
vilka i varierade grad passar in i den önskvärda utvecklingen på Gotland. Att driva en
omfattande projektverksamhet också resurskrävande, då det tar resurser från linjeverksamheten. Det är därför viktigt att prioritera att lägga resurser på rätt utlysningar.
De intäkter som kan genereras via olika typer av utlysningar, har dock gemensamt att
de i princip aldrig kan finansiera ordinarie verksamhet. Däremot kan de förstärka
densamma. Det finns också en risk med utlysningar på så vis att de kan initiera nya
verksamheter som kommer att kräva anslagsfinansiering när projektfinansieringen
upphör.
forts
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RS § 149 forts
RS 2019/551

Olika nationella statsbidrag är dock svårare att planera för, då de är ett uttryck för en
nationell politisk vilja och inte alltid genereras ur den egna verksamhetens behov.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det arbete som pågår med att stärka den
regionala utvecklingen samt exploateringsarbetet ligger i linje med uppdraget. Vidare
så har ett arbete med att se på förutsättningarna för ett inrättande av ett projektkontor påbörjats, vilket också svarar mot uppdragets intentioner.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 150

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt

RS 2019/212

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Utmaningsrätt införs.
• Riktlinjer för utmaningsrätt antas.
•

Utmaningsrätten innebär en rätt att väcka ärenden (initiativrätt) om en prövning av
om en upphandling skall genomföras av en kommunal verksamhet. Den som har
utmanat verksamheten har dock inga garantier om att få uppdraget utan kommer att
konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Ett trettiotal kommuner, men
såvitt känt ingen region, har för närvarande en utmaningsrätt.
Den 15 december 2008, § 176 beslutade fullmäktige med anledning av en motion att
införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att
avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2019, § 43 9. beslutade fullmäktige att
ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt inom
Region Gotland.
Såsom uppdraget formulerats har regionstyrelseförvaltningen med vederbörliga
ändringar utarbetat ett förslag för ett återinförande i enlighet med de regler för
utmaningsrätt som antogs år 2008.
Nämnderna ska behandla skriftliga initiativ om att utmana regionens verksamhet
(utmaningsrätt) i enlighet med följande.
Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till regionen om att avgränsade
delar av regionens verksamhet ska upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet
som regionen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av
regionen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning måste
utföras av regionens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna
entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som
utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten.
En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas.
Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till
regionstyrelsen.
Av utmaningen ska framgå: vilken del av regionens verksamhet som utmanas, en
beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på
verksamheten och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella
verksamheten.
forts
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 150 forts
RS 2019/212

När en utmaning har inkommit ska nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte
upphandla verksamheten ska beslutet motiveras. Nämndens beslut i ärendet ska
delges regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelseförvaltningens förslag med instämmande av
Johan Thomasson (L).
Meit Fohlin (S) yrkar avslag med instämmande av Filip Reinhag (S), Saga Carlgren
(V) och Isabel Enström (MP).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Meit
Fohlins avslagsyrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag
och nej-röst för Meit Fohlins yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg
Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas
Unger (M), Johan Thomasson (L), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva
Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V),
Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy
Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 151

Uppdrag. Utredning driftsformer VAverksamhet och avfallsverksamhet

RS 2019/485
AU § 140

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen ställer sig bakom regionstyrelseförvaltningens förslag att
driftsformen för VA- och avfallsverksamheten inte ska ändras.

Regionstyrelsen fick i samband med beslut om strategisk plan och budget i november
2018 i regionfullmäktige ett utökat uppdrag att utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA- och avfallsverksamheten, RF 2018-11-19,
§ 43.
Uppdraget har genomförts med hjälp av Mattias Haraldsson, ekonomie doktor och
forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, vars forskning är inriktad på
redovisning och organisering av kommunal vatten- avlopp- och avfallsverksamhet.
Sammanfattningsvis kan sägas att organiseringen av dessa verksamheter beror på
vilket syfte som den har. Mer än 50 procent organiseras i kommunal förvaltning,
vilket alltså är den vanligaste organisationsformen, medan drygt 30 procent
organiseras i bolagsform. De olika formerna har för- och nackdelar.
Den utredning som är gjord visar att forskning på området inte bevisar att den ena
formen faktiskt är bättre än den andra. Det finns både för- och nackdelar med att ha
verksamheten i förvaltningsform och i bolagsform. Det finns också i de flesta fall
möjlighet att uppväga nackdelar med motåtgärder. Med anledning av detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att VA- och avfallsverksamheten blir kvar i förvaltningsform. Det skulle troligen bli kostsamt, både resursmässigt och tidsmässigt, att ändra
organisationsform för dessa verksamheter och om detta inte tydligt ger stora fördelar
anser regionstyrelseförvaltningen att det inte ska genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 152

Uppdrag. Översyn resursfördelningsmodeller

RS 2019/486
AU § 141

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över resursfördelningsmodellen
för hälso- och sjukvård. Uppdraget ska redovisas på budgetavstämningen 2019.
•

Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över de olika
resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen 2019 med en delrapport till
budgetberedningen 2019. (RS 2018-10-25, § 320)
Föreliggande tjänsteskrivelse är delrapporten som lämnas till budgetberedningen.
De senaste årens budgetarbete har till viss del störts av att det funnits en ryckighet i
sättet att beräkna barn- och elevvolymer. Det har medfört stora skillnader mellan vad
som planerats i budget jämfört med hur verkligheten sett ut. Det har varit
problematiskt både utifrån sättet att fördela resurser samt utifrån verksamhetens
perspektiv som upplevt att kompensationen för antal barn och elever inte varit
tillräcklig.
Inför 2020 har barn- och utbildningsnämnden fastställt att man i fortsättningen
kommer att utgå från Region Gotlands befolkningsprognos vid beräkningen av
samtliga åldrar. Genom detta räknas även in- och utflyttning på ett så korrekt sätt
som möjligt. Tidigare har man inte tagit tillräckligt stor hänsyn till detta. Den här
åtgärden förväntas bidra till en mer långsiktighet och stabilare planeringsförutsättningar.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har vid flera tillfällen framfört att man önskar att
resursfördelningsmodellen inte ska vara ett fast belopp utan förändras utifrån en
fastställd andel av nettobudgeten. I den här delrapporten har inte de möjligheterna
undersökts. Det skulle kunna vara en rimlig fortsättning på det här uppdraget.
Att använda resursfördelningsmodeller för att fördela resurser ger tydlighet och
transparens på vilka grunder ett budgetbeslut tas. Om det finns en politisk vilja att
prioritera resurser till eller från en verksamhet som kompenseras genom en resursfördelningsmodell görs detta som vanligt via särskilda ramtillskott eller riktade
besparingar. Att använda resursfördelningsmodeller är inte en prioritering utan ett
sätt att bibehålla samma verksamhet. Samma logik fungerar omvänt, när resurser
flyttas från en verksamhet på grund av att man blir färre i den aktuella målgruppen
sker ingen reell besparing.
forts
15 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 152 forts
RS 2019/486

En resursfördelningsmodell är ett sätt att fördela ekonomiska resurser på ett i förväg
bestämt sätt. Det finns generellt flera anledningar till att använda en överenskommen
modell för resursfördelning till en verksamhet. Det ger en tydlighet gentemot
medborgaren, det bidrar till stabila planeringsförutsättningar och ökad långsiktighet,
ekonomistyrningen kan förstärkas och det finns en bas och en grund att utgå ifrån
när prioriteringar mellan verksamheter ska göras. Det ger också en tydlighet och
genomskinlighet på vilka grunder ett budgetbeslut tagits. Om det finns en politisk
vilja att prioritera resurser till eller från en verksamhet som kompenseras genom en
resursfördelningsmodell görs detta som vanligt via särskilda ramtillskott eller
besparingsbeting.
Resursfördelningsmodellerna för skolan och äldreomsorgen tar bara hänsyn till
demografiska förändringar. Den tillåter inga ambitionshöjningar avseende kvalitet
som kräver utökade ekonomiska medel. Det är viktigt att fortsätta göra kvalitetsuppföljningar och kostnadsjämförelser med andra kommuner för att bedöma om resursfördelningen är rimlig.
De modeller som används inom skolan och barnomsorgen har inneburit att
ekonomiska resurser har omfördelats inom regionen. Under de år som barnantalet
minskade omfördelades nästan 40 miljoner kronor och ekonomiska resurser
frigjordes.
Den demografiska utvecklingen på Gotland pekar på en ökning av både äldre
personer över 65 år samt barn och ungdomar. Det innebär en ekonomisk utmaning
och en påfrestning oavsett vilket sätt man väljer som utgångspunkt vid fördelning av
resurser.
Problemet med den ryckighet i budgetarbetet som uppstått på grund av att antalet
barn de senaste åren ofta underskattats borde rätta till sig utifrån utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens förändrade sätt att beräkna barn- och elevvolymer. Samma
ryckighet har inte observerats i samband med äldreomsorgsmodellen som helt
grundar sig på befolkningsprognosen.
En nackdel med de resursfördelningsmodeller som grundar sig på ett exakt antal barn
i en viss åldersgrupp är att intäkten för nämnden blir linjär medan kostnadsbilden
inte alls är linjär. Ett nytt barn har kanske en plats i ett befintligt klassrum, lärare och
annan personal kan på marginalen ta emot barnet utan resursförstärkning. Detta
innebär bara ökad kostnadseffektivitet. De fasta och halvfasta kostnaderna slås ut på
fler elever. Nästa elev som kommer som inte får plats i klassrummet medför kanske
att klassen måste delas, antal klassrum utökas och ytterligare lärarresurs tillföras.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 152 forts
RS 2019/486

Den eleven för med sig en lika stor intäkt som barnet som fick plats i klassrummet
men kostnaderna är mångdubbelt högre. Resursfördelningsmodeller tar ingen hänsyn
till den här typen av händelser, ersättningen är linjär och nämnden förväntas lösa
både bemanning och lokalfrågan på ett kostnadseffektivt sätt.
Logiken avseende resursfördelningsmodellen för hälso- och sjukvård är annorlunda
än de modeller som helt grundas på demografi. Modellen har ingen direkt koppling
till innehållet i verksamheten, oavsett vilka beslut hälso- och sjukvårdsnämnden tar så
tillförs budgetmedel utifrån ett i förväg bestämt antagande. Den här summan minskar
eller ökar inte så länge inte aktiva beslut tas om att förändra modellen.
Ett fortsatt utredningsuppdrag skulle kunna vara att titta närmare på hur man skulle
kunna arbeta med en annan typ av resursfördelningsmodell för hälso- och sjukvård
som tar större hänsyn till de faktiska förutsättningarna för vården.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

17 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 153

Uppdrag. Förslag till system för granskning
av partiernas redovisning av hur mottaget
partistöd använts

RS 2019/526
AU § 142

Regionstyrelsens beslut

En e-tjänst införs för rapportering av hur mottaget partistöd använts.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att revidera Region Gotlands regler för
partistöd och använda arvodeskommittén som referensgrupp.
•

