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Regionstyrelsens arbetsutskott
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RS AU § 300

Information. Regionstyrelseförvaltningens
verksamhetsplan 2020

RS 2019/1215

Arbetsutskottets beslut
•

Information mottages.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef,
regionstyrelseförvaltningen.

5 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 301

Fördelning budgetram 2020.
Regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/1055

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen har ett krav att sänka kostnaderna med 6,5 miljoner kr
år 2020.
Regionstyrelseförvaltningens budgetram för år 2020 fördelas enligt nedan:
Avdelning

Budgetram 2020

Ekonomi

41 382

HR

51 549

Kultur och fritid

113 877

Kommunikation

15 177

Kvalitet o digitalisering

49 185

Regional utveckling

30 399

Gemensamt

66 189

Måltid (resultatenhet)

0

Försörjning (resultatenhet)

0

Summa

367 758

Förvaltningens besparingar påverkar inte bara förvaltningsinterna funktioner utan
även stöd och service till övriga förvaltningar, koncernstyrning samt verksamheten
inom kultur och fritid och regional utveckling. I respektive avdelnings budgetram
ingår sparbetinget för 2020.
Regionstyrelseförvaltningen står inför krav att sänka kostnader med 6,5 miljoner kr
för år 2020.
För att fördela kravet på besparingar har förvaltningens ledningsgrupp bearbetat vilka
möjligheter som ges inom ramen för det egna uppdraget och verksamheten.
Gruppen var överens om att en fördelning behövdes göras snabbt för att ge verksamheten rimliga budgetförutsättningar och tid för planering inför 2020. Därför
valdes modellen att fördela och lägga besparingskrav framför allt i relation till verksamhetens personalkostnader.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 301 forts
RS 2019/1055

Arbetet att effektivisera och sänka kostnader har pågått sedan tidigare och kommer
att fortsätta i samma riktning men med förnyade och ytterligare åtgärder. I underlaget
finns en beskrivning av de besparingar som föreslås och vilka konsekvenser som
riskerar att uppstå och behöver hanteras. Beskrivningen görs i relation till förvaltningens övergripande uppdrag och kraven på sänkta kostnader i budgeten fördelas
till varje avdelning. De åtgärder som föreslås bedöms kunna ge effekt 2020. Delar av
åtgärderna är kortsiktiga och inte hållbara över tid. I samband med strategisk planering och verksamhetplaneringsarbete framåt måste nya fördjupade diskussioner föras
kring hanteringen av kommande besparingskrav som sträcker sig för perioden 2021
och framåt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 302

Taxa boendeparkering Visby innerstad

RS 2019/1117

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Höjning av avgiften för boendeparkering godkänns enligt nedanstående förslag:
- Årskort höjs till 3 400 kronor
- Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor
- Ansökan höjs till 320 kronor
- Nya avgifter ska gälla från 2020-01-01.

Tekniska nämnden har sett över taxan för boendeparkering i Visby innerstad. För
närvarande är ett årskort 48 procent billigare än 12 månadskort vilket och tekniska
nämnden anser att skillnaden är för stor. Förslaget är därför att höja avgiften för
årskort från 2 500 kronor till 3 400 kronor vilket i relation till månadskort ger en
rabatt på 30 procent. Avgiften för månadskort föreslås vara oförändrad.
För förnyelse av tillstånd under gällande period (fordonsbyte) föreslås en höjning
med 20 kronor till 320 kronor (förlängning går bara att göra till det gamla tillståndets
slutdatum)
För ansökan om boendeparkering föreslås en höjning med 20 kronor till 320 kronor
(debiteras även vid avslag).
Övriga kostnader för parkering har inte höjts sedan boendeparkeringen infördes utan
snarare sänkts i och med att två timmars gratis parkering under delar av året har
införts.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-09-19, § 197
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 303

Taxa nyttoparkering

RS 2019/1118

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Taxan för nyttoparkeringstillstånd höjs från 3 183 kronor till 4 500 kronor för en
period av tre år. Höjningen ska gälla från 2020-01-01.

Nyttoparkeringstillstånd kan enligt den kommunala avgiftslagen beviljas den som för
att kunna genomföra sitt arbete behöver en bil. Bilen skall vara en del av utrustningen
för arbetets utförande och skall därför vara inrett för ändamålet, vara försett med
företagets logga och vara registrerat på företaget.
Taxan för nyttoparkeringstillstånd har enligt plan setts över inför 2020. Taxan för ett
treårigt nyttoparkeringstillstånd är efter indexuppräkning 2019, 3 183 kronor. Den
föreslås höjas till 4 500 kr, en höjning med 1 317 kronor, 439 kronor per år.
En jämförelse med 6 andra kommuner har gjorts och det kan konstateras att avgiften
skiljer stort mellan olika kommuner. Avgiften på Gotland kommer vare sig att ligga
bland de högre eller de lägre.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-09-19, § 198
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 304

Taxa inom Plan och bygglagen (PBL)

RS 2019/1210

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Ny taxemodell för Plan- och bygglagens område antogs av regionfullmäktige
2016-12-19, § 232. Modellen gäller från 1 januari 2017. I samband med framtagandet
av ny modell som byggnadsnämnden genomförde beslutades också att den nya taxan
skulle följas upp och utvärderas av förvaltningen.
Tidmätning har gjorts i förvaltningen för att säkerställa att taxan motsvarar den
tidsåtgång som ska täckas. Med anledning av detta har förändringar gjorts enligt
nedanstående tabell.
Regionstyrelsen har inget att invända mot förslaget. Avgiftsfinansierade områden
inom Plan- och bygglagen ska finansieras via taxan. Information och rådgivning samt
klagomål ska finansieras via skattemedel.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av handlingar till regionstyrelsen. Ärendet
överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden, 2019-10-22, § 236
Regionstyrelseförvaltningen, 2019-10-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 305

Ny delegationsordning för regionstyrelsen

RS 2018/1027

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Av reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder
följer att styrelsen löpande ska pröva om den kan effektivisera verksamheten genom
att delegera beslutanderätt till presidiet, ett utskott, en ledamot, en ersättare eller en
anställd. Regiondirektören ska enligt instruktionen säkerställa att styrelsens beslutade
delegationsordning följs och att beslut anmäls till styrelsen.
Regionstyrelsens ansvar enligt dess reglemente är omfattande. Här finns såväl frågor
om konkret service till brukare som övergripande planering. Flertalet beslut verkställs
genom en civilrättslig handling, ofta ett avtal. Avtal kan t.ex. handla om leverans av
förnödenheter och tjänster, anställning, fullmakt eller upplåning. Det är önskvärt att
beslutet i sig alltid sätts upp som egen handling och att den civilrättsliga följden
(verkställigheten) tas in som bilaga till beslutet.
En fråga är hur delegationerna ska ordnas och presenteras på ett överskådligt sätt. En
annan utmaning är att täcka in sådant som regionstyrelsen har revisionsansvar för
men som utförs av miljö- och byggnämnden eller där regionstyrelsen ska dela förvaltning med den nämnden. Somliga nämnder har t.ex. valt att ha flera delegationsordningar, t.ex. en för gemensam administration och en för varje sakområde.
Regionstyrelseförvaltningens nuvarande förslag utgår även denna gång ifrån att det
går att hålla ihop hela styrelsens ansvarsområde i en delegationsordning. Förslaget,
som har utarbetats efter samråd med avdelningarna, avser inte att införa nya områden
för delegation av någon betydelse. Däremot är avsikten att förtydliga vissa frågor som
i praktiken hanterats som verkställighet. Det kan handla om service och utbud för
allmänheten såsom öppettider och prissättning av tjänster.
Delegationsordningar bör ses som levande dokument som behöver revideras löpande
utifrån rättspraxis, vunna erfarenheter, organisationsförändringar. Ny lagstiftning för
kommuner och regioner brukar ofta träda i kraft den 1 januari eller den 1 juli. För att
möta det behovet föreslås också en rutin för årlig översyn och ett gemensamt ansvar
för att bevaka behovet av anpassning. Översynen behandlas lämpligen på sammanträdena i maj och november.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 305 forts
RS 2018/1027
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet förtydligas i vilka avsnitt i delegationsordningen har
ändrats.
Jesper Skalberg Karlsson (M) föreslår att förvaltningen ser över om delegationsordningen i punkt 10, avsnitt 1 på sida 13 kan ändras så att alkoholhandläggare får
delegation att fatta beslut om bifall till tillstånd.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att de bifalls. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 306

Upphandling av skolskjuts och allmän
linjelagd kollektivtrafik 2023-

RS 2019/565

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Birgitta Lidman, upphandlare, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 307

Retroaktiv utbetalning från Försäkringskassan till kommun

RS 2019/1150

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Ärendet avslutas.