Under de senaste åren har rapportering av hur mottaget partistöd använts här på
Gotland sett ut på flera olika sätt, rapporterna har skickats in i pappersform, ibland
på av Region Gotland framtagen blankett, ibland har partierna själva formulerat
rapporten. Det har förekommit både handskrivna rapporter och rapporter som är
datorskrivna. Rapporterna har varit olika informativa och mer eller mindre fylliga.
Merparterna har lämnats in i tid, men bland några partier har viss eftersläpning ägt
rum.
För att underlätta för partierna att rapportera på ett så korrekt, likvärdigt, enkelt och
transparent sätt som möjligt har regionkansliet i samarbete med enheten för
digitalisering tagit fram förslag till e-tjänst där partierna kan logga in i Region
Gotlands e-tjänsteportal med Bank ID för att rapportera. När partiet färdigställt sin
rapport skickas rapporten digitalt till den av partiet utsedda granskaren för
granskning. När granskningen är genomförd och rapporten godkänts signerar
granskaren rapporten med Bank ID, därefter skickas rapporten digitalt in till
registrator. Det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt att lämna in rapport
analogt på av Region Gotland framtagen blankett, men regionstyrelseförvaltningen
ser gärna att det sker en medveten styrning mot det digitala.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att denna e-tjänst skulle förenkla
förfarandet för partierna samt säkra upp så att den information som lämnas in till
fullmäktige är så likvärdig och transparent som möjligt.
Vid en omvärldsspaning har regionstyrelseförvaltningen fått till sig att andra
kommuner och regioner är stränga när det gäller att rapporteringen ska vara
inlämnad i rätt tid, det vill säga senast sex (6 ) månader efter redovisningsperiodens
utgång. Dessa kommuner och regioner har i sina regelverk beslutat att om rapportering lämnas in för sent betalas inte något nytt partistöd ut för nästkommande period.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 153 forts
RS 2019/526

Regionstyrelseförvaltningen ser därför ett behov av att Region Gotlands regelverk
för utbetalning av partistöd revideras och förtydligas i detta avseende. Här finns
möjlighet till olika lösningar, till exempel skulle en så kallad sanktionstrappa vara
tänkbar, där det första gången rapportering sker för sent innebär att nästkommande
utbetalning av partistöd reduceras med en fastställd procentsats, för att vid upprepad
försening utgå helt. Regionstyrelseförvaltningen vill därmed få i uppdrag att se över
och ta fram förslag till reviderat och uppdaterat regelverk för utbetalning av partistöd.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 154

Uppdrag. Större samordnad bilorganisation

RS 2019/482
AU § 143

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•

•

•

Dagens fordonsorganisation med roller och ansvar bibehålls.
Regionens leasingfordonsflotta ska under en 3-års period minska med 5%.
Övertaliga fordon ska försäljas alternativt placeras i en bilpool.
Bilpool ska utredas för etablering på Korpen/Polhemsgatan/Gesällgatan. Beslut
om anskaffning av leasingfordon lyfts från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Respektive förvaltning beslutar om behovet av bilavtal med egen bil och kilometerersättning. Dock ska bilavtal vara ett undantag på platser där det finns
tillgång till bilpool.
Upphandling av socialt företag för stöd av skötsel av fordon ska ske.

Dagens organisation med ansvarsdelning mellan regionstyrelseförvaltningen
(leasingfordon) och teknikförvaltningen (specialfordon) bör bibehållas då den är
känd och välfungerande samt att en sammanslagning inte kommer att generera
effektiviserings- eller ekonomiska besparingar. En minskning av dagens leasingfordon bör kunna ske med ca 5 %. Dagens bilpool på Visborg bör kunna utökas med
flera vilket bör utredas vidare.
En reducering av fordonsflottan (leasing) med ca 5 % skulle generera en besparing på
ca 850 000 kr/år under 3 år. Samtidigt måste hänsyn tas till de nationella miljömålen
om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Det kommer att öka regionens kostnader
för inköp-/leasing av framtida fordon samt investeringar i infrastruktur för dessa
fordon (laddstolpar, snabbladdare och dylikt).
Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Bilavtal skall beslutas av förvaltningarna som känner sina verksamheter. Dock bör
det vara ett undantag där det finns bilpool att tillgå. Skötsel och tankning av
regionens fordon kan till större eller mindre del utföras av ett socialt företag. Det är
viktigt att i så fall få till en långsiktig lösning gällande vårdlokal och ekonomisk
ersättning.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
20 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 155

Uppdrag. Se över förändringar i processen
och rutinerna för nyinvesteringar underhåll i
befintliga lokaler

RS 2019/552
AU § 145

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2022 ges regionstyrelsen uppdraget att tillsammans
med tekniska nämnden se över och föreslå förändringar i processen och rutinerna för
nyinvesteringar och/eller underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller
och ansvar belysas. Uppdraget ska avrapporteras och behandlas under budgetberedningen maj 2019.
Regionstyrelsen har tagit fram riktlinjer för Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter. Riktlinjerna har beslutats av regionfullmäktige 2019-03-25 tillsammans med
övriga riktlinjer och den övergripande fastighetspolicyn. I riktlinjerna ges de övergripande ramarna för bl.a. underhåll som Region Gotland, och då främst Fastighetsförvaltningsavdelningen, ska förhålla sig till.
Teknikförvaltningen har tagit fram en rutinhandbok för investeringsverksamheten. I
rutinhandboken åskådliggörs vilka rutiner som gäller samt hur roller och ansvar
fördelas. Rutinhandboken kommer att införas i berörda avdelningar vid teknikförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de framtagna dokumenten och de
dialoger som skett under framtagandet av dessa svarar på uppdraget, och att det
därmed kan ses som utfört.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 156

Uppdrag. Kostutredning - uppdaterade
beräkningar 2019

RS 2019/561
AU § 144

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Rapporten godkänns.
• Investeringsplan gällande ombyggnation av kök tas i samband med investeringsbudget och ett uppdrag ges om utredning av organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Strategisk plan och budget.
•

Vid regionfullmäktige 2018-11-19, § 26 gavs regionstyrelsen tillsammans med
tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2019 med nya
uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån
inriktningen i Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245).
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att Kostutredning uppdaterade beräkningar 2019 antas.
Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt
är ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla uppdraget samt bristande arbetsmiljö.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24

22 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 157

Uppdrag. Redovisning, konsekvensbeskrivning Korttidsenhet Korpen

RS 2019/556
AU § 147

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Informationen godkänns.

Socialnämnden har i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2019 återkomma med
en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Rapporten ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende
påverkan på verksamheten.
Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i
Visby. I dagsläget består korttidsenheten av 36 platser varav de flesta är dubbelrum
med delad toalett och dusch i korridoren. De krav som ställs på kvalitet och funktion
på en korttidsenhet ska vara detsamma som i ett särskilt boende. Vistelsen på korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med tanke
på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av antalet
korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande korttidsvistelse) inkluderat. Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny korttidsenhet
på Korpenområdet.
Antalet äldre ökar och om investeringsmedel inte beviljas riskerar att kvaliteten
ytterligare försämras samtidigt som flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till
socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt försämras. Detta innebär att patienter blir
kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.
I konsekvensbeskrivningen och tillhörande förstudie finns bland annat redogörelse
för nuläge, behovet av kortidsplatser, beskrivning av driftkonsekvenser samt
konsekvenser om inte investeringsmedel beviljas,
En ny korttidsenhet innebär stor kostnadsökning men detta ska ses mot de problem
som redan finns idag och som ökar i takt med att antalet äldre ökar. Att inte bygga en
ny korttidsenhet skulle högst troligt dra med sig långt större kostnader för både
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En ny korttidsenhet
behövs, dels för att det i nuläget saknas korttidsplatser, dels för att kvalitetssäkra
verksamheten samt för att få effektiva flöden.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 157 forts
RS 2019/556

För att bygga en ny korttidsenhet på Korpen begärs investeringsmedel med
69,3 mnkr 2020. För möbler och inventarier så som sängar och övrig utrustning
begärs 2 mnkr.
Socialnämnden föreslås godkänna konsekvensbeskrivningen samt begära medel för
nybyggnad och utrustning.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-03-21, § 45

24 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 158

Uppdrag. Gruppbostäder och SÄBO i egen
regi

RS 2019/549
AU § 148

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2021 ges regionstyrelsen uppdraget att, i samarbete
med berörda nämnder, till budgetberedningen i regionstyrelsens arbetsutskott 2019
återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och SÄBO ska byggas i
egen regi eller upphandlas och förhyras.
Det finns en generell kunskap i SKL, kommuner och regioner som påvisar att det är
billigare att äga lokaler för egen verksamhet om det är för en ”längre tid”. Med
”längre tid” avses oftast 10 år eller mer. Då gruppbostäder och SÄBO normalt sett
har en avsevärt mycket längre verksamhetsplanering än så förordas alltså eget ägande.
Detta styrs också av de i regionfullmäktige 2019-03-25 antagna riktlinjerna för
”Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter” som arbetats fram tillsammans med
främst teknikförvaltningen under 2018. I dessa riktlinjer fastställs att Region Gotland
i första hand ska äga byggnader för egen verksamhet och att exempel på det bl.a. är
äldreboenden.
Då detta svarar på uppdraget har alltså inte något ytterligare underlag utöver detta
tagits fram.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den generella kunskapen samt de
framtagna riktlinjerna, och de dialoger som skett under framtagandet av dessa, svarar
på uppdraget och att det därmed kan ses som utfört.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 159

Uppdrag. Redovisning, förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat
drivna vårdcentraler

RS 2019/555
AU § 149

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att efterhandskompensation införs för
privata vårdgivare inom vårdval primärvård för lika förutsättningar oavsett
vårdgivare.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet utifrån den
av hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade modell för beräkning av efterhandskompensation.
•

I samband med Strategisk plan och budget 2020-2022 och inför budgetberedningen
har hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag att redovisa: ”Hälso- och
sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för
verksamheten oavsett driftsform.” Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har enligt
uppdraget tagit fram ett förslag på modell för att återinföra efterhandskompensationen.
Förvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en fullständig konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler. För många olikheter
finns utifrån flera aspekter. En grundläggande skillnad är sistahandsansvaret som
vårdcentralerna i egenregin har. På grund av detta är förvaltningens bedömning att
det inte finns skäl att införa en ersättningsmodell för efterhandskompensation. Ett
införande av en modell för efterhandskompensation riskerar att hälso- och sjukvården behöver göra ytterligare prioriteringar inom andra patientgrupper för att
finansiera modellen. Förvaltningens bedömning är att om en sådan modell ändå ska
införas, föreslår förvaltningen sin framarbetade modell som i viss mån tar hänsyn till
icke konkurrensneutrala kostnadsposter.
Ärendets behandling under mötet

Fredrik Gradelius (C) yrkar bifall till förslaget att införa efterhandskompensation.
Filip Reinhag (S) yrkar avslag till förslaget med instämmande av Meit Fohlin (S), Saga
Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 159 forts
RS 2019/555

Ordförande ställer proposition på Fredrik Gradelius yrkande om bifall och Filip
Reinhags avslagsyrkande och finner att Fredrik Gradelius yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för bifall till förslaget och nej-röst för
avslag. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius
(C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L),
Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg
Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar
att föreslå fullmäktige att efterhandskompensation införs.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 40
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 160

Uppdrag. Statusrapport om- och tillbyggnation akutmottagningen

RS 2017/748
AU § 150

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Informationen godkänns.

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 201 (2017-11-20) ska hälso- och sjukvårdsnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som
ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och
uppdatering av investeringsbudgeten.
Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. Nybergs entreprenad AB har upphandlats i en totalentreprenad med utökad samverkan och en
fördjupad förstudie kommer att genomföras under våren.
Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade
förstudien är genomförd.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att om- och tillbyggnationen av akutmottagningen har en väl fungerande organisation med ett väl utvecklat samarbete
mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta säkerställer en väl fungerande process gällande detta stora och för såväl patienter som
medarbetare viktiga projekt.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 39
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 161

Uppdrag. Parkeringsfrågan Visby lasarett

RS 2019/559
AU § 151

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Informationen godkänns.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2019
med en utvärdering av arbetet med att förbättra parkeringssituationen vid
lasarettet.
•

Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapat
en arbetsgrupp för att förbättra parkeringssituationen på och omkring lasarettsfastigheten. Arbetsgruppen har genomfört ett antal förbättringsåtgärder under 2018
och 2019. Vissa åtgärder är utförda och en del är på gång att utföras. Det som måste
ske nu är att åtgärderna ska utvärderas för att se vilka effekter de har gett.
Utvärderingen kan tidigas ske under hösten 2019.
Följande åtgärder är planerade eller påbörjade:
-

-

-

Bygga cykelgarage med laddning. Färdigställs maj 2019.
Se över vad som kan göras med kollektivtrafiken i syfte att se om man kan få en
bättre kollektivtrafiksanslutning till Lasarettet. En lösning för bättre kollektivtrafik som är mer anpassad till arbetstider på lasarettet efterfrågas liksom bussar
som går oftare till lasarettet och att anslutningar stämmer med
landsbygdstrafiken.
Se vad som kan göras med parkeringsplatserna vid strandpromenaden. Kan fler
parkeringsplatser anläggas?
Korsningen Lasarettsgatan – St. Göransgatan ses över i syfte att höja fotgängares
och cyklisters säkerhet.
Införa en personalparkering för medarbetare. En gräns införs så att de som bor
längre bort än en fastställd sträcka från lasarettet omfattas. Detta bör utredas av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende lämplighet och administrativt behov.
Detta infördes 11 juni 2018 och gäller tillsvidare.
Samverka med hälso- och sjukvårdsförvaltningens personalgrupper avseende
helhetslösningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar fram personalriktade
aktiviteter för att till exempel stimulera cykling och bussåkande.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2019-04-15 TN 2019/7
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 162

Uppdrag. Om- och tillbyggnad av Alléskolan

RS 2019/440
AU § 152

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Informationen godkänns.
• Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en lägesrapport
på den fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
•

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från regionfullmäktige att återkomma
med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för
nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan”.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därefter vid arbetsutskottets sammanträde 2019-01-15 fått i uppdrag att återkomma med en reviderad tjänsteskrivelse i
ärendet Alléskolan.
Tomten har idag byggrätt för ytterligare nybyggnation. Det öppnar möjligheter för
den lösning som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. Att renovera Alléskolans
befintliga skolhus samt komplettera med en fristående byggnad. Byggnaden skall
uppfylla kraven för ett permanent bygglov. En fördel med den här lösningen är att
byggnaden kan användas som evakueringslokal under renovering av nuvarande
Alléskolan.
Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll gör förvaltningen bedömningen att en
investering på 82 miljoner kronor av Alléskolan är motiverad. Dels på grund av ökad
bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 39
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 163

Styrkort 2020-2024

RS 2019/522
AU § 153

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa mål enligt regionstyrelsens
förslag.
• Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta att det föreslagna styrkortet
ska gälla hela koncernen under perioden 2020-2023 och att nytt styrkort ska
beslutas första året av ny mandatperiod.
•

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast i november
återkomma med information till regionstyrelsen om indikatorer till de beslutade
målen.

Regionstyrelseförvaltningen har ansvarat för framtagandeprocess av nya styrkortsmål
för perioden 2020-2023. Utgångsläget för processen har varit att styrmodellen inte
ska förändras i struktur utan kvarstå med de perspektiv och målområden som finns
idag.
- Målteori för resultatstyrning under framtagandeprocessen har varit:
- Mätbara mål som bygger på saklig fakta
- Begränsning skapar fokus och kraft
- Enbart prioriterade områden målsätts
- Stärk styrningen men behåll samtidigt informationen
Principer för arbetet har varit:
Målen ska användas för att styra, det ska vara möjligt att visa förflyttning samt att
målen ska stödja oss i arbetet med de utmaningar som finns i framtiden (exempelvis
demografisk utveckling och kompetensförsörjning).
De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar:
Samhällsperspektivet är starkt kopplat till Region Gotlands del i samhällsutvecklingen
på Gotland.
Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där Region
Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en verksamhet
där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom
ekonomiskt givna ramar.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 163 forts
RS 2019/522

Förslag

Målområde Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle
för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett
gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och
ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället
och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart
samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället
ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga
rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas
utifrån de grupper som har störst behov.
Mål
Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera
samhällsstörningar.

Målområde Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå,
innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med
rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat
utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela
Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål
-

Ökad befolkning i arbetsför ålder Det finns goda förutsättningar för att starta,
driva och utveckla hållbara företag på hela Gotland.
Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 163 forts
RS 2019/522

Målområde Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på
Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal.
Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning
till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för
ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp.
Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Mål
-

Gotlands klimatavtryck minskar.
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen.

Målområde Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är
till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För
att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga
förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål
-

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 163 forts
RS 2019/522

Målområde Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi
är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande
för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap
präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till
positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region
Gotland.
Mål
-

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Målområde Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda
förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer
resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att
nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär
också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt
att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser
ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas
inom beslutad budget.
Mål
-

Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden.
Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 163 forts
RS 2019/522

Regionstyrelseförvaltningens förslag till målformulering och mål lämnades i mars
över till partierna. Eftersom processen efter det är helt politisk så finns inget
beslutsförslag från förvaltningen.
Uppdraget att ta fram indikatorer till målen och måttsätta dem ges till
regionstyrelseförvaltningen. I dagsläget finns ett antal resultatredovisningar där
indikatorer finns för nuvarande mål, bland annat medborgarundersökningen,
kommuners kvalitet i korthet, Insiktsmätningen m fl. Det är troligt att också de nya
indikatorerna kommer att utgå från dessa.
Ärendets behandling under mötet

Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens
förslag med instämmande av Stefan Nypelius (C), Eva Nypelius (C) och Johan
Thomasson (L).
Meit Fohlin (S) yrkar på följande ändringar och tillägg i styrkorten med instämmande
av Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i yrkandet.
Socialhållbarhet – målformulering
Tillägg sist i stycket: ”De av FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, som berör området
är en integrerad del av Region Gotlands arbete.”
Social hållbarhet – mål
Nytt mål 4: ”Kvinnor och män har samma möjligheter att påverka samhället och sina
egna liv och samma rätt att leva fria från våld”
Ekonomisk hållbarhet – målformulering
Tillägg sist i stycket: ”De av FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, som berör området
är en integrerad del av Region Gotlands arbete.”
Ekonomisk hållbarhet – mål
Ändring mål 3 – ”God tillgång till bostäder efter behov”
Ekonomisk hållbarhet – mål
Nytt mål 4 – ” Hög andel gotlänningar i arbete eller studier”
Ekologisk hållbarhet – målformulering
Tillägg rad 6 – Samtidigt ska Region Gotland ha kraft att ta sig an övrigt miljöarbete i
enlighet med gällande miljöprogram ”och Agenda 2030.”
Ändring rad 8 – bevaras byts mot ”gynnas”
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 163 forts
RS 2019/522

Ekologisk hållbarhet – mål
Tillägg mål 1 – Gotlands klimatavtryck ska minska ”minst i den takt koldioxidbudgeten slår fast.”
Ekonomi – mål
Nytt mål 4 – ” Region Gotland arbetar långsiktigt, främjande och förebyggande för
att undvika framtida kostnader.”
Saga Carlgren (V) yrkar på följande ändringar i styrkorten.
Ekonomi – mål
Ändring mål 1 – ”Budgeterat resultat uppgår till minst 1% av nettokostnaden”
Ändring mål 2 - ”Region Gotlands ekonomiska ställning ska bibehållas genom att
soliditeten inte försämras under perioden”
Ändring mål 3 – ”Region Gotland har ett resultat om minst 1% av nettokostnaden.”
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Saga Carlgrens yrkande.
Isabel Enström (MP) yrkar att ”kvantitet” läggs till under mål nr 8 under målområde
Ekologisk hållbarhet med instämmande av Meit Fohlin (S), Saga Carlgren (V) och
Marit Stigson (Fi).
Ordföranden ställer proposition på Jesper Skalberg Karlssons yrkande och Meit
Fohlins yrkande med Isabel Enströms tilläggsyrkande och finner att Jesper Skalberg
Karlssons yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för huvudförslaget och nej-röst för
Meit Fohlins yrkande med Isabel Enströms tillägg.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L),
Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg
Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Ylva Bendelin (S).
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens ändringsyrkande och finner att det
avslås.
Regionstyrelsens beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
Skickas till

Samtliga nämnder
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Protokoll
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RS § 164

Regional utveckling - resurser och gränssnitt

RS 2018/454
AU § 154

Regionstyrelsens beslut

Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra
ansvaret som arbetslöshetsnämnd från regionstyrelsen till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden från och med 1 januari 2020 och återkomma med
förslag till beslut till budgetavstämningen i oktober 2019.
• Regiondirektören får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att föra över det
strategiska uppdraget för kollektivtrafiken från tekniska nämnden till
regionstyrelsen från och med 1 januari 2020 och återkomma med förslag till beslut
till budgetavstämningen i oktober 2019.
•

Public Partner redovisade vid budgetberedningen 2018 en sin utredning rörande det
regionala utvecklingsansvaret i Region Gotland. Den föreslog att de regionala
utvecklingsfrågorna behövde mer politiskt utrymme, att de organisatoriskt sett skulle
ligga närmare regiondirektören, att roll- och ansvarsfrågorna mellan regionstyrelsen
och facknämnder skulle ses över samt att organisationen behövde förstärkas
bemannings- och kompetensmässigt. En process med en del beslut rörande detta har
pågått sedan dess som lett till såväl organisatoriska förändringar i regionstyrelseförvaltningen, med ett närmande mellan regiondirektören och den regionala
utvecklingen, och inrättandet av ett regionalt utvecklingsutskott under regionstyrelsen. Inför 2020 så återstår dock ännu resursfrågan och gränssnitten mellan
regionstyrelsen och andra berörda nämnder. Utgångspunkten för uppdraget som
regionalt utvecklingsansvarig aktör (RUA) är det lagstadgade uppdraget i Lag (SFS
2010:630) om regionalt utvecklingsansvar som Region Gotland har i Gotlands län.
Detta ansvar har av regionfullmäktige fördelats till regionstyrelsen, som utifrån detta
skall ansvara för att leda, samordna och följa den regionala utvecklingen på Gotland i
enlighet med den regionala utvecklingsstrategin.
När det gäller hanteringen av kompetensförsörjning och arbetsmarknadsfrågor så
antog regionfullmäktige 2014 en arbetsmarknadspolitisk strategi för Gotland. I denna
fördelas ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, medan regionstyrelsens förvaltning
beskrivs ha uppdraget att arbeta med näringslivsutveckling och kompetensförsörjning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnder fick sedan resurser för att
inrätta en arbetsmarknadsenhet. Med anledning av detta finns starka skäl att överväga
att föra över ansvaret som arbetslöshetsnämnd från regionstyrelsen till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
forts
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RS 2018/454