Socialnämnden uppdrog den 13 juni 2019, § 74 till sin förvaltning att upprätta en
skrivelse gällande Försäkringskassans förändrade rutiner avseende retroaktiv
utbetalning av assistansersättning, då förändringen påverkade förvaltningens budget.
Skrivelsen skulle lämnas över till regionstyrelsen som skulle ombedjas att lyfta den
vidare till Sveriges kommuner och landsting (SKL). Den 19 september 2019, § 110
beslutade nämnden om en sådan skrivelse.
Av socialnämndens utredning framgår att SKL redan den 28 juni 2019, det vill
säga emellan nämndens beslut, hemställt hos regeringen om regeländringar rörande
samma sak som socialnämnden nu ber regionstyrelsen att lyfta till SKL. Vid sådant
förhållande framstår det som obehövligt för regionstyrelsen att lyfta frågan till SKL.
Således föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen avslutar ärendet utan
vidare åtgärd.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 308

Omdisponering av investeringsanslag för
trafiksäkerhetsåtgärder

RS 2019/1046

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Omdisponering ska ske med 3,6 miljoner kr från projekt Visborg infrastruktur
park till projekt Trafiksäkerhetsåtgärder LTP.
• Ökade kapitalkostnader ska finansieras inom ram.
•

I samband med beslut om kompletteringsbudget 2019 fördes 4 612 000 kr med från
2018 för projektet Visborg infrastruktur park. Investeringsutfallet för Visborg infrastruktur park uppgår till totalt 0 kronor.
Investeringsanslaget för Trafiksäkerhetsåtgärder år 2019 uppgår till totalt 1 189 000
kr. Investeringsutfallet för Trafiksäkerhetsåtgärder tom juli 2019 uppgår till totalt
135 940 kr.
Tekniska nämnden bedömer att investeringsanslaget för projektet Trafiksäkerhetsåtgärder 2019 är otillräckligt eftersom de framtida behoven av investeringar är stora. I
regionens förslag till investeringsplan för 2020-2024 upptas 3 200 000 kr år 2020,
1 200 000 kr 2022, 1200 000 kr 2023 och 1 200 000 kr 2024. Tekniska nämnden
bedömer att en omdisponering av investeringsanslag från Visborg infrastruktur park
till projektet Trafiksäkerhetsåtgärder LTP erfordras för att kunna genomföra en
ändamålsenlig verksamhet vad gäller trafiksäkerhet på Gotland.
I samband med beslut om investeringsbudget för 2019 och framåt beslutades att
projektet Visborg infrastruktur park ska ingå i exploateringen av Visborg och att
framtida medel ska ingå i exploateringsbudgeten.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att omdisponering ska ske såsom tekniska
nämnden föreslår. Ökningen av kapitalkostnader måste nämnden hantera inom ram.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och genusperspektivet i ökad trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet kan få konsekvenser i ökad trafiksäkerhet för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser i ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-08-28, § 174
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 309

Fördelning av verksamhetsstöd till
kulturföreningar 2020

RS 2019/595

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen beslutar att fördela 2020 års verksamhetsstöd till kulturorganisationer enligt bilagda förslag under förutsättning att inga förändringar sker i
driftsbudget 2020.

39 stycken kulturorganisationer har i år inkommit med ansökningar om verksamhetsbidrag, varav fyra är nya sökanden. Därutöver finns 2 stycken som är avtalsbundna. I
år är den sammanlagda sökta summan från de gotländska kulturorganisationerna
9 284 829 kr, vilket överskrider det budgeterade beloppet på 5 344 000 kr.
Förslaget till fördelning har arbetats fram av kultur- och fritidschefen, kulturstrategen, kulturutvecklaren och berörda kulturkonsulenter. Ärendet presenterades
för kultur- och fritidsberedningen vid mötet den 15 oktober 2019 och godkändes,
utan anmärkningar, av samtliga ledamöter.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-21

16 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 310

Instruktion för Trafikrådet

RS 2019/1184

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till instruktion för Trafikrådet med föreslagen
ändring.

Riksdagen beslutade inför 1998 års avtal om färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet
att ett trafikantråd skulle inrättas. Genom beslutet formaliserades det samråd som hade
utvecklats mellan operatören och främst Gotlands kommun och länsstyrelsen, om
taxor, tidtabeller och andra trafik- och servicefrågor. Länsstyrelsen ansvarade för
Trafikantrådet och det tillhörande Gotlands Flyg- och Färjeråd fram till 2009. Då
övertog Region Gotland ansvaret och bildade Trafikrådet. Till rådet finns även en
styrelse. Inför det att ansvaret övertogs tog länsstyrelsen och kommunen fram en
beskrivning över Trafikrådets uppdrag. Trafikrådet har tagit initiativ till en översyn av
uppdraget.
Förslaget till instruktion bygger på den tidigare beskrivningen av Trafikrådets uppdrag och är framtaget av Region Gotland och länsstyrelsen. Förslaget godkändes av
Trafikrådet 2019-10-04. I instruktionen beskrivs bakgrunden till Trafikrådets tillkomst, dess ansvar, uppdrag liksom utgångspunkterna för arbetet, arbetsformerna
och Trafikrådets sammansättning. Revideringarna innebär huvudsakligen ett förtydligande av ansvar, uppdrag och utgångspunkter för arbetet. Nytillkommet är
deltagandet vid framtagande av Gotländska ståndpunkter.
Av förslaget till instruktion framgår att Trafikrådet är ett forum för information och
samråd i kommunikationsfrågor och att Trafikrådet ska bidra till att främja goda
kommunikationer till och från samt på Gotland. Trafikrådet ska bl.a. fungera som
avstämnings- och referensgrupp och ska ta fram förslag till Gotländska ståndpunkter
för flyg- och färjetrafiken. Utgångspunkterna för Trafikrådets arbete ska vara de
regionala utvecklingsstrategierna, de Gotländska ståndpunkterna, länsplanerna för
regional transportinfrastruktur och relevanta regionala och nationella mål.
Rådet representerar invånarnas, näringslivets, myndigheters och organisationers
intressen. Region Gotland leder arbetet. Regionstyrelsens ordförande är sammankallande och ordförande. Trafikrådet består av representanter från näringslivet,
statliga myndigheter, organisationer, trafikoperatörer, infrastrukturansvariga,
länsstyrelsen och Region Gotland. Då Gotländska ståndpunkter behandlas bjuds en
företrädare för resp. parti i regionfullmäktige in för att delta i Trafikrådet.
Trafikoperatörerna deltar inte då Gotländska ståndpunkter behandlas i Trafikrådet.
forts

17 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 310 forts
RS 2019/1184

Till Trafikrådet finns även en styrelse. Den består av representanter från näringslivet,
infrastrukturansvariga, länsstyrelsen och Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att i punkt två i instruktionen ändras till ”Trafikrådet ska
bidra till att främja klimatsmarta och goda kommunikationer till och från samt på
Gotland”.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att bifalls.
Beslutsunderlag

Instruktion för Trafikrådet, 2019-10-04
Utgångspunkter för Trafikrådets arbete, 2019-10-04
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-21
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Uppdrag om gotländska ståndpunkter för
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att för beslut i Trafikrådet ta fram
förslag till Gotländska ståndpunkter för färje- och flygtrafiken i enlighet med
instruktionen för Trafikrådet.