Kollektivtrafiken är viktig för den regionala utvecklingen på Gotland, på många olika
sätt. I andra regioner så ligger det strategiska ansvaret för kollektivtrafiken oftast på
regionstyrelsen, medan driften ligger i annan nämnd eller upphandlas. Det finns
därför skäl att överväga en överföring av ansvaret för de strategiska kollektivtrafikfrågorna, så som trafikförsörjningsprogram med fastställda mål för den regionala
kollektivtrafiken, från tekniska nämnden till regionstyrelsen.
Den regionala utvecklingen var inte i en utpekad del i besparingspaketet om
170 mnkr 2017-2019, men har ändå tagit besparing i samband med detta. För att
anpassa resurssättningar till en nivå som gör det möjligt att hantera det lagstadgade
uppdraget föreslås en ramförstärkning. För att hantera det regionala utvecklingsuppdraget saknas idag en del funktioner så som analys och uppföljning/utvärdering
av samhällsutveckling, regional attraktionskraft och varumärket Gotland, medan
andra funktioner som myndighetshanteringen av regionala tillväxtmedel,
kompetensförsörjning och internationellt samarbete inte räcker till för att klara
uppdraget på ett tillfredsställande vis och i linje med satta ambitioner.
Den slutrapport om möjliga besparingar som tillställdes regionstyrelsen i maj 2016,
och som låg till grund för besparingsbeslutet om 170 mnkr under 2017-2019,
föreslog inga besparingar kopplade till de regionala utvecklingsfrågorna. Inte desto
mindre belades avdelningen för regional utveckling, där det regionala utvecklingsansvaret i tjänstemannaorganisationen hanteras, med ett stort proportionerligt
besparingsbeting. Denna besparing efterföljdes inte, till skillnad från i övriga
verksamheter, av en tydlig process där uppdrag drogs in eller ambitionsnivån kring
berörda utvecklingsfrågor sänktes. Snarare har ambitionsnivån höjts kring de
regionala utvecklingsfrågorna under denna period. Såväl när det gäller det regionala
tillväxtarbetet, genom ett nytt regionala tillväxtprogram och ett arbete med en ny
regional utvecklingsstrategi, som inom de sociala och ekologiska områdena som
behöver integreras i det regionala utvecklingsarbetet på ett tydlig och effektivt sätt.
Detta har medfört en hårt ansträngd arbetssituation samt att verksamheten inte har
kunnat leverera på lagda uppdrag, med en ackumulerad ärendebalans som följd.
Regionstyrelseförvaltningen delar Public Partners uppfattning om att det lagstadgade
uppdraget med det regionala utvecklingsansvaret inte är erforderligt resurssatt likväl
som att det finns skäl att se över en del interna gränssnitt ifråga om roll- och ansvarsfördelning mellan nämnder och förvaltningar. Regionstyrelseförvaltningen bedömer
att de föreslagna besluten skapar förutsättningar för Region Gotland att hantera det
regionala utvecklingsansvaret på ett adekvat vis.
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-22
Skickas till
Tekniska nämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Driftbudget 2020 fastställs.
Investeringsbudget 2020 och 2021 fastställs.
Exploateringsbudget fastställs.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 16 augusti med förslag till
fördelning per nämnd för kompensation av höjda internhyror 2020.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober
2019 med förslag till fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på
konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt. Uppdraget ska
redovisas på budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden i uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag
till åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I
uppdraget ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande
kostnadsbild. Projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens
skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig
referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I
utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv
ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen
18 september med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.
• Regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
presentera förslag till effektivitetsprogram för 2021-2022 för att nå budgeterat
resultat på 2% år 2022.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder till lägre kostnad.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
•
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•

•

•

•

•

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en ekonomiskt
hållbar lösning för ett nytt badhus i Visby. I uppdraget ingår en beredning av de
förslag som inkommit från externa aktörer. Uppdraget ska beredas i kultur- och
fritidsberedningen och ett projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
återkomma med en långsiktig plan på avsättning till pensionsmedel samt till
avsättning under planperioden.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag att
säkerställa att IT-relaterade infrastruktur och processer drivs mer effektivt och
rationellt än idag samt förslag till åtgärder som sänker de totala IT-kostnaderna.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projektdirektiv ska
beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till
samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Förvaltningen får också i
uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som måste vidtas för att minska
personalkostnaderna samtidigt som löneutvecklingen ska vara marknadsmässig.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att arbetssätt och åtgärder som bidrar
till att medel som avsätts för satsningar på jämställdhet och bristyrken kan
förutom till lönesatsningar användas till andra åtgärder i syfte att behålla och
rekrytera personal. Det kan exempelvis vara ökad möjlighet till
kompetensutveckling eller forskning på del av tid, förändrat arbetstidsmått eller
andra åtgärder som förvaltningarna anser lämpliga.

Reservation
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S), Ylva Bendelin (S).

Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2020-2022, med fokus på budgeten 2020. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
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Det budgeterade resultatet för innevarande år 2019 uppgår till 57 miljoner kronor
(mnkr). Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt -46 mnkr. Den
totala prognosen beräknas ändå till + 64 mnkr på grund av positiva budgetavvikelser
för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto. Trots detta är det
oroväckande att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den
nivå som budgeten medger.
Utgångsläget inför budgetberedningen är beräknade skatteintäkter och bidrag 2020
på 5 470 mnkr enligt skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting
2 maj. Verksamhetens nettokostnader är beräknade till 5 366 mnkr och de finansiella
posterna är beräknade till 46 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på 58 mnkr. I
planen har 100 mnkr avsatts för personalkostnadsökningar, 33 mnkr till prisökningar
samt 67 mnkr för resursfördelningsmodeller.
Till regionstyrelsens behandling av ärendet om strategisk plan och budget finns
bifogat
-

Plankalkyl 2020-2022 utifrån Alliansens budgetförslag
Förslag till investeringsbudget för 2020 och 2021 samt investeringsplan för åren
2022-2024.
Till regionfullmäktiges behandling kommer ärendet kompletteras med följande
handlingar. Dessa kommer då att utgå från regionstyrelsens budgetbeslut.
- Resultatplan för åren 2020-2022
- Ramberäkning där nämndernas driftbudgetramar redovisas
- Exploateringsbudget för 2020 samt plan 2021-2023
- Finansförvaltningsbudget 2020
- Finansplan för åren 2020-2022
- Balansplan för åren 2020-2022
Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 18 september 2019.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv ska enligt
fastställd planeringsprocess tas fram och beslutas av i juni. Eftersom RF samtidigt
ska besluta om nya övergripande mål för perioden 2020-2023 så kommer dessa
riktlinjer och direktiv att utformas med de nya målen som utgångspunkt och därför
beslutas i november i år.
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Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör och regiondirektör Peter
Lindvall, regionstyrelseförvaltningen.
Yrkanden uppdrag:
Eva Nypelius (C) yrkar på följande uppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder till lägre kostnad.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en ekonomiskt
hållbar lösning för ett nytt badhus i Visby. I uppdraget ingår en beredning av de
förslag som inkommit från externa aktörer. Uppdraget ska beredas i kultur- och
fritidsberedningen och ett projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
återkomma med en långsiktig plan på avsättning till pensionsmedel samt till
avsättning under planperioden.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på
konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt. Uppdraget ska redovisas
på budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden i uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag till
åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I uppdraget
ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande kostnadsbild.
Projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att de bifalls.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag att säkerställa att IT-relaterade infrastrukturer och processer drivs mer
effektivt och rationellt än idag samt förslag till åtgärder som sänker de totala ITkostnaderna. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
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Isabel Enström (MP) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att lägga till
”Uppdraget ska innefatta en flerårig handlingsplan hur effektiviseringen ska
genomföras och vad besparing samt kvalitetsförbättringar i det kan beräknas till”.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Isabel Enströms yrkande och
finner eget yrkande bifalls.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag avseende åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig
hantering av inköp i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Isabel Enström (MP) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att lägga till ”och
öka avtalstroheten i alla förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna.
Projektdirektiv med målnivåer ska presenteras vid budgetavstämningen 2019”.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Isabel Enströms yrkande och
finner eget yrkande bifalls.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag till samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Förvaltningen
får också i uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som måste vidtas för att
minska personalkostnaderna samtidigt som löneutvecklingen ska vara marknadsmässig. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Isabel Enström (MP) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med övriga
förvaltningar ska också redovisa vilka åtgärder som behöver vidtas på kort och lång
sikt för att nå minskat sjuktal enligt uppsatta mål. Uppdraget skall vidare redovisa hur
respektive förvaltning arbetar med personalplanering och förslag på åtgärder vid
eventuellt upptäckta brister. Projektdirektiv ska presenteras vid budgetavstämningen
2019.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Isabel Enströms yrkande och
finner eget yrkande bifalls.
Eva Nypelius (C) yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig
referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I
utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv
ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
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Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Isabel Enström (MP) att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur framtidens skolorganisation på
Gotland skulle kunna se ut, utifrån målsättningen att fler elever klarar skolans mål,
utan att kostnaderna ökar.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Meit Fohlins yrkande och
finner eget yrkande bifalls. Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Eva
Nypelius yrkande och nej-röst för Meit Fohlins yrkande. Omröstningen ger 8 jaröster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik
Gradelius (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L), Lars Engelbrektsson (SD)
och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S),
Håkan Ericsson (S) och Ylva Bendelin (S). Regionstyrelsen beslutar att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland
utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Eva Nypelius (C) yrkar att regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019 presentera förslag till effektivitetsprogram för 2021-2022 för att
nå budgeterat resultat på 2% år 2022.
Saga Carlgren (V) yrkar att uppdraget avslås.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och Saga Carlgrens yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Isabel Enström (MP) även på följande
uppdrag:
Uppdrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att redovisa konsekvenser av att
äskade tillskott inte tillförs för 2020.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det avslås.
Uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att områden där det i närtid kan byggas
hyresrätter och studentbostäder prioriteras upp i plan- och exploateringsprocessen.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det avslås.
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Ökat klimatåtagande: Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
gemensam plan för arbetet med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits fram
och för att kunna möta upp arbetet med färdplanen för ett hållbart energisystem på
Gotland. Den ska bland annat innefatta ett incitamentssystem att minska antalet
resor (minska klimatutsläpp och kostnader) och riktlinjer för hur klimatinvesteringar
ska göras.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det avslås.
Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att hitta arbetssätt och åtgärder som bidrar
till att medel som avsätts för satsningar på jämställdhet och bristyrken kan förutom
till lönesatsningar användas till andra åtgärder i syfte att behålla och rekrytera
personal. Det kan exempelvis vara ökad möjlighet till kompetensutveckling eller
forskning på del av tid, förändrat arbetstidsmått eller andra åtgärder som
förvaltningarna anser lämpliga.
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
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Driftbudget
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153,9 mnkr för år 2020. Summan
innehåller kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya
behov (67,3 mnkr).
Yrkanden driftbudget
Eva Nypelius (C) yrkar på driftbudget enligt förslag från C-M-L-KD.
Meit Fohlin (S) yrkar på driftbudget enligt förslag från S-V-MP-Fi med instämmande
av Saga Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på båda förslagen och finner att eget förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst
för Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L),
Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg
Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Ylva Bendelin (S). Regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att besluta driftbudget enligt förslag från (C), (M), (L) och (KD).
C-M-L-KD

S-V-MP-Fi

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
Avsatt för personalkostnadskompensation

100,0

100,0

Personalkostnadskompensation

-85,0

-80,0

Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

-15,0

-20,0

67,0

67,0

Resursfördelningsmodell BUN

-40,8

-40,8

Resursfördelningsmodell GVN

-3,8

-3,8

Resursfördelningsmodell HSN

-39,2

-39,2

Resursfördelningsmodell SON

-27,1

-27,1

Delsumma resursfördelningsmodeller

-43,9

-43,9

Summa nya beslut personalkompensation
resursfördelningsmodeller

-43,9

-43,9

Avsatt för resursfördelningsmodeller
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B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

33,0

33,0

-25,4

-25,4

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

-5,1

-5,1

Höjning internhyra

-4,0

-4,0

0,0

-0,4

-1,5

-1,9

RS: Verksamhetsutveckling genom digitalisering

-1,5

-1,0

RS: Regional utveckling, projektkontor,
ökad befolkning

-1,5

-1,5

RS: föreningsbidrag gymnastikhall

-0,5

-2,0

TN: Kollektivtrafik

-5,0

0,0

TN: Kollektivtrafik, sjukresor, färdtjänst

0,0

-6,0

TN: Drift lekplats Klintehamn och
Aktivitetspark A7

0,0

-0,85

SON: Arbete mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld

0,0

-2,0

SON: LSS

0,0

-7,0

SON/HSN: första linjen för barn och unga
psykisk ohälsa

0,0

-3,8

HSN: samtalsbehandlare primärvård

0,0

-3,0

HSN: prisökningar utomlänsvård

0,0

-10,0

HSN: ökad tillgänglighet primärvård

0,0

-5,0

HSN: Framtidens vårdinformationsmiljö

0,0

-4,0

Externa avtal

Ökad andel ekologiska livsmedel
Summa externa avtal och interna priser
C. Förslag till ramtillskott
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HSN: ingen efterhandskompensation LOV
Primärvård