Gotländska ståndpunkter har tagits fram vid tre tillfällen. De första, var år 2006, då
företrädare för ett antal organisationer ställde sig bakom ståndpunkter om vilken
standard och nivå som skulle gälla då Gotlandstrafiken skulle upphandlas. Vid två
ytterligare tillfällen, i samband med att färjetrafiken skulle upphandlas, har
Gotländska ståndpunkter tagits fram, 2009 och 2012. Vid dessa tillfällen har det
gjorts inom ramen för Trafikrådet, den samverkansgrupp som finns för information
och samråd i kommunikationsfrågor. Trafikrådet består av representanter från
näringslivet, statliga myndigheter, organisationer, trafikoperatörer, infrastrukturansvariga, länsstyrelsen och Region Gotland. Region Gotland leder arbetet,
regionstyrelsens ordförande är sammankallande och ordförande.
De Gotländska ståndpunkterna omfattar både flyg- och färjetrafiken. I de nuvarande
ståndpunkterna ingår bl.a. hamnar, hela-resan-perspektivet, snabba resor och
transporter, konkurrenskraftiga priser, turtäthet, utveckling av mer miljövänliga
bränslen och behovet av långsiktiga spelregler.
Färjetrafiken upphandlas av Trafikverket. Nuvarande avtalsperiod omfattar tio år,
och påbörjades 2017. Inför kommande period planeras att förfrågningsunderlag ska
kunna gå ut under 2022, och att avtal kan skrivas under 2023.
I ärendet Instruktion för Trafikrådet (RSAU 6 nov), föreslås bl.a. att Trafikrådets
ansvar för att ta fram förslag till Gotländska ståndpunkter skrivs in i instruktionen.
Vad gäller de Gotländska ståndpunkterna ingår också i förslaget till instruktion att då
ståndpunkterna behandlas i Trafikrådet ska en företrädare för respektive parti i
regionfullmäktige bjudas in för att delta. Trafikrådet godkände instruktionen vid sitt
möte den 4 oktober.
Trafikrådet har också godkänt att arbete med Gotländska ståndpunkter ska göras.
Region Gotland som leder arbetet i Trafikrådet ansvarar för att Gotländska ståndpunkter tas fram. För Trafikrådet har en modell för genomförandet presenterats.
Den innebär att de Gotländska ståndpunkterna tas fram i två steg, del 1 under
hösten/vintern 2019 och del 2 under 2020.
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Då Region Gotland ansvarar för arbetet i Trafikrådet och därmed för att ta fram de
Gotländska ståndpunkterna behöver ett uppdrag om att genomföra detta ges till
regionstyrelseförvaltningen. Därefter bör projektdirektiv, som godkänns av regiondirektören, för arbetet tas fram.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
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Uppdrag blandade upplåtelseformer vid
nyproduktion
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Redovisning av uppdraget godkänns.

Isabel Enström (MP) m fl yrkar i sin motion att regionstyrelsen ska få i uppdrag att ta
fram nödvändiga beslutsförslag så att Gotlandshem kan bygga med blandade upplåtelseformer i sin nyproduktion. Detta för att ge bolaget bättre förutsättningar än
idag att skapa god ekonomi i sina byggprojekt.
Gotlandshem bör få möjlighet att blanda in bostadsrätter vid byggandet av sina
hyresrätter. På så sätt får bolaget ett nytt instrument för att skapa en sund ekonomi,
för bolaget som helhet och i mindre byggprojekt till exempel på landsbygden.
Huvuduppdraget för bolaget måste även i fortsättningen vara att tillhandahålla hyresrätter, varför alltid endast en mindre del av ett byggprojekt kan vara aktuell som
bostadsrätter. Så har gjorts i andra kommuner med positivt utfall.
Regionfullmäktige beslutade 2018-03-26 § 34 att motionen bifalls genom att regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram beslutsunderlag som belyser för- och nackdelar
med att Gotlandshem ges möjlighet att bygga med blandade upplåtelseformer i sin
nyproduktion.
Regionstyrelseförvaltningen lämnade som svar på motionen att möjligheten bör ses
över i samband med att nytt ägardirektiv tas fram för Gotlandshem.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-01
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Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

AB Gotlandshems nuvarande ägardirektiv gäller till och med den 31 december 2019.
Med anledning av detta har ett nytt ägardirektiv tagits fram för perioden 1 januari
2020 – 31 december 2023.
Som underlag för förändringar har hänsyn tagits till ny/uppdaterad lagstiftning samt
synkroniserats med Region Gotlands beslutades aktieägarpolicy och bolagsordning.
Som vägledning i arbetet har ”Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning”, utgiven av SKL tillsammans med SABO använts.
Utöver detta har en omvärldsanalys genomförts där bland annat en genomgång av
sju andra ägardirektiv för allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag har granskats.
Under framtagandet har företrädare för AB Gotlandshem varit delaktiga i arbetsmöten, följt av dialog vid ägarmöte inför beredning av ärendet för beslut.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar på följande ändringar i ägardirektivet:
1. Bolagets ändamål
Stryka: Genom sin verksamhet ska AB Gotlandshem genom att tillhandahålla
bostäder bidra till att Gotland är en socialt trygg plats att leva och bo på.
Lägga till: Genom sin verksamhet ska AB Gotlandshem vara ett verktyg för Region
Gotlands sociala bostadspolitik och bidra till utveckling, befolkningsökning och att
Gotland är en socialt trygg plats att leva och bo på.
2. Verksamhetens mål och inriktning
Lägga till: Bolaget ska bidra till Agenda 2030:s 17 globala hållbarhetsmål. Bolaget
ska planera för en resurseffektiv vatten-, avlopps- och dagvatteninfrastruktur i
enlighet med antagen VA-strategi.
Lägga till: Bolaget ska också bidra till utvecklingen av nya boendeformer.
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3. Region Gotlands insyn och ledningsfunktion
Lägga till: Regionstyrelsen skall ges den information och erhålla de handlingar som
styrelsen begär. Karaktären och omfattningen av den fortlöpande informationen skall
fastställas efter samråd med bolagets styrelse. Utgångspunkten för styrningen av
bolaget är densamma som för verksamhet i förvaltningsform vilket innebär öppenhet, debatt och politisk styrning.
5. Ekonomiska och finansiella mål
Stryka: Soliditeten uppgår till minst 25 procent vid periodens slut, det vill säga
31 december 2023.
Lägga till: Soliditeten ska inte ha minskat vid periodens slut, dvs 31 december 2023.
7. Samordning och dialog
Lägga till: Verkställande direktören ingår i regionens koncernledningsgrupp.
Arbetsutskottet begär en tydligare beskrivning av förändringar samt förklaring av
avkastning samt att ärendet till regionstyrelsen kompletteras med det gamla ägardirektivet. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-21
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Information. Befarat underskott i
socialnämnden
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Information mottages.

Trots stora ansträngningar med ett antal aktiviteter för att minska kostnaderna
befaras att socialförvaltningen inte lyckas nå en ekonomi i balans för 2019.
Socialförvaltningen befarar ett underskott på 10 mnkr mot budget 2019 enligt senaste
prognosen i delårsrapport 2.
I budgetförutsättningarna inför 2019 som presenterades för socialnämnden i
december 2018 beskrivs ett de ekonomiska resurserna inte riktigt motsvarar det
behov som finns och att det kommer att bli problemen att nå en ekonomi i balans.
För att motverka underskott mot budget fick förvaltningen i uppdrag av nämnden i
december 2018 (SON § 168) att identifiera och redovisa proaktiva åtgärder för de
verksamheter som riskerar att överskrida budget 2019. I delårsrapport 2 redovisades
att det inte varit någon större effekt av dessa åtgärder och att befarat underskott mot
budget ökat ytterligare, från 4 mnkr i aprilrapporten till 10 mnkr. Med anledning av
detta fick socialförvaltningen i uppdrag från ordförandeberedningen 2019-09-20 att
redovisa pågående samt ytterligare åtgärder i syfte att minska kostnaderna vilket
redovisas i ett separat ärende till socialnämnden i oktober, åtgärder för att minska
befarat underskott. Utifrån dessa åtgärder kan konstateras att det är möjligt att sänka
kostnaderna något under hösten men att det troligen inte räcker för att få en
ekonomi i balans 2019.
I nuläget har förvaltningen ett överskott mot budget totalt sett för äldreomsorgen
men riskerar ett underskott för särskilt boende i egen regi samt för hemsjukvården.
Det är fortfarande ett stort underskott för insatser enligt lagen om stöd och service
till vissa funktionsnedsatta vilket socialnämnden påpekat och begärt medel för
tidigare år. Delar av individ- och familjeomsorgen, som barn- och ungdomsvården
samt försörjningsstödet, har ett stort underskott. Utifrån septemberrapporten har
dock överskottet för flyktingmottagningen ökat efter att det betalats ut mer
ersättning än förväntat från Migrationsverket.
Arbetet med bemanning, sänkta sjuktal och minskat antalet placeringar av barn och
unga är helt centralt för att kunna minska kostnaderna framåt och det pågår ett flertal
aktiviteter inom dessa områden. Samtidigt kommer kostnaderna för äldreomsorgen
att öka nästa år kopplat till att det är stort behov av platser på särskilt boende och att
ett nytt boende öppnar i början av 2020
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-10-16, § 126
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Uppföljning av handlingsplanen för EUdeklarationen Jämställdhet mellan kvinnor
och män (CEMR).

RS 2019/1181

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras.

Regionstyrelsen beslutade i november 2014 att Region Gotland ska underteckna den
europeiska jämställdhetsdeklarationen som år 2006 antogs av CEMR och dess
samarbetspartners. CEMR (Council of European Municipalities and Regions) är de
europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation. SKL, Sveriges
kommuner och landsting har också (2006) ställt sig bakom deklarationen.
Den 14 december 2015 undertecknades deklarationen under regionfullmäktiges
sammanträde. Vid underskrift av deklarationen förbinder sig regionen att till centralt
CEMR-kansli lämna in en handlingsplan som beskriver regionens aktiva del i arbetet
för jämställdhet.
Jämställdhetsdeklarationen är ett verktyg för kommuner, landsting och regioner att
integrera jämställdhetsperspektivet i det politiska beslutsfattandet och i den praktiska
verksamheten. Avsikten är att se till att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att
principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktik på lokal och regional nivå.
Undertecknandet innebär att Region Gotland:
-

ämnade in en handlingsplan utifrån CEMR-deklarationens sex principer
genomför jämställdhetsanalyser företrädesvis enligt handlingsplanens prioriterade
områden
genomför aktiviteter i syfte att sprida kunskap om hur jämställdhetsanalyser
genomförs
regelbundet offentliggöra rapporter om hur jämställdhetsarbetet fortskrider.

Enligt handlingsplanen ska en rapport lämnas till fullmäktige under 2019.
Region Gotland lämnade in en handlingsplan 2017-11-06 med följande fyra insatser:
1)

Jämställdhetsplan
Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån
arbetsgivarperspektivet.
Jämställdhetsplanen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14, diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandatperioden 2016–2018. Jämställdhetsplanen revideras
2019, arbete pågår.
forts
25 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 315 forts
RS 2019/1181

2)

Strategi för förebyggande och motverkande av mäns våld mot kvinnor
Regionfullmäktige antog en ny strategi 2019-03-05.
Arbetet med förslag till strategi har gjorts i en arbetsgrupp, utsedd av regional
samverkans- och stödstruktur, RSS. I arbetsgruppen har ingått
jämställdhetsstrateg från regionstyrelseförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningens utbildningsstrateg, socialförvaltningens samordnare
gällande våld i nära relationer och chefen för barn- och elevhälsan från
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Representanterna i arbetsgruppen har
varit länken mellan de verksamheter som arbetar med mäns våld mot kvinnor
för att identifiera och säkra de strategiska vägvalen och på vilket sätt de
implementeras. Arbetsgruppen har i respektive förvaltning säkerställt de
strategiska vägvalen. Berörda förvaltningar arbetar för att implementera och
följa upp strategin. Regionstyrelsen ansvarar för att stödja genomförandet och
uppföljning genom nätverk och kunskapsspridning.

3)

Utvecklad förmåga att göra jämställdhetsanalyser
Arbetet med att utveckla förmågan har gjorts i samverkan med regeringsuppdraget Jämställd regional tillväxt. Utifrån könsuppdelad data blir det möjligt att
analysera verksamheten utifrån jämställdhetsperspektiv, att se mönster utifrån
kön.
Olika insatser görs med strävan att integrera jämställdhetsanalyser i befintlig
styrmodell. Aktiviteter har gjorts med ett flertal föreläsningar, workshops med
problematisering av befintligt text-, bild- och dataunderlag, case-diskussioner
och kollegiala utbyten med data och textbearbetning för jämställdhetsanalys.
Resultat:
- 2018 års verksamhetsberättelser från respektive förvaltning har inkommit
med långt fler jämställdhetsanalyser än tidigare,
- förnyad och utökad bildbank med inkluderande bilder utifrån de sju
diskrimineringsgrunderna,
- projektutvecklingsteam har inlett insatser för jämställdhetsintegrerad projektsamt företagsstöd.
- Region Gotland medverkar i SKL-insats för erfarenhetsutbyte, Modellregioner, tillsammans med Region Värmland och Region Västerbotten.
- processer för jämställd vägledning har skett med en rad förbättringsåtgärder
för respektive yrkesgrupp och/eller elevstöd/möte,
- processer för jämställdhetsintegrering för projekten inom Hållbara Gotland.

forts

26 (49)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-11-06

RS AU § 315 forts
RS 2019/1181

4)

Jämställdhetsintegrera Regional utvecklingsstrategi
I direktivet för projektet att ta fram en ny RUS finns tydligt beskrivet att
jämställdhetsintegrering av strategin ska genomföras och kunskap från arbetet
med jämställd regional tillväxt ska tas tillvara.
Arbetet med framtagandet pågår och resurser med särskild kompetens kring
jämställdhetsintegrering deltar i projektet.