0,0

3,0

ÖFN: extra resurs kansli

0,0

-0,5

-8,5

-44,2

Regionstyrelsen

6,5

0,0

Tekniska nämnden

2,1

0,0

Miljö- och byggnämnden

0,4

0,0

20,0

0,0

5,0

0,0

Socialnämnden

13,0

0,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

13,0

0,0

0,0

20,0

60,0

20,0

Utdelning GEAB

10,0

10,0

Borttagande av avkastning fastighet

-5,0

-5,0

Ökad skatteintäkt (skattehöjning 75 öre)

0,0

75,0

Summa övriga förändringar

5,0

80,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

11,1

10,0

Utgångsläge inför budgetberedningen

58,0

58,0

Justerat resultat

69,1

68,0

Summa ramtillskott
D. Effektivisering

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Besparing
Delsumma effektiviseringar
E. Övriga förändringar
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 165 forts
RS 2018/454

Investeringsbudget 2020-2021
Investeringsbudgeten för 2020 beslutades på regionfullmäktige 19 november 2018.
Nämnderna har i sina strategiska planer för 2020-2022 föreslagit vissa förändringar
utifrån regionfullmäktiges beslut.
Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 534 mnkr för 2020 (+85 mnkr
mot tidigare beslut) och totalt 2 390 mnkr 2020-2024.
Den största skillnaden för 2020 beror på att socialnämnden äskar medel för ny
korttidsenhet samt att regionstyrelseförvaltningen äskar medel för ny konstgräsplan. I
övrigt är det mindre justeringar.
Yrkanden investeringsbudget
Eva Nypelius (C) yrkar på förslag till investeringsbudget från (C), (M), (L) och (KD)
med tillägg att beläggningsprogram vägar ändras till 12 miljoner år 2020-2024.
Meit Fohlin (S) yrkar på förslag till investeringsbudget från (S), (V), (MP) och (Fi)
med följande tillägg:
Regionstyrelsen, klimatinvestering 10 miljoner kronor år 2020, 2021 och 2022.
Tekniska nämnden, beläggningsprogram vägar 12 miljoner kronor år 2020 till 2024.
Tekniska nämnden, tillgänglighetsramp Gustavsvik, lekplats Klintehamn, A7
aktivitetspark, 1,064 miljoner kronor.
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att eget yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius yrkande och nej-röst
för Meit Fohlins yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L),
Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Meit
Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Aino Friberg
Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Ylva Bendelin (S). Regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att besluta investeringsbudget enligt förslag från (C), (M), (L) och
(KD).

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 165 forts
RS 2018/454

Investeringsbudget
2020

2021

Regionstyrelseförvaltningen
-

Investeringspott

3,4

3,4

-

Landsbygdsutveckling

2,0

2,0

-

Paternosterverk varuförsörjningen

-

Meröppet bibliotek

0,5

-

Bokningssystem

0,4

-

Bokbuss

-

Lokalinvesteringar

3,2

10,6

-

IT-investeringar

6,3

24,9

5,0

5,0

1,4

3,5

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
-

Investeringspott

-

Gata och park

12,0

12,0

-

Mark och stadsmiljö

13,2

15,0

-

Kollektivtrafik

5,5

5,0

-

VA-verksamhet

105,0

125,0

-

Avfallshantering

24,9

14,2

-

Hamnverksamhet (affärsdrivande)

7,7

12,0

-

hamnverksamhet (anslagsfinansierad)

3,8

8,0

-

fastighetsförvaltning

80,0

65,0

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 165 forts
RS 2018/454

Samhällsbyggnadsförvaltning
-

räddningstjänst (ram)

6,0

6,0

Miljö- och byggnämnden
-

investeringspott

1,0

1,0

-

fordon

0,6

0,0

Barn- och utbildningsnämnden
-

investeringspott

6,0

6,0

-

lokalinvesteringar

31,8

62,0

-

IT-investeringar

6,5

6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

Investeringspott

3,2

3,2

-

lokalinvesteringar

7,0

7,0

-

IT-investeringar

4,0

4,0

Socialnämnden
-

Investeringspott

5,0

5,0

-

lokalinvesteringar

30,0

41,3

-

IT-investeringar

4,0

4,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

Investeringspott

22,0

22,0

-

Maskiner och inventarier

10,6

5,0

-

lokalinvesteringar

37,0

15,0

Investeringsbudget totalt

454,8

503,5

varav VA och avfall

129,9

139,2

varav skattefinansierat

324,9

364,3
52 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 165 forts
RS 2018/454

Exploateringsbudget
Exploateringsområde inkl VA

Budget 2020
Utgifter

Inkomster

Beslutade exploateringsprojekt

10 000

Järnvägen Södercentrum

2 000

8 000

Stadsutveckling Visborg

23 769

15 000

Kv Sotaren Terra Nova

5 500

5 000

Kv Kopparslagaren Terra Nova

2 000

Kv Brodösen Terra Nova

16 000

10 000

Roma Ekgatan

1 500

3 000

Odvalds Klinte

1 500

1 000

500

450

Talgoxen Hemse
Pott för kommande exploateringsprojekt

30 000

Summa exploateringsprojekt

82 769

52 450

Förstudier
Torslunden Visby

500

Pott förstudier

5 000

Summa förstudier

5 500

Totalt expl. budg. ink förstudier

88 269

52 450

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad
av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.
I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några
ekonomiska åtaganden.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 166

Tilläggsanslag och beslut om stöd till
väganslutning för Visby flygplats

RS 2019/409
AU § 156

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•
•
•
•

Region Gotland medfinansierar projektet FYSGOT om trafiksäkerhet och
tillgänglighet till Visby flygplats med 50 % av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 4,2 miljoner kr, varav 0,25 miljoner kr ur 2019 års anslag,
0,95 miljoner kr ur 2020 års anslag och 3,0 miljoner kr ur 2021 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2019-07-01 till 2021-12-31.
Tilläggsanslag för bruttofinansiering medges med 11,5 miljoner kr.
Investeringsbudget 2020 på 3,2 miljoner kr flyttas från projekt Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplan till projekt Anslutning flygplatsen.
Investeringsbudget 2019 på 0,5 miljoner kr flyttas från projekt Cykelplan till
projekt Anslutning flygplatsen.
Projekt Anslutning flygplatsen budgeteras med 1,0 miljoner kr 2019, 9,0 miljoner
kr 2020 och 11,2 miljoner kr 2021.

Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FYSGOT för att utveckla
flygplatsen och förbättra tillgängligheten till den. Inriktningen är att förbättra för
gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att
förbättra korsningen väg 149/väg 69 genom en cirkulationsplats.
Tekniska nämnden beslutade (§ 229/2018) att för den del som avser cirkulationsplatsen, begära tilläggsanslag för bruttofinansiering med 8,4 miljoner kronor (övrig
finansiering sker inom tekniska nämndens budget). Samtidigt beslutade tekniska
nämnden att ansökningar om statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel
(1:1-medel) för den totala kostnaden, 8,4 miljoner kronor, för cirkulationsplatsen
skulle göras. Trafikverket har därefter beslutat om statlig medfinansiering på
4,2 miljoner kronor för cirkulationsplatsen.
Vid ärendets beredning har framkommit att summan som ska bruttofinansieras är
11,5 miljoner kronor eftersom ytterligare statsbidrag på 3,1 miljoner kronor erhållits.
Projektet ligger i linje med Region Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 där
kommunikationer är ett utvecklingsområde och där tillgängligheten till flygplatsen är
ett insatsområde.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 166 forts
RS 2019/409

Projektet överensstämmer med strategin i Vision Gotland 2025 om att stärka
Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.
I investeringsbudgeten har projektet Anslutning flygplatsen budgeterats med totalt
6 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor 2020 och 4 miljoner kronor 2021. Övrig
egen finansiering sker genom omprioritering från andra projekt. Totalt avsätts
9,7 miljoner kronor ifrån tekniska nämndens investeringsbudget. Projektet beräknas
starta under 2019 varför budgeten behöver omfördelas mellan åren 2019-2021 med
1,0 miljoner kronor 2019, 9,0 miljoner kronor 2020 och 11,2 miljoner kronor 2021,
totalt 21,2 miljoner kronor.
Driftskonsekvenser i form av avskrivningar och internränta uppstår med 231 000 när
investeringen är färdig. Ett anslag för att täcka dessa ökade kapitalkostnader behövs i
2022 års budget. Enligt teknikförvaltningen ryms inte dessa kostnader inom
nuvarande budgetram.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 167

Översyn sjukreseverksamhet

RS 2019/487
AU § 157

Regionstyrelsens beslut
•

Redovisning av uppdraget godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen fick, i samband med begäran om tilläggsanslag för
sjukreseverksamheten från tekniska nämnden, i uppdrag att göra en översyn av
principerna för ekonomistyrning av sjukresor, RS 2018-12-12, § 375. Översynen ska
redovisas till budgetberedningen.
Regionstyrelseförvaltningen menar att principerna för ekonomistyrningen av sjukresor är tydliga utifrån att det finns klara regler för hur resor med sjukresa får gå till.
I Region Gotland är budgetansvaret för sjukresor tilldelat tekniska nämnden medan
det framförallt är verksamheten inom hälso- och sjukvårdsnämndens område som
påverkar utfallet. Dock kan också tekniska nämnden påverka utfallet eftersom
beställningscentralen också har inflytande på om sjukresa ska godkännas eller inte.
Det är viktigt att alla berörda har god kunskap om regelverket och dess tillämpning
för att det inte ska ske sjukresor som inte följer detta. I dagsläget ligger ansvaret för
kunskapsspridning både inom teknikförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Om budgetansvaret ska förflyttas från tekniska nämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden behöver båda nämnder ta beslut om detta för att det ska kunna effektueras.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-12
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 168

Hansedagarna 2025

RS 2017/1023
AU § 158

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
återkomma med en finansiell analys utifrån samordning med besöksnäring och
övrigt näringsliv.

Regionstyrelsen har fattat beslut om att uppdra åt delegationen som deltog i Hansedagarna i Rostock att återkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport kring
Hansanätverket, möjligheter för Gotland inom nätverket i framtiden och mervärde
för Gotland att arrangera Hansedagarna 2025. Regionstyrelsen fattade vid samma
tillfälle beslut om att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån delegationens skriftliga rapport komma med förslag på eventuellt fortsatt process angående
Hansedagarna 2025, inklusive finansieringsanalys. 2018-04-26, RS § 102.
Delegationens rapport är inlämnad. Med den som utgångspunkt har förvaltningen
tagit fram bifogad informations-PM. PM:en bygger även på intervjuer med
delegaterna, projektledare för Hansedagarna 1998, material från de senaste
arrangörerna av Hansedagarna.
Syftet med informations-PM:en är att utgöra grund för det regionala utvecklingsutskottets ledamöter att diskutera möjligheter och mervärden med värdskapet 2025,
samt behov av eventuellt kompletterande underlag för att fatta beslut om värdskapet.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2019-03-28, § 93
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 169

Budget politisk verksamhet mandatperioden
2018-2022

RS 2019/531
AU § 159

Regionstyrelsens beslut
•

Fördelningen av det ökade anslaget för politisk verksamhet 2018-2022 godkänns.