Sedan Region Gotland undertecknade deklarationen har mycket hänt på jämställdhetsområdet. Ett stort arbete läggs ner på att integrera jämställdhetsperspektivet i den
nya regionala utvecklingsstrategin. En nyss antagen strategi för förebyggande och
motverkande av mäns våld mot kvinnor ger särskilt stöd till de olika verksamheterna
för det fortsatta arbetet mot våld. Det finns en tydlig trend i att verksamheterna har
blivit bättre på att ta fram jämställdhetsanalyser som grund till sitt planeringsarbete.
Samhällsdebatten med roten i #metoo-rörelsen har de senaste åren präglats av att
bristen på jämställdhet har belysts ur olika perspektiv. Samtidigt visar den just också
att det återstår mycket kvar att göra.
Behovet av fortsatta insatser är uppenbart. Handlingsplanen som togs fram i
samband med undertecknandet av jämställdhetsdeklarationen innehöll ett antal
särskilt angelägna områden att jobba vidare med för att stärka jämställdhetsarbetet.
Bedömningen är att en ny handlingsplan behövs för ett systematiskt arbetssätt kring
jämställdhetsintegrering. En framtagningsprocess kan i sig utgöra ett kraftfullt verktyg. Produkten i form av en ny handlingsplan utgör därefter ett tydligt prioriteringsunderlag för olika insatser som kan följas upp.
Med anledning av ovanstående föreslås därför att beslut fattas om att regionstyrelsen
tar fram en ny handlingsplan för det fortsatta jämställdhetsarbetet i linje med den
europeiska deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå (CEMR-deklarationen).
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet återremitteras och förtydligas med en processplan.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande kommitténs slutbetänkande Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34) överlämnas till Försvarsdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regeringen beslutade i mars 2017 att tillsätta en kommitté med uppdrag att se över
vissa frågor i regelverket som syftar till att skydda Sveriges totalförsvarsverksamhet.
Kommittén har i maj 2019 överlämnat sitt slutbetänkande ”Förbättrat skydd för
totalförsvaret, (SOU 2019:34)” till regeringen. Region Gotland har beretts tillfälle att
inkomma med synpunkter på betänkandet.
De huvudsakliga förslagen kan i korthet beskrivas enligt följande:
1. Ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst
villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av
väsentligt intresse för totalförsvaret.
2. Det införs en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att
beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet.
3. Staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata totalförsvarets
intressen i den fysiska planeringsprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen kommenterar de olika förslagen i betänkandet:
4. Utredningen föreslår att ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för
staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av
utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det gäller
hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska förhållanden av
väsentlig betydelse för det militära försvaret. Det införs också ett krav på att
fysiskt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar endast
får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller ett landsting efter
medgivande från staten.
Region Gotland har, liksom andra regioner och kommuner, ett uppdrag att
förvalta skattemedel och tillgångar såsom fastigheter på ett ansvarsfullt sätt. Häri
ingår att ibland ta initiativ till förändrad användning av egna anläggningar och
fastigheter som inte längre behövs för den verksamhet som bedrivs. Det kan i
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vissa skeden vara aktuellt med försäljning av en fastighet där kommunal verksamhet
tidigare bedrivits, till exempel en skola eller en hamnanläggning. När fastigheten inte
längre behövs är avyttring dels ett sätt att sänka det allmännas kostnader, men en
försäljning har ofta även syftet att främja en positiv utveckling av lokalsamhället.
Det är viktigt att säkerställa att en fastighetsägare, privat eller offentlig, med ambition
att utveckla eller avyttra en fastighet, inte belastas med framtida kostnader för drift
och underhåll för densamma. Därför behöver betänkandets förslag kompletteras
med ett regelverk som hanterar ersättningsfrågor i de fall där en planerad försäljning
hindras eller villkoras. Det behöver också finnas regler kring hur en utebliven eller
reducerad försäljningsintäkt, samt även de utvecklingsambitioner som lokalsamhället
går miste om, kan regleras ekonomiskt.
5. I betänkandet föreslås att en generell regel, med innebörd att totalförsvarets krav
ska beaktas i all verksamhet inom kommuner och landsting, införs i ”Lagen
(2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap”. Alternativt kan den föreslagna lagregeln
föras in i kommunallagen. Tillägget innebär ett förtydligande av kommuners och
landstings skyldigheter i detta avseende. Kommuner och landsting kan behöva
stöd från staten vid beaktande av totalförsvarets krav. Kommittén föreslår därför
även en föreskrift om att kommuner och landsting vid behov ska samråda med
den myndighet som regeringen bestämmer i frågor av betydelse för totalförsvaret.
En generell skrivning av den lydelse (”ska beaktas i all verksamhet”) som
kommittén föreslår riskerar att väsentligt öka kommunernas arbetsbörda. I de
olika förslag till ändring i befintliga lagar som kommittén presenterar finns också
en otydlighet kring omfattning och konsekvenser, här ges exempel med föreslagen ändring av Kommunallagens (2017:725) 2 kap 2 §: ”Kommuner och
landsting ska i sin verksamhet beakta totalförsvarets krav och vid behov samråda
med berörd statlig myndighet i frågor av betydelse för totalförsvaret”. För att
kompensera kommunerna för en förväntad utökad arbetsbörda i detta avseende
behöver nuvarande modell för ersättning från staten till kommunerna (Lag
2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap) kompletteras så att kommuner ges
ekonomiskt stöd för dessa nya arbetsuppgifter och ansvar.
6. Betänkandet belyser länsstyrelsens nuvarande roll och ansvar när det gäller att
bevaka tillvaratagandet av riksintressen vid framtagandet av detaljplaner och
översiktsplaner inom den kommunala fysiska planeringen. Kommittén menar
emellertid att planerad användning av ett markområde, kan ha en negativ
forts
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inverkan på totalförsvaret, även om området inte pekats ut som ett riksintresse
för totalförsvaret. Av den anledningen föreslås att länsstyrelsens möjligheter att
ingripa mot kommunala beslut kring antagande av detaljplaner, utökas till att
gälla även då det kommunala beslutet kan antas innebära att totalförsvarets
intressen påtagligt motverkas.
Framtagande av översiktsplaner, detaljplaner och andra fysiska planeringsdokument är vanligtvis en resurskrävande verksamhet, såväl tidsmässigt som
ekonomiskt. I syfte att förhindra att onödiga kommunala resurser åtgår för
fysisk planering av geografiska områden där länsstyrelsen i ett senare skede kan
komma att ingripa med hänvisning till totalförsvarets intresse, är det viktigt att
länsstyrelsen på ett strukturerat sätt tar ställning till och informerar kommunen
om geografiska områden som ska beläggas med ”röd flagg” och där särskilt
samråd mellan parterna måste tillämpas tidigt i processen. Betänkandet bör
därför kompletteras med ett uppdrag till länsstyrelserna i denna fråga.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett genomförande av de förslag som
betänkandet presenterar, innebär att det kommunala självstyret blir kringskuret och
att förutsättningarna för att bedriva regionalt utvecklingsarbete och fysisk samhällsplanering försämras. Till detta kommer en större osäkerhet kring omfattningen av
geografiska områden som kan komma i fråga för totalförsvarets intresse och därmed
en risk för att resurser läggs på samhällsutvecklingsprojekt som i ett senare skede får
avbrytas. Det riskerar att innebära en ökad arbetsbörda såväl som ökade kostnader
för Region Gotland. Omfattningen är svår att bedöma och beror av hur de slutliga
förslagen utformas, samt även i vilken utsträckning de ändrade reglerna kommer att
tillämpas av berörda parter. Förvaltningen förutsätter att regeringen inför ett genomförande återkommer med en modell för hur kommuner och regioner som påverkas
av förändringen ska kompenseras ekonomiskt.
Beslutsunderlag

Försvarsdepartementet 2019-06-27
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-09
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Remiss. Ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet. Tofta skjutfält

RS 2018/512

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Filip Reinhag (S) i handläggningen i detta ärende.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen och Jonas Nilsson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Kompletterande handlingar utsänds till regionstyrelsens kallelse.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-25
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Detaljplan. Hemse Kalkonen 14. Samråd,
granskning, antagande

RS 2014/386

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige
för antagande.

Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av befintlig fastighet och
byggnad för centrumändamål i form av kontor, handel, föreningslokaler, hotell m.m.
samt för försäljning av drivmedel (biogas).
På fastigheten finns idag en byggnad avsedd för industriändamål. Tillgängligheten till
den del av planområdet där det planeras en tankstation är mycket god och några
förändringar i form av nya in- och utfarter planeras därför inte. Däremot planeras en
ny in- och utfart för den del av planområdet som är avsatt för centrumverksamheter.
Exploatören ansvarar för genomförandet av alla åtgärder som planen medför,
inkluderande byggnation av tankstation. Exploatörens åtaganden regleras i ett
exploateringsavtal som parterna tecknar och som ligger till grund för ett antagande av
detaljplanen.
Regionstyrelsen tillstyrkte 2015-03-26 planförslaget efter genomfört granskningsskede och överlämnade detsamma till regionfullmäktige för antagande. Inför regionfullmäktiges behandling av ärendet gjordes dock en överenskommelse med
exploatören om att inte gå vidare ett antagande av detaljplanen. Regionfullmäktige
beslutade därför 2015-04-27, § 158 att ärendet skulle utgå.
Nu återkommer ärendet till regionstyrelsen för förnyad behandling efter att fastigheten som detaljplanen omfattar har bytt ägare. Den nya exploatören är angelägen
om att planförslaget med de möjligheter den innebär genomförs.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen av planförslaget kan antas och föreslår
att planen, så snart exploateringsavtalet godkänts av regionstyrelsen, överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-14
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Exploateringsavtal Kalkonen 14

RS 2019/1178

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat exploateringsavtal omfattande Hemse Kalkonen 14 med exploatören
Hemse Fastighet K14 AB godkänns.

En detaljplan omfattande fastigheten Hemse Kalkonen 14 har arbetats fram.
Fastigheten är belägen utmed Ronevägen i centrala Hemse. Syftet med planen är att
möjliggöra en ny användning av befintlig fastighet och byggnad för centrumändamål
i form av kontor, handel, föreningslokaler, hotell m m samt för försäljning av drivmedel (biogas).
För att säkerställa genomförandet av detaljplanen och ansvaret för genomförandet av
de åtgärder som fordras har ett exploateringsavtal upprättats. Exploatören utgörs av
företaget Hemse Fastighet K14 AB.
Detaljplanen och exploateringsavtalet ger förutsättningar för exploatören för ett
genomförande av planförslaget och omvandling av fastigheten från en renodlad
industrifastighet till centrumändamål i form av kontor, handel, föreningslokaler,
hotell m.m. samt för försäljning av drivmedel (biogas). Samtidigt ger detaljplanen och
exploateringsavtalet en trygghet för Region Gotland som innebär att alla uppkomna
kostnader kommer att belasta exploatören.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättat exploateringsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna detsamma.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
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RS AU § 320

Motion. Produktivitetsmått i hälso- och
sjukvården

RS 2019/802

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

Filip Reinhag (S) yrkar i en motion att regionstyrelseförvaltningen tillsammans med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår produktivitetsmått för hälso- och sjukvården på Gotland. Måtten ska vara hållbara över tid och innefatta minst personaldata och verksamhetsdata. Nyckeltalen ska vara väsentliga för verksamhetens olika
delar och mäta produktivitet och där det går, effektivitet för uppföljning av verksamheten.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsförvaltningen som bifallit
motionen.
Utifrån att behoven av hälso- och sjukvård ökar snabbare än resurserna pågår ett
arbete med att ta fram bättre sätt att mäta så väl produktivitet som effektivitet inom
sjukvårdsverksamheten i hela landet. Inom flera regioner är upplevelsen att kostnaderna ökar trots att produktionen inte ökar i samma grad, dvs produktiviteteten
minskar.
Inom Sveriges kommuner och landsting pågår ett arbete med att förstärka det
regionala arbetet till en ökad effektivitet och produktivitet.
Det vore därför önskvärt att regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tar fram ett eller flera produktivitetsmått och om möjligt
också effektivitetsmått. Produktivitetsmått för styrning inom hälso- och sjukvård
som bedriver en bred verksamhet med komplexa samband kan dock vara svåra att
både definiera och mäta.
Sammantaget ser regionstyrelseförvaltningen positivt på motionen och föreslår
regionstyrelsen att bifalla densamma.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen arbetar fram ett eller flera produktivitetsmått för vidare
uppföljning och styrning av hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvård är en bred
verksamhet med komplexa samband varför också framtagande av produktivitetsmått
kan vara mer eller mindre komplext. Att till större del arbeta med produktivitet och
effektivitet i hälso- och sjukvård är på agendan i de flesta regioner i Sverige.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-06-17
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-16
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RS AU § 321

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

RS 2019/305

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen För beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens
yttranden.

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år. En insats som kan bespara
mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader som därmed kan minskas.
Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens vårdcentraler.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 86
Socialnämnden 2019-09-19, § 113
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
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RS AU § 322

Motion. Förnyelsebara bränslen i fordon och
transporter samt uppdaterad drivmedelsstrategi

RS 2019/297

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Claes Nysell (L) yrkar i en motion att:
-

Region Gotland tar fram en drivmedelsstrategi som styr mot förnyelsebara
bränslen när biogas inte kan användas i regionens egna fordon.
Region Gotland ställer krav på förnyelsebara bränslen där så är möjligt, vid
upphandling av transport- och entreprenadarbeten.

I motionen påpekas att det idag finns god tillgång till komprimerad biogas, men att
även biodiesel i form av HVO100 (hydrotreated vegetable oil) och RME (biodiesel)
nu finns på Gotland. Motionens yrkanden bygger på att tunga fordon, entreprenadmaskiner och lämpliga taxibilar inte upplevs finnas i tillräcklig omfattning i utbudet
av gasfordon medan biodiesel anges fungera i de flesta nyare dieselmotorer.
Förvaltningen föreslår att ett samlat uppdrag för nya styrdokument ges i annan
ordning, efter att miljöprogram, energiplan och biogasstrategi slutredovisats,
intentionerna är att det ska ske i vinter.
Region Gotland behöver under 2020 ta fram förslag till och besluta om nya och
uppdaterade energi- och klimatmål. Beträffande transporter är förvaltningens
bedömning att importerad biodiesel sannolikt inte tillför klimatnytta på sikt.
Klimatfrågan är global. Om tillgången av t ex HVO fortsatt är begränsad kommer
den HVO som produceras sannolikt att behövas nära produktionsplatserna och för
klimatets skull spelar det ingen roll var i världen den används. En annan aspekt som
lyfts fram av Energimyndigheten är att ”Om Sverige trots stora egna biomassatillgångar redan köpt upp en oproportionerligt stor andel av världsmarknaden för
biomassa blir det också svårare att förvänta sig att andra länder ska kunna kopiera vår
omställning.”
Enligt Energimyndighetens företagsscanning av planerade investeringar finns i
dagsläget planer på investeringar i produktionskapacitet på svensk HVO & liknande
på omkring 1,5 miljoner ton flytande biodrivmedel utöver de omkring 600 000 ton
som redan finns. Det ger i närtid bara drygt 16 TWh, att jämföra med de omkring
forts
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50 TWh flytande biodrivmedel som myndigheten räknar med i det förordade
scenariot för reduktionsplikt. Slutsatsen är att ytterligare investeringar behövs, men
de bedöms ta tid och inte i närtid ge tillgång till större kvantiteter hållbart producerad
HVO.
För RME gäller begränsad nationell produktionskapacitet beroende både på
jordbruks- och regelmässigt begränsade odlingsmöjligheter för produktionsråvara.
Nationell produktion finns i viss omfattning och i nuläget ökar efterfrågan på ren
RME tack vare ett läge pris på RME än HVO. RME har något sämre köld- och
lagringsegenskaper, men är tillåtet som motorbränsle för ett antal dieselmotorer.
Förvaltningen instämmer i motionens mening att för att klara omställningen till
förnyelsebara bränslen behövs det en drivmedelsstrategi som tar hänsyn till att många
typer av transport- eller entreprenadarbeten inte kan utföras med biogasdrivna
fordon. Vidare är förvaltningens bedömning att biogas, biodiesel, bioetanol och
el/vätgas alla kommer att behövas för att klara transportomställningen.
Förvaltningen delar även motionens mening att då många fordon (även biogasfordon) kan köras på petroleumprodukter, så är det lämpligt att i upphandlingskrav
ha med transparens och kontroll av drivmedelsfakturor. Men i nuläget finns varken
personella eller ekonomiska resurser eller tydliga ansvar för upphandlande
funktioner, att göra uppföljande kontroller av ställda miljökrav i upphandlingar. Det
gör att vi t ex saknar uppgift om hur stor andel miljöbränsle som används i egna
fordon eller i vissa upphandlade transporter. Därför bör miljökrav som inte kan
kringgås ställas i första hand. I det avseendet har till exempel de tunga fordon som
bara kan köras på biogas varit en utmärkt lösning.
Samtidigt pågår nu transportprojektet ”Hållbara transporter” på Gotland och kan
förväntas ge bredare inspel om hur transportbranschen på Gotland förhåller sig.
Hittills är ett tydligt inspel från branschen att kundkrav är en viktig drivande faktor.
Transporter är ett mycket reglerat område, men ändå ett område där långsiktiga
regelverk för omställningen, t ex till målet 70 % minskad klimatpåverkan 2030, ännu
inte är på plats.
Regionstyrelseförvaltningen har redan i uppdrag, enligt RS § 216, 12 juni 2019, att
under 2020 redovisa ett förslag till ett styrdokument som integrerar tidigare miljöprogram, energiplan och biogasstrategi, med aktuella mål och indikatorer, kopplat till
styrkortets insatser under ekologisk hållbarhet, relevanta delar av Agenda 2030 samt
ambitioner och åtaganden för att nå klimatmålen. Regiondirektören har i uppdrag att
återkomma med en beskrivning av resurser för uppdraget.
forts
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Enligt intentionerna ovan att begränsa antalet styrdokument, kan en ny samlad plan
för miljö, energi och klimat, komma att innefatta även det som idag är biogasstrategin, utan att en särskild drivmedelsstrategi enligt motionens förslag, eller som
idag, ”Regler för drivmedel”, ska behövas som särskilt styrdokument. För att kunna
ställa krav på förnyelsebara bränslen fullt ut enligt motionen förslag krävs resurser för
styrning och uppföljning. Det är något som får inrymmas i de avväganden som ingår
i regiondirektörens uppdragenligt ovan. Motionen anses besvarad med hänvisning till
ovanstående beskrivning och uppdrag enligt RS § 216/2019.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-11
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RS AU § 323