I samband med regionfullmäktiges beslut om fördelning av personalkostnadskompensation 2019 samt strategisk plan och budget 2019-2021 har en budgetpost på
totalt 4 miljoner kronor avsatts för kostnadsökningar till följd av ändrade arvodesregler för förtroendevalda i Region Gotland samt inrättande av ett regionalt
utvecklingsutskott.
Budgetposten ska nu fördelas till respektive nämnd utifrån nya regelverket samt
regionrådens olika uppdrag. Motsvarande ärende återkommer i början av varje
mandatperiod då uppdragen för de förtroendevalda förändras. Budgeten justeras
beroende på förändringar jämfört med förra mandatperioden.
Beräkningarna utgår från antal möten, antal ordinarie ledamöter, beräknat antal
närvarande ersättare, beräknad längd på ett möte samt gällande ersättningar till
förtroendevalda.
Det ökade anslaget för politisk verksamhet 2018-2022 fördelas till nämnderna enligt
tabell:
Budgetförändring
Regionfullmäktige
Regionstyrelse

200
2 350

Överförmyndarnämnd

25

Patientnämnd

10

Valnämnd

5

Revisorer

30

Teknisk nämnd

370

Miljö- och byggnämnd

-90
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 169 forts
RS 2019/531

Barn- och utbildningsnämnd

-330

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd

240

Socialnämnd inkl. individutskott

690

Hälso- och sjukvårdsnämnd

500

Den beräknade kostnadsökningen har räknats ut genom att jämföra 2018 med 2019
och ta hänsyn till samtliga förändringar som genomförts.
Ärendet är återkommande i början av varje mandatperiod då budgetförutsättningarna
för de politiska uppdragen ändras.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-16
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 170

Ansökan om verksamhetsbidrag ur
regionstyrelsens näringslivsanslag 2020

RS 2019/321
AU § 163

Regionstyrelsens beslut

Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2020 och belastar regionstyrelsens
näringslivsanslag med totalt 14 563 000 kronor, enligt följande.
- Almi företagspartner Gotland AB 4 138 000 kronor.
På grund av jäv deltar inte Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) i
handläggningen av detta bidragsärende.
- Science Park Gotland 1 450 000 kronor.
- Visby Centrum AB 500 000 kronor.
På grund av jäv deltar inte Filip Reinhag (S) i handläggningen av detta bidragsärende.
- Ung Företagsamhet Gotland 500 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) i handläggningen av detta bidragsärende.
- Coompanion 200 000 kronor
- Gotlands Filmfond 1 500 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Meit Fohlin (S) i handläggningen av detta bidragsärende.
- 92 möjligheter 50 000 kr
- Gotland Cruise Network 150 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Johan Thomasson (L) i handläggningen av detta
bidragsärende.
- Medeltidsveckan 300 000 kr
- Gotland Grönt Centrum AB 5 200 000 kronor.
På grund av jäv deltar inte Stefan Nypelius (C) i handläggningen av detta
bidragsärende.
- Rindi kårhuslokaler 575 000 kronor.
• Regionstyrelseförvaltningen får uppdrag att formalisera ansökningsförfarande och
återrapportering av näringslivsanslaget.
•

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 170 forts
RS 2019/321

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. * Region Gotlands
ekonomi för år 2020 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en
ekonomi i balans. Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning utifrån de
ekonomiska ramarna för regionstyrelsens näringslivsanslag.
Region Gotlands ekonomi för år 2020 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs
för att skapa en ekonomi i balans. Förslaget bygger på en sammanvägd bedömning
utifrån de ekonomiska ramarna för regionstyrelsen näringslivsanslag.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen föreslår att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att formalisera
ansökningsförfarande och återrapportering av näringslivsanslaget.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 171

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
Miljöbalken

RS 2019/502
AU § 120

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Ny timtaxa för verksamheter inom miljöbalken höjs till 975 kronor godkänns.
• Gäller från och med 1 juli 2019.
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny timtaxa utifrån en ny beräkning av
timpriset. Beräkningen är gjord med hjälp av en modell framtagen av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Resultatet visar att timtaxan borde varit 25 kronor
högre 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-12-18, § 152, om att räkna upp
timpriset med 2,4 procent enligt årlig indexjustering. Timtaxan beslutades då till
950 kr från 1 januari 2019. Eftersom den nya beräkningen visar att utgångsläget för
uppräkningen borde varit 25 kr högre så föreslås nu att regionfullmäktige beslutar att
höja timtaxan från 950 till 975 kr.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av
överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information
till företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller förslaget om att anpassa timtaxan utifrån
beräkningen. Utifrån 2019 års tillsynsplan skulle detta ge en merintäkt på ca 300 000
kronor. Region Gotland kommer även med föreslagen höjning ha en bland de lägre
timavgifterna bland kommuner.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2018-12-18, § 151
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 172

Avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen
om tobak liknande produkter (2018:2088)

RS 2019/523
AU § 121

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att fastställa avgifter för tillstånd och
tillsyn enligt förslag.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande
produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala
handeln med tobaksprodukter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en avgift för tillsyn
avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning.
Kommunerna får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med den gamla
tobakslagen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för parti- och detaljhandel med
tobaksvaror.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som
bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ Lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad för
hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor.
Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till avgifter som bör tillämpas för tillståndsgivning och tillsyn
enligt Lagen om tobak och liknande produkter.
Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, och föreslår regionstyrelsen att godkänna förslag till avgifter för
tillstånd och tillsyn och överlämna ärendet för fastställande i regionfullmäktige.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 172 forts
RS 2019/523
Ärendets behandling under mötet

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare utredning.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
Skickas till
Enheten Livsmedel och alkoholtillstånd, Samhällsbyggnadsförvaltningen

64 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 173

Tilläggsanslag för projektet Biogas
Klintehamn

RS 2019/329
AU § 122

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

Tekniska nämnden genomför ombyggnation av avloppsanläggningen i Klintehamn.
Syftet är att modernisera anläggningen och där ingår även konvertering till förnybara
energikällor. I investeringsprojektet har rötkammare för slambehandling av reningsverkets egna avloppsslam exkluderats då det bedömts oekonomiskt samt att egna
slammängder ej är tillräckliga för att upprätthålla processen året om.
I syfte att uppnå större mängder rötbart material så att rötningsprocessen kan
upprätthållas hela året, har ett samarbete inletts med Foodmark för behandling av
livsmedelsindustrins avfall och motköp av gas. Upplägget utgår från att behandlingstjänster och biogasproduktion och distribution sker till motsvarande självkostnad för
VA-verksamheten så att inte projektet belastar VA-verksamheten ekonomiskt.
Huvudmängden av producerad gas avsätts till Foodmark och överskottet nyttjas som
processvärme för rötkammaren samt som värme för VA-verksamheten.
Sammantaget är mängden slam från VA-verksamheten och avfall från Foodmark
tillräckliga för att genom slamrötning för biogasproduktion möta verksamheternas
behov av förnybar energi. En investering skulle möjliggöra även behandling av
organiska avfall från andra verksamheter. Enligt VA-lagen får merkostnader i drift till
följd av detta ej tillföras VA-kollektivet och ska därmed täckas av avgifter för utförd
tjänst.
Konsekvensen om rötning ej byggs i Klintehamn blir att slam från reningsverket
behöver transporteras till Visby för rötning. Visby avloppsreningsverk är redan idag
är överbelastat. Miljödomens villkor föreskriver att hantering av slam från enskilda
avlopp ej kan ske i Klintehamn utan att en rötgaskammare finns. Etableras rötning i
Klintehamn bidrar det till lösning för ovan samt om det sker i samband med
ombyggnaden av reningsverket ges samordningsvinster.
Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 28,9 mnkr varav 12,3 mnkr
finansieras med stöd från Klimatklivet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 173 forts
RS 2019/329

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot projektet. Genom att
samarbeta med näringslivet på orten finns förutsättningar för ett projekt som båda
parter har nytta av och som också bidrar till att Foodmark kan byta ut eldningsolja
för produktion av processvärme till förnybar energikälla.
Ärendets behandling under mötet

Johan Thomasson (L) yrkar att ärendet återremitteras för vidare handläggning.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-02-20, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-15

66 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 174

Verksamhetsbidrag till Medeltidsveckan

RS 2019/519
AU § 123

Regionstyrelsens beslut

Medeltidsveckan beviljas verksamhetsstöd på 400 000 kr för respektive år.
• Regionstyrelseförvaltningen uppdras att skriva fram ett nytt avtal för perioden.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna stödet för
Medeltidsveckan.
•

Medeltidsveckan är ett av de starkaste profilbärande evenemangen som pekas ut i
Region Gotlands utredning ”Evenemang på Gotland”. Veckan som innehåller över
500 olika evenemang och årligen besöks av cirka 40 000 nationella och internationella
besökare.
Medeltidsveckan har haft ett avtal med kultur- och fritidsavdelningen som går ut vid
årsskiftet 2019/2020 och har under de senaste åren fått medel dels från
regionstyrelseförvaltningens avdelning för regional utveckling och från kultur- och
fritidsavdelningen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att denna ordning fortsätter i god samverkan.
Medeltidsveckan, som i år kan fira sitt 35-års jubileum, har under de senaste åren
arbetat aktivt med att utveckla sin intäktssida och därmed även förändrat strukturen
av veckan. Evenemangets utformning i det offentliga rummet i världsarvsstaden
Visby gör det omöjligt att dra in medel som helhet. Det är istället delar av eventet
som deltagaren själv väljer att delta på som Medeltidsveckan kan få sina inkomster på
och där är tornerspelen den enskilt största förtjänsten. Medeltidsveckan bedöms ha
möjligheter att ytterligare förstärka sin intäktssida, men detta behöver göras med en
stabil ekonomi som bas. Verksamhetsbidrag från Region Gotland bedöms därför
vara nödvändigt för att evenemanget både ska kunna genomföras och utvecklas. Vi
ser ingen anledning till att minska stödet så som gjorts under den senaste 3-års
perioden 2017-2019.
Medeltidsveckan är av stor betydelse för Gotland när det gäller att attrahera besökare
i slutet av sommarens högsäsong, och på så vis förlänga den ytterligare en vecka.
Evenemanget bidrar också starkt till bilden av Gotland som en plats att bo, leva och
verka på. Evenemanget kombinerar också på ett spännande sätt både folkbildning
och turism. De senaste åren har ett omfattande arbete gjorts för att göra eventet mer
hållbart, tryggare och möjliggöra för yngre målgrupper att delta.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 174 forts
RS 2019/519
Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen föreslår att stödet till Medeltidsveckan ska samordnas.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-11

68 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 175

Ansökan om regionala tillväxtmedel Burgsviks hamn fas 1

RS 2018/1291
AU § 124

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar Burgsviken Utveckling AB för projekt ”Burgsviks
hamn fas 1” med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst
835 000 kronor ur 2019 års anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha
inkommit senast 2019-12-31.
•

Syftet är att låta hamnen i Burgsvik få utvecklas till den centrala funktion den en gång
i tiden hade och därmed stärka såväl näringslivet som kulturlivet och skapa nya
arbetstillfällen.
Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt:
Resultatet förväntas bli att samtliga funktioner beträffande planering, organisation,
ledning och kontroll ska vara upprättade. Förstudien ska vara klar, akuta reparationer
ska vara genomförda och bygget av en servicebyggnad ska vara igångsatt. En
miljöplan ska vara upprättad och aktuella avtal ska vara upprättad.
Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt:
Målet är att inom en period av tre år ska hamnen vara ekonomiskt bärkraftig och ha
utvecklats med ökad service för besökare och fast befolkning med faciliteter som
underlättar för serviceföretag samt ha etablerat samverkan med akademin i frågor
som rör Östersjöns miljö.
Projektets övergripande syfte är att utveckla hamnen i Burgsvik till en central
funktion för att stärka näringslivet, kulturlivet och skapa nya arbetstillfällen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla Storsudret. Projektet kopplar på olika sätt till Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Projektet kommer att bidra till att stärka
attraktionskraften för den sydligaste delen av Gotland som en nyckelfaktor för
levande och attraktiv landsbygd på Gotland - året om. Dessutom kommer besöksnäringen i området att stärkas både genom förbättrade faciliteter vid strand och
gästhamn samt förbättrad miljö i Burgsviken till nytta för turism och besöksnäringen
i området. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar
finansiering av projektet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 175 forts
RS 2018/1291
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09

70 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 176

Dramaseriefestival

RS 2019/521
AU § 125

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen ställer sig positiv till att bevilja medfinansiering ur de regionala
tillväxtmedlen till en aktör som genomför en dramaseriefestival i enlighet med
förstudien.

En utredning kring möjligheterna att på Gotlands etablera en Dramaseriefestival har
undersökts och i detta ärende presenteras bakgrunden, resultatet av en förstudie och
argument som stöder tillkomsten av ett sådant arrangemang samt en bedömning av
lämpligheten av arrangemangets finansiering med offentliga medel från Region
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är i stora delar positiv och förvaltningen
föreslår att Region Gotland medverkar i finansieringen av en sådan festival genom
regionala tillväxtmedel.
Regionstyrelseförvaltningen anser att en lyckad lansering av en dramaseriefestival på
Gotland skulle kunna medföra flera positiva effekter på Gotland, helt enligt
förstudiens rapport, men upplever en stor osäkerhet kring arrangemangets
konkurrenskraft gentemot andra snarlika festivaler. Den föreslagna insatsen från
Region Gotland utgör ett stort risktagande med offentliga medel. Dessutom befinner
sig festivalen på en hårt kommersialiserad arena och om det är tillräckligt intressant
för branschen torde det kunna komma till genomförande utan att skattemedel
riskeras.
Mot bakgrund av detta och med hänsyn till det hårt ansträngda ekonomiska läget
inom regionen föreslår regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland avstår från att
satsa medel ur driftsbudget på projektet, utan att medverka i finansieringen med
regionala tillväxtmedel.
Regionstyrelseförvaltningen avstyrker sålunda att medel för genomförande av
festivalen anslås ur driftsbudget, men föreslår att regionstyrelsen ställer sig positiv till
festivalen och till att anslå regionala utvecklingsmedel.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-25

71 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 177

Remiss. Förslag till revidering av riksintresse
för kulturmiljövården i Gotlands län

RS 2019/357
AU § 126

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande Förslag till revidering av riksintresse för
kulturmiljövården i Gotlands län överlämnas till Länsstyrelsen enligt med
regionstyrelseförvaltningens förslag med beslutat tillägg.

Paragrafen justeras omedelbart.

Länsstyrelsen efterfrågar synpunkter på förslaget till revidering av 26 riksintresse
innan det slutgiltiga förslaget skickas till Boverket och Riksantikvarieämbetet. Detta
är den andra av tre remissyttranden gällande revidering av riksintresse för kulturmiljövård.
Detta remissvar från regionstyrelseförvaltningen innehåller förslag på generella
ändringar i riktlinjerna för att underlätta hanteringen i bygglovs- och planeringssituationer samt specifika ändringar i några riksintresseområden. Här finns önskemål
om begreppsdefinitioner samt om riktlinjer som understödjer utvecklingen av
områdena. I Grötlingbo föreslås en mer restriktiv hållning i närheten av vägnätet
men efterfrågas en tydligare beskriven möjlighet för ny bebyggelse på övriga icke
öppna markområden.
En generell iakttagelse är att förslaget till nya riktlinjer följer ett tidigare etablerat
tänkesätt där ny bebyggelse föreslås tillkomma i enlighet med ett äldre befintligt
bebyggelsemönster. På många platser är denna strategi icke förenlig med riksintressevärderingen då etablering utefter vägnäten tenderar ge upphov till förtätningar som
riskerar utveckla byliknande villarader vilka bryter det historiska landskapet med glest
liggande äldre gårdar.
Länsstyrelsens översyn av riksintressen för kulturmiljövård i Gotlands Län omfattar
riksintressebeskrivningen, kunskapsunderlaget samt den geografiska avgränsningen.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 177 forts
RS 2019/357
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar att under rubrik Övriga synpunkter på sida två i remissvaret
lägga till ”Regionstyrelsen ser ett behov av att se på riksintressen för kulturmiljövård
utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv. Bland annat bör frågor som gentrifiering
av våra kulturarvsmiljöer, bebyggelseutvecklingen och företagsutvecklingen på
landsbygden belysas. Regionstyrelsen har för avsikt att återkomma med denna
genomlysning i tredje och sista remissvaret, då för hela revideringen av riksintresse
för kulturmiljövård.”
Ordförande ställer proposition på Eva Ahlins yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Gotlands län 2019-03-07
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-10

73 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 178

Remiss. Kamerabevakning i kollektivtrafiken
- ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

RS 2019/373
AU § 127

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande Kamerabevakning i kollektivtrafiken - ett enklare
förfarande (SOU 2019:8) överlämnas till Justitiedepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Kamerabevakning utgör ett intrång i våra grundläggande fri- och rättigheter. De
rättigheter som främst berörs är rätten till skydd för privatlivet och den personliga
integriteten samt rätten till skydd för personuppgifter.
Region Gotland anser att syftet med förslaget i grunden är positivt, men ser att det
här finns två starka intressen som står mot varandra, den personliga säkerheten och
den personliga integriteten. Även om den personliga säkerheten utgör ett
beaktansvärt skäl så är Region Gotland tveksam till om den kan väga tyngre än den
personliga integriteten i samtliga av de situationer som utredningens förslag omfattar.
Region Gotlands dataskyddsombud anför att det med förslaget följer en överhängande risk att bevakning kommer ske utan att någon konsekvensbedömning
avseende dataskydd görs eller att det inte sker något förhandssamråd med tillsynsmyndigheten när så ska ske enligt artiklarna 35 och 36 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om
upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen).
Till viss del kan detta vägas upp av att Datainspektionen har en uppföljningsskyldighet även för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
utredningens lagförslag. Regionens dataskyddsombud vill dock framhålla att en
ordning som innebär att tillstånd måste erhållas innan en behandling av personuppgifter påbörjas torde leda till en högre grad av kontroll, vilket medför ett högre
skydd för den personliga integriteten.
I slutbetänkandet kan Region Gotland sakna en analys av hur regelverket för tillstånd
skulle kunna förändras istället för att utvidga det s.k. tunnelbaneundantaget till att
omfatta även annan typ av kollektivtrafik. Ansvarig enhetschef för kollektivtrafiken
på Gotland menar att ett enklare förfarande för kamerabevakning skulle underlätta
arbetet med att förebygga brott och att kunna få personer som begått brott lagförda,
men påpekar att det bör råda försiktighet vid eventuella införanden av undantag i nu
gällande lagstiftning.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 178 forts
RS 2019/373

Slutligen vill Region Gotland påpeka att det i slutbetänkandet helt saknas en analys
om integritetsaspekterna för oss som är bosatta på Gotland. Om lagförslaget skulle
gå igenom och det därmed skulle bli möjligt med kamerabevakning på såväl flygplatser som färjeterminaler och även inuti färjorna skulle det innebära att de som är
bosatta på Gotland alltid skulle vara kamerabevakade när de reser till och från ön. Ett
sådant integritetsintrång anser Region Gotland behöver analyseras särskilt, då resande
till och från Gotland inte är möjligt på några andra sätt än genom flyg- eller färjetrafik.
Ärendets behandling under mötet

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

Justitiedepartementet 2019-03-07
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 179

Remiss - Tillsammans mot 2030 - En energioch klimatstrategi för Gotland

RS 2019/258
AU § 128

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande Tillsammans mot 2030 - En energi- och klimatstrategi för
Gotland överlämnas till Länsstyrelsen enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Denna remiss gäller ett förslag till regional energi- och klimatstrategi, från
länsstyrelsen i Gotlands län enligt uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev och enligt
länsstyrelsernas samordningsuppdrag inom energiomställning och minskad klimatpåverkan, enligt de nationella långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen. Förslaget
är baserat på bred dialog med många berörda aktörer. Region Gotland och Uppsala
Universitet Campus Gotland har bidragit i styr – och arbetsgrupp. Strategin ska ligga
till grund för ökad samverkan och samspel. Arbetet med strategin är främst avsett att
ske genom möten, dialogforum, andra kommunikativa insatser och kunskapshöjande
projekt. Strategin ska även fungera som ett åtgärdsprogram för miljömålet Begränsad
klimatpåverkan.
I strategin nämns, i sammanfattningen och inledningsvis i kapitel tre, att kraftiga
åtgärder behövs redan inom en snar framtid och att alla behöver se sin roll och ta
ansvar. Inom beskrivningen av fokusområden lämnas övergripande förslag på
åtgärder för aktörer inom respektive område: De verktyg som anges för arbetet är
åtaganden, styrdokument, projekt och samverkan. I ”åtagande” ingår de åtgärder som
alla behöver ta ansvar för att genomföra, var och en inom sina egna ansvarsområden,
alltifrån privatpersoner till stora verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen är fullt medveten om de begränsade verktyg som en
samordnande aktör har till sitt förfogande och ambitionen hos länsstyrelsen att
strategin ska vara ett dokument som flera aktörer kan ställa sig bakom.
Förvaltningens samlade bedömning blir ändå att strategin skulle vinna på att
länsstyrelsens egen roll och inställning förtydligas i detta dokument. Andra aktörer
kommer att ha egna styrdokument där deras åtgärder, mål och ambitioner inom
energi- och klimatområdet uttrycks. Förvaltningens bedömning är att samverkan
skulle vinna på att detta dokument tydligare anger vilka avväganden och ställningstaganden länsstyrelsen gör, för att inom hela sitt ansvarsområde bidra till att vägleda
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 179 forts
RS 2019/258

och stödja andra aktörer, inklusive Region Gotland, i att utveckla och genomföra
åtgärder för att nå energi- och klimatmålen. Strategin behöver vara ett levande
dokument som med relativt korta tidsintervall utvecklas enligt behov som visas av
uppföljningar och genom samverkan mellan berörda parter, detta bör enligt
förvaltningens mening också ingå i strategin. I omarbetandet efter remissen finns
också möjligheter att tydligare knyta an strategin till åtgärder som anges i färdplanen
”Energipilot Gotland”, vilket Region Gotland gärna bidrar med.
I regleringsbrevet till länsstyrelserna för 2019 ingår ett flertal uppdrag under rubriken
Energiomställning och minskad klimatpåverkan bland annat att
…främja, samordna och leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta
sakområden avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan.
… ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier,…
… åtgärder för fossilfria transporter.
… regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i dialog
med Energimyndigheten och Trafikverket.
… i dialog med olika aktörer verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och
synergieffekter mellan olika åtgärder.
... verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt avseende insatser för att
uppnå planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.
… Bedöma hur vidtagna insatser har påverkat utsläppen av växthusgaser,
energieffektivisering och andelen förnybar energi i länet.” citat ur regleringsbrev 2019
Förvaltningens bedömning är att strategin skulle vinna på att länsstyrelsens egen roll
och inställning förtydligas i detta dokument, med hänvisning till uppdragen ovan.
Andra aktörer kommer att ha egna styrdokument där deras åtgärder, mål och
ambitioner inom energi- och klimatområdet uttrycks, men detta är länsstyrelsens
chans att tydligare anger vilka avväganden och ställningstaganden länsstyrelsen gör,
för att inom hela sitt ansvarsområde bidra till att vägleda och stödja andra aktörer,
inklusive Region Gotland, i att utveckla och genomföra åtgärder för att nå energioch klimatmålen.
Vad gäller syftet kunde det koncentreras till - att få aktörer att samlas kring
gemensam kunskap om förutsättningarna och vad som behöver åstadkommas för att
nå energi – och klimatmålen på internationella, nationella och regional nivå.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 179 forts
RS 2019/258

Vidare skulle texten under fokusområdena vinna på att ytterligare koncentreras på
vägledning och stöd för att utveckla och genomföra åtgärder.
Under kapitel 1.5 sid 7, Uppföljning och utvärdering, presenteras ett förslag på en
samverkansåtgärd, utan att den egentligen anges som en åtgärd: ”Att komma framåt i
energi- och klimatarbetet förutsätter samarbete mellan Länsstyrelsen, Region
Gotland, Energimyndigheten och Uppsala Universitet Campus Gotland. Samverkan
bör ha sin utgångspunkt i de uppdrag och styrdokument som finns inom organisationerna. Arbetet bör följas upp gemensamt årligen och ha en delvis gemensam
kommunikationsplan. Samverkan kan bedrivas under ett gemensamt paraply som
inkluderar kommunikationsplan, kompetens- och processutveckling, uppföljning och
utvärdering”, texten hänvisar sedan till ett pågående utvecklingsarbete på Campus
Gotland.
Förvaltningen gör bedömningen att samverkan lämpligen utvecklas och i viss mån
formaliseras inom ramen för arbete med färdplanen Energipilot Gotland, något som
måste utvecklas inom en nära framtid. Energicentrum Gotland avses kunna bli den
samverkansplattform som behövs.
Ärendets behandling under mötet

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

Länsstyrelsen 2019-02-18
Miljö- och byggnämnden 2019-04-10, § 78
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-17
Skickas till
Länsstyrelsen Gotlands län
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 180

Detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1
(skifte 2), antagande

RS 2019/468
AU § 129

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Detaljplanen för Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av antas.