Motion. Investering i solceller på regionens
hus för minskad klimatpåverkan

RS 2019/435

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen tillstyrks genom att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta plan
för införande av solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden.
Resurser för uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning.
Samverkan med Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.
• Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
•

Saga Carlgren m. fl, (V), har i en motion ställt följande förslag:
-

Att regionen satsar på att investera i solceller på lämpliga fastigheter.
Att ta fram lämplig modell för hur arbetet kan bedrivas.
Att pengar årligen avsätts i investeringsbudgeten för detta

Förslagen motiveras dels av det trängande behovet av förändrad energiförsörjning,
för att snabbt och på alla fronter minska den klimatpåverkan som samhällen av idag
orsakar, dels av att Region Gotland som organisation behöver visa ledarskap i klimatfrågan på alla nivåer.
En del i det arbetet kan vara att systematiskt öka sin egenproduktion av el, genom
solceller på egna fastigheter. Motionen hänvisar till den framgångsrika satsningen
som gjorts på energieffektivisering i regionens byggnader och föreslår ett liknande
arbetssätt för systematisk utbyggnad av solceller på lämpliga fastigheter.
En modell för solcellsparker som nu börjar komma även i Sverige, där företag bygger
på annans fastighet och säljer elen till tredje part, bör bli en möjlighet även för
Gotland, men här först när t ex förväntade resultat av en lokal elmarknad för
flexibilitet och Vattenfalls förespeglade investering i batterilager, tidigast inom något
(några?) år lett till att elnätet på Gotland åter är öppet för tillkommande lokal
elproduktion. Tills dess finns begränsade möjligheter att använda elnätet här som
mottagare för den producerade elen. Energimyndigheten som inom Energipilot
Gotland arbetar med frågan i ett parallellt spår för energieffektiviseringar och
solelslösningar i flerbostadshus och lokaler på Gotland bedömer att dessutom blir
kunskapssatsningar och samordning lokalt nödvändiga för att nå framgång här. För
regionens del finns också Energimyndigheten som samverkanspart.
forts
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Den här motionen kunde sänts på remiss till närmast berörd nämnd , men för att
spara tid och undvika dubbelarbete har bara samråd muntligt och via mejl skett med
förvaltningschef samt berörda avdelningschefer på teknikförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen har inte resurser för den här typen av strategiska
utredningar för regionens fastigheter. Energi- och klimatrådgivningen inom
Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte heller de resurserna och har dessutom
privathushåll och småföretag som primär målgrupp. Energimyndighetens stöd, som
var ett viktigt bidrag i det skede av regionens arbete med energieffektivisering i
fastigheter som ledde till avtal med externa aktörer, bedöms vara en resurs för
fortsatt hantering av motionens förslag, främst genom det arbete som redan startats
på myndigheten inom ramen för färdplanen för Energipilot Gotland och då särskilt
inom fokusområdet ”Resurseffektiv bebyggelse”. Även området ”Smarta elnät” bör
kunna få betydelse. För en utveckling som engagerar en tredje aktör genom så kallade
PPA (elköpsavtal) behövs tillgång till elnätet. Förväntningar på att nyanslutningsstoppet på Gotland ska hävas, bygger i första hand på det batterilager som Vattenfall
i bästa fall installerat inom något år, enligt den förstudie som presenterades i februari
i år, samt att projektet Coordinet som ska skapa en marknad för effektflexibilitet och
på så vis jämna ut efterfrågan på nätkapacitet ska ge resultat. Det kommer då att
öppna för nya affärer med lokalt producerad förnybar el på Gotland. För att hålla
takten med andra platser i landet, kommer Gotland då att ha en del att ta igen, att
döma av den senaste tidens nyhetsflöde på området, där ett par exempel ges nedan:
19 oktober publicerades ett förslag från Malmö stad om en solcellssatsning. Enligt
det förslaget ska Malmö stad tillsammans med bland andra ett energiföretag bilda ett
bolag som installerar och sköter solpanelerna på företags tak. Fastighetsägarna
behöver alltså varken investera i panelerna eller hantera dem.
Från Linköping rapporteras samtidigt att Sveriges hittills största solcellspark kommer
att börja byggas nu, på ett stadsnära markområde på cirka 13 hektar. Parken ska få en
installerad effekt på ungefär 12 MW (Megawatt) och sättas i drift nästa år.
Produktionen förväntas bli cirka 11 500 MWh (Megawatt/timme) solel per år.
Som jämförelse kan anges att ett modernt 3,5 MW vindkraftverk på land har cirka
8 000 driftstimmar per år och producerar cirka 11 300 MWh på ett år med 3 300
timmar ekvivalent (fulltid 37,6 procent), vilket räcker till hushållsel för cirka 2 200
hushåll (cirka 5 000 kWh per hushåll & år). En solcellspark som den i Linköping
kommer att leverera el motsvarande ett stort vindkraftverk, men ta betydligt mer
markyta i anspråk och ha sina produktionstoppar förlagd till andra tider på året och
forts
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dygnet. Solceller kan vara betydligt lättare att hitta platser för i tätortsnära lägen, där
det är nära till elkonsumenterna och har fördelen att det är möjligt att installera dem
på fastigheter med direkt elförbrukning. Sannolikt kommer båda kraftslagen att
behöva en kraftig utbyggnad för att nå de klimatpolitiska målen och en förväntad
efterfrågeökning på förnybart producerad el.
Förutsatt att Energicentrum Gotland, regionens projekt inom ramen för Energipilot
Gotland, kommer igång, med personal med kompetens inom energisystem, kan det
också bli en resurs för att ta fram en solcellstrategi för regionen fastigheter, särskilt i
att bistå med kontakter gentemot Energimyndigheten. Detta är också en typ av
uppdrag som till stora delar kan utföras en konsult, men fördelen med att göra det
mesta arbetet inom regionen är att kunskapen om fastigheterna och verksamheternas
energibehov finns här och det är också en fördel om ett förslag till strategi arbetas
fram av dem som senare ska använda den, vilket främst blir avdelningar inom teknikförvaltningen. Därför föreslås ett uppdrag att ta fram en solcellsstrategi gå till
tekniska nämnden. Med beaktande av att det saknas fria resurser inom nämndens
förvaltning behöver dock finansiering av uppdraget lösas. I det fall bara mikroproduktion är aktuell blir uppdraget mycket begränsat. Först när nätanslutning på
nytt kommer att tillåtas, så kan uppdraget göras enligt motionens intentioner, varför
det bör delas upp i två delar.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att beslutsmeningen ändras till ”Motionen tillstyrks genom
att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för införande av solceller för
fastigheter inom nämndens ansvarsområden. Resurser för uppdraget får äskas internt
eller ansökas om i annan ordning. Samverkan med Energimyndigheten ska vara en
del i genomförandet”.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-03-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-25
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Medborgarförslag. Informationsmöten till
allmänheten om utvecklings-, service- och
kvalitetsfrågor som pågår inom region
Gotlands verksamhet