Miljö- och byggnämnden fattade 2019-03-13, § 54 beslut om att godkänna planförslaget avseende Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade
kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären
och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst 2000 m2. Den
valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att
befintlig tallskog inramar respektive tomt samt att stigar genom området säkerställs.
Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en
huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så att den
integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom solceller
eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får tomterna
inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att miljö-och byggnämndens beslut kan
bifallas och föreslår därför att planförslaget godkänns av regionstyrelsen och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2019-03-13, § 54
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 181

Försäljning av del av fastigheten Östergarn
Katthammarsvik 2:1

RS 2017/916
AU § 130

Regionstyrelsens beslut
•

Föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering av del av fastigheten
Östergarn Katthammarsvik 2:1 till fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:2 som
ägs av Kjell-Arne Jakobsson godkänns. Överenskommen ersättning uppgår till
700 000 kronor.

I besparingssyfte har tekniska nämnden beslutat 2016-02-17, § 32 punkt 6 att ett
urval av ej lönsamma hamnar ska säljas. Detta ska i första hand ske som en
direktförsäljning till arrendatorn till marknadspris.
Katthammarsviks hamn utgörs av fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 som
ägs av regionen. Cirka 1 ha av fastigheten är sedan 1992 upplåtet med ett lägenhetsarrende till Kjell-Arne Jakobsson. Därutöver har piren upplåtits till Katthammarsviks
Rökeri AB via ett nyttjanderättsavtal som löper sedan 2013. Aktuellt område har via
en marknadsvärdering prissatts till 700 000 kronor. Då arrendatorn äger intilliggande
fastighet kan marken regleras in i arrendatorns befintliga fastighet som utgörs av
Östergarn Katthammarsvik 2:2, Rökeriet i Katthammarsvik.
Katthammarsviks hamn har sedan många år varit olönsam för regionen och därför
pekats ut som en hamn lämplig för försäljning ur ett besparingsperspektiv.
Fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 ligger inom ett område som i den
fördjupade översiktsplanen utpekats som ett LIS-område. För att upphäva strandskyddet inom ett LIS-område ska detta motiveras. Åtgärden ska till exempel bidra till
att skapa långsiktiga arbetstillfällen. Genom att reglera in aktuellt område i fastigheten
där Katthammarsviks Rökeri är etablerad skapas långsiktiga förutsättningar för
verksamheten att utvecklas.
Överenskommen ersättning bedöms vara marknadsmässig och regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna överenskommelsen om
fastighetsreglering.
forts

80 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 181 forts
RS 2017/916
Ärendets behandling under mötet

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att ärendet ska återremitteras för vidare utredning.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-12

81 (91)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 182

Motion. Bistånd till papperslösa

RS 2017/983
AU § 131

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Elin Bååth (F!) har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar riktlinjer
som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Socialnämnden har utrett ärendet och har föreslagit avslag på motionen 2018-03-21,
§ 37. I utredningen framförs sammanfattningsvis följande:
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §. Socialförvaltningen beviljar idag undantagsvis
bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på första lön (vilket innebär svarta pengar
eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller till hemresa.
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 182 forts
RS 2017/983

Motionen ger två dilemman. Dels att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Socialförvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt
med”, med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer till exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan
om en klient söker bistånd på grund av det.
Det andra dilemmat är att om bistånd beviljas utifrån ett barnperspektiv så innebär
det indirekt att man lägger på barnen att försörja sina föräldrar. Det blir
problematiskt utifrån ett barnperspektiv.
Den föreslagna förändringen undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Under behandlingen i regionstyrelsen den 29 maj 2018 skickades motionen på
återremiss för komplettering med information om hur andra kommuner hanterar
frågan (§ 125, 2018-05-29). Enligt SKL finns enbart två kommuner som fattat
principbeslut att erbjuda mer än nödbistånd till personer och familjer som lever som
papperslösa. En av dessa kommuner har därefter dragit tillbaka det principbeslutet.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning vilket framgår av
tjänsteskrivelsens sammanfattning. Så gott som alla kommuner i Sverige saknar
principbeslut och därmed riktlinjer för att erbjuda mer än nödbistånd till personer
och familjer som lever som papperslösa. Av två kommuner som har fattat principbeslut har en dragit tillbaka det.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är därmed att regionstyrelsen
bör föreslå att regionfullmäktige avslår motionen.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande om bifall till
motionen och arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att den avslås.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nejröst för Saga Carlgrens yrkande.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 182 forts
RS 2017/983

Omröstningen ger 14 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Johan Thomasson (L),
Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S),
Håkan Ericsson (S) och Ylva Bendelin (S), Lars Engelbrektsson (SD) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 1 nej-röst: Saga Carlgren (V). Regionstyrelsen
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i yrkandet.
Beslutsunderlag

Motion 2017-10-23
Socialnämnden 2018-03-21, § 37
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-08
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RS § 183

Medborgarförslag. Flytt av biblioteket i
Fårösund tillbaka till Fårösundsskolan

RS 2018/978
AU § 132

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med att regionstyrelsen har beslutat om flytt av
biblioteket tillbaka till Fårösundsskolan.

Leif-Åke Svensson har inkommit med medborgarförslag om att biblioteket vid
Kustateljén borde flytta tillbaks till Fårösundsskolan.
Inför regionstyrelsens beslut i december gjorde regionsstyrelseförvaltningen följande
bedömning:
Folkbiblioteket i Fårösund har sedan flytten från skolan till Kustateljén sett en
minskad utlåning. Vidare har arbetsmiljön och besöksmiljön försämrats vilket går att
läsa i Arbetsmiljöverkets inspektion från juni månad.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en flytt av folkbiblioteket tillbaks till skolans
lokaler kommer möjliggöra såväl förbättrad utlåningsstatistik som samverkan med
skolan. Ett beslut av en flytt innebär att skolbiblioteket integreras med folkbiblioteket
utifrån ett identifierat behov från skolan. Kostnaden för identifierat behov samt del
av lokalen bekostas av utbildnings -och arbetslivsförvaltningen.
Beslutet att flytta biblioteket tillbaka till skolan innebär förändrad kostnadsbild för
såväl regionstyrelsen som barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilket föreslås regleras i samband med budgetberedningen inför
budget 2020.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018_09-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03
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Regionstyrelsen
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RS § 184

Information. Ny strategi och handlingsplan
för världsarvet Hansestaden

RS 2018/1111
AU § 133

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby fortskrider enligt plan och tidsplanering. Arbetet följer riktlinjerna för världsarvskonventionen och genomsyras av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Unescos
rekommendation om det historiska urbana landskapet från 2011.
Projektet leds av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper (1. förvaltning, skydd och
vård; livskraftig, hållbar stadskärna; 3. hållbar turism; 4. miljö, energi och klimat; 5.
riskhantering och krisberedskap; 6) interpretation och kunskapsuppbyggnad; 7.
innovation och digitalisering).
Projektet utformas i samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med
världsarvets olika intressenter. Dialogprocessen består av tre komponenter:
världsarvsforum som vänder sig till en bred allmänhet; fokuserade dialogmöten som
genomförs av de tematiska arbetsgrupperna; och en enkät- och intervjustudie som
vänder sig främst till boende, verksamma och fastighetsägare inom världsarvet men
även övriga boende på Gotland.
Världsarvsstrategin lämnas in den 16 oktober för beslut av regionfullmäktige den
16 december 2019.
Förvaltningens bedömning är att projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby fortskrider enligt plan och inom de tids- och budgetramar
som finns för projektet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Elene Negussie, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-10
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Regionstyrelsen
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RS § 185

Information. Gotlands idrottsförbund

Ärendet föredras av Bo Ronsten, Gotlands idrottsförbund.
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-05-28

RS § 186

Anmälan av delegationsbeslut

RS 2019/11

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regiondirektörens beslut
- Delegationsbeslut avseende rättegångsombud
- Deltagande i projektet Samhällsberedskap vid ökat antal migranter (SÖM)
Kultur och fritidsavdelningens beslut
-

Av handläggarna på kultur- och fritidsavdelningen fattade beslut 2019-04-16--0521.
- Film på Gotland gäller 2019-01-01--04-15
Serveringstillstånd
-

Regionråd Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 2019-04-16--05-20
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RS § 187

Information, vissa inkomna handlingar

RS 2019/131

Till handlingarna lades information om vissa inkomna handlingar:
-

SKL:s sammanträdesplan 2020
Försvarsmakten 2019-04-24, Tilläggsbeslut avseende riksintresset Tofta skjutfält
Post- och Telestyrelsen (PTS) 2019-05-15, Rapport Strategi för PTS medverkan i
arbetet med regional tillväxt och landsbygdsutveckling 2014-2020
Québec City 2019-04-29, Certificate as a member in good standing of the
Organization of World Heritage Cities
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RS § 188

Övrig information

Regiondirektör Peter Lindvall informerade om:
-

Uppdraget till regionstyrelseförvaltningen om att återkomma med ett formulerat
uppdrag hur rapporten om den kommunala koldioxidbudgeten ska processas
kommer redovisas på regionstyrelsens sammanträde den 12 juni.
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Regionstyrelsen
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RS § 189

Uppdrag. Beläggningsprogram och underhåll
av enskilda vägar

RS 2019/550

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Inför budgetberedningen har regionstyrelsen och tekniska nämnden fått i uppdrag att
”intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och
underhåll av enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet
och minska underhållskostnaderna”.
För större underhållsarbeten på enskilda vägar hanterar Trafikverket ett särskilt
driftbidrag för medfinansiering av åtgärder. Medel för dessa bidrag ska tas ur
länsplanerna för regional transportinfrastruktur. Dessa planer görs vart fjärde år för
tolvårsperioder. I Gotlands nuvarande länsplan finns inte medel avsatta för enskilda
vägar.
Om en ”väsentlig avvikelse” (Förordning 1997:263 om länsplaner för regional
transportinfrastruktur) från innehållet i en fastställd länsplan behöver göras kan den
ändras. Vad en väsentlig avvikelse kan vara finns dock inte definierat.
Om medel för att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i
länsplanen bör det föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett
underlag som visar på behovet av åtgärder och kostnader för dessa.
I vårändringsbudgeten/propositionen för 2019 föreslår regeringen att anslaget för att
förbättra de enskilda vägarnas funktion ska ökas.
Fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur kan ändras. Grunden ska
dock vara en väsentlig avvikelse. Konkret finns detta inte definierat. Om medel för
att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i länsplanen bör det
föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett underlag som visar
på behovet av åtgärder och kostnader för dessa. Hur de statliga medlen ska kunna
användas på Gotland bör diskuteras med Trafikverket. Samtidigt bör andra lösningar
för investeringar i enskilda vägar sökas.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut och finner att det
bifalls.
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