RS 2019/350

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Medborgaren föreslår att:
-

Region Gotland kontinuerligt presenterar vad förvaltningarna gör för att utveckla
och kvalitetssäkra arbetet.
- Region Gotland i exempelvis Ljusgården, månatligen anordnar möten för
allmänheten där en tjänsteman kan presentera något från sin förvaltning som
utvecklar förvaltningen på något sätt.
Regionstyrelseförvaltningen delar medborgarens uppfattning om att Region Gotlands
utvecklings- och innovationsarbete ska kommuniceras på ett tydligt sätt till allmänheten. Det är ett arbete som ständigt pågår och där Region Gotlands digitala
kommunikationskanaler och sociala medier är en viktig del i regionens kanalstrategi.
Till exempel är Region Gotlands hemsida, gotland.se, med sin förstasida och de
centrala funktioner som finns där och som skapats just för att skapa fokus på
aktualiteter, en viktig kanal för regionens löpande kommunikation. Hemsidan
tillsammans med sociala medier, såsom Instagram-kontot ”Viärregiongotland” där
medarbetare berättar och synliggör sitt arbete varje dag tillsammans med organisationens Facebook-sidor , är exempel på kanaler som Region Gotland dagligen
använder, uppdaterar och utvecklar för att sprida information och föra dialog. Inför
den årliga förnyelsedag, som medborgaren uppmärksammar, presenteras varje bidrag
i form av kortfilm och text på gotland.se, där läggs även uppgifter ut om vem/vilka
som genomfört arbetet om man vill ta kontakt och veta mer.
Vidare lyfter medborgaren förslag om månatliga fysiska mötesarenor där medarbetare
kan presentera sina utvecklingsarbeten. Här bedömer förvaltningen att resurser och
förutsättningar saknas för att genomföra detta månatligen. Däremot kommer arbetet
med att visa upp Region Gotlands utvecklings- och innovationsarbete att fortsätta,
dels genom förnyelsedagens mässa, dels genom öppna möten som arrangeras av
regionens verksamheter t ex. ordnas i år innovationsveckan vecka 40. Återkommande
genomför Region Gotland dialoger med medborgarna inom väsentliga samhällsutvecklingsfrågor. Under 2018 genomfördes dialoger på olika platser på hela ön om
serviceutbudet och kollektivtrafiken.
forts
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Slutligen bedömer regionstyrelseförvaltningen att området som belyses i detta
medborgarförslag ligger väl i linje med det arbete som pågår och är högst relevant
utifrån de mål som regionfullmäktige antagit för 2020-2023 inom området kvalitet.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med reviderad handling till regionstyrelsen där fler verksamheter inom region Gotland lyfts fram. Ärendet överlämnas
därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2019-03-07
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-05
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Medborgarförslag. Rökfria områden
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget avslås.

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår Region Gotland att
göra Östercentrum rökfritt. Förslagsställaren motiverar förslaget med att luften står
stilla mellan husen och många lider av cigarettrök.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget delvis har uppfyllts i och med den
nya tobakslagen, lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter, som trädde i
kraft den 1 juli 2019. Den nya lagen utvidgade rökförbudet till att även omfatta vissa
allmänna platser utomhus, nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och
andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda
att användas av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade
platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten
har tillträde till. Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bland annat elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som
till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
Den nya tobakslagen anger således i vilka allmänna miljöer som rökförbud ska råda.
Östercentrum är ett transport- cykel och gångfartsområde och omfattas inte av den
nya lagen om rökförbud. Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med tekniska
förvaltningen gör bedömningen att den nya lagen som gäller från den 1 juli anses
som tillräcklig och att det inte är görligt att även införa, utöver vad tobakslagen anger,
tobaksförbud på transport- cykel och gångfartsområdet på Östercentrum.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen avslå medborgarförslaget
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-01-13
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-24
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen beslutar att slutregleringen av avtalet ”kontrakt – biogas som
fordonsbränsle ska hanteras enligt följande:
- Slutregleringen av ej förbrukade och levererade kontraktsvolymer av biogas som
fordonsbränsle vid avtalsslutet 2019-12-31 ska genomföras med en prissättning
beräknad av snittpriset för gaspriset januari 2018 och gaspriset 2019.
- Slutregleringen ska finansieras av och belasta finansförvaltningen, regionstyrelsen.
- Slutregleringen ska göras efter avtalsslut, när totalt ej levererad kontraktsvolym
är fastställd.

Avtalet ”Kontrakt – biogas som fordonsbränsle” löper ut 2019-12-31. Avtalade
volymer gas kommer trots tidigare avtalsförlängning inte att vara förbrukade vid
avtalets slut.
Vid anlitande av extern juridisk rådgivning har framkommit att avtalet inte till fullo
kan anses reglera vilket pris som ska gälla för olevererad fordonsgas när avtalet löpt
ut. För dessa volymer har regionstyrelseförvaltningen tillsammans med Biogas
Gotland överlagt om att förlikningsvis tillämpa ett pris beräknat på genomsnittet av
gaspriset gällande 1 januari 2018 och 1 januari 2019. Eftersom en sådan slutreglering
ligger utanför vad som tidigare avtalats, behöver denna hantering godkännas av
regionstyrelsen.
Avtalet reglerar inte tydligt den uppkomna situationen med en kvarvarande
kontraktsvolym som Region Gotland inte hunnit förbruka och som därmed inte är
levererad och producerad.
Parterna har olika syn och för att bringa klarhet krävs en ytterligare juridisk process
som är förknippad med en stor osäkerhet kring utfallet både vad gäller den tidsåtgång
och ekonomisk effekt.
Den föreslagna lösningen som är en medelväg mellan parternas tolkning av avtalet
innebär en ytterligare kostnad för regionen. Hur stor är svår att bedöma. Det beror
på hur stor kontraktsvolym som är kvar den 31 december 2019. En preliminär
bedömning är en kostnad mellan 0,5 mnkr och 1 mnkr. I bokslut 2019 gjordes en
värdereglering av regionens fordran för fordonsgas med 9 mnkr. Kostnaden
belastade finansförvaltningen. Slutregleringen av avtalet föreslås finansieras av
finansförvaltningen.
forts
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Region Gotland går nu in i en upphandling av biogas för fordonsbränsle och också
kollektivtrafiksupphandlingen ställer krav på biogas. I detta sammanhang bedöms det
också vara av värde att tidigare avtal är avslutat och en eventuell ny relation kan
byggas upp.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-31
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Ekokommunpriset 2019 – regionens interna
miljöpris

RS 2019/1147

Regionstyrelsen har att besluta om pris på regionstyrelsens sammanträde 21
november 2019.
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Regiondirektörens information

Tf regiondirektör Marica Gardell informerar arbetsutskottet om en inbjudan från
Försvarsmakten om skjutfältsråd.
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Ev. övrig information

Regionstyrelsen har att besluta om Kulturpriset på regionstyrelsens sammanträde 21
november 2019.
Påminnelse om seminariet God och nära vård den 15 november 2019.
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