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RS § 374

Redovisning av projektverksamhet
(1:1-medel)

RS 2019/1291
Regu § 50

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Redovisning av beviljade och inkomna samt ej beviljade projekt. Den 15 november
2019 har Region Gotland drygt 50 pågående projekt med 1:1-medel. Ej utbetalda
medel är ca 68 miljoner kr. Av 68 miljoner kr är det ca 22 miljoner kr som är stöd till
projekt och företag inom Hållbara Gotland-programmet. Beräknade utbetalningar
innan årsskiftet är ca 18 miljoner kr. Totala utbetalningar för 2019 beräknas till ca
37 miljoner kr.
Medel som är uppbokade de kommande åren är ca 38 miljoner kr för 2020, ca
14 miljoner kr för 2021 och ca 4 miljoner kr för 2022. Det beror på att nästa alla
projekten är fleråriga. När beslut tas bokas medlen upp för de år som projektet löper.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-19
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RS § 375

Digital plattform och verktygslåda,
varumärket Gotland

RS 2019/1294
Regu § 51

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar projektet Digital plattform och verktygslåda varumärket
Gotland (förstudie) med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 375 560 kronor, som fördelas med 177 428 kronor ur 2019 års 1:1 anslag
och 198 132 kronor ur 2020 års anslag (anslag 1:1) medel för regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2019-11-01 till 2020-04-30.
•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Region Gotland medfinansierar projektet
Digital plattform och verktygslåda varumärket Gotland (förstudie) med 50 procent av
projektets faktiska kostnader.
Förstudien har som syfte att utvärdera hur en digital plattform kan fungera som en
samlande kraft för det offentliga, akademin, civilsamhället och näringarna när det
gäller att stärka Gotlands attraktionskraft och sina egna verksamheter.
Förstudien syftar till att kartlägga plattformens funktioner och vad plattformen ska
innehålla.
Projektet skall löpa under 6 månader med start november 2019.
ERUF har beviljat finansiering.
Syfte
Region Gotland vill uppnå två saker:
-

Ta ett ansvar för att stärka bilden av och kunskapen om det gotländska
varumärket och Gotland, samt understödja näringslivets förutsättningar att ta
hjälp av kraften i det gotländska varumärket för att utveckla sina egna
verksamheter, försäljning av tjänster och produkter.

-

Bygga en modern, digital plattform som stöttar den för hela regionen så viktiga
inflyttningen.
forts
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RS § 375 forts
RS 2019/1294
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Mål
Övergripande mål är tillskapandet av en användarvänlig och av målgruppen erkänd
gemensam digital plattform för Gotland som stärker Gotlands attraktionskraft ur
perspektiven bo/verka, besöka samt gotländska produkter och företag.
Detta ska komma tillstånd genom samverkan och tillskapandet av en gemensam
plattform som syftar till att stärka hela Gotland.
Gotland har en situation som inte är alldeles vanlig: vi har en stark besöksnäring som
är viktig för vår tillväxt framgent. Kombinerat med detta, visar såväl genomlysning av
varumärket som andra analyser (bl a den demografiska prognosen) att vi har ett stort
behov av att stärka bilden av att Gotland är en attraktiv plats att leva och verka på.
Vi ser därför ett behov av en digital plattform för stärkt attraktionskraft även utifrån
att leva, verka och bo på Gotland. Många regioner/städer har plattformar som är
besöksorienterade, men inte en kombination av att skapa intresse och stödja såväl
besöks- och inflyttarperspektiv som stöd för lokala företag.
Förstudien siktar på att belysa möjligheter och förutsättningar för en plattform som
innehåller även en stängd del, en verktygslåda, som är medskapande både genom att
man t ex bidrar med bilder och texter men även genom att man gemensamt kan ta
fram material. Plattformen kan även ge möjligheter till att arbeta med t ex översatta
gemensamma texter på flera språk som underlättar företagens möjlighet till internationalisering, möjlighet till att underlätta kompetensförsörjning eftersom det kan
finnas medföljande som behöver jobb om man vill flytta till ön. I dagsläget finns
mycket av denna information, men den är utspridd.
Det finns idag en webbplats som heter gotland.com, där det finns innehåll för både
besökare som möjliga inflyttare. Även en vidareutveckling av denna blir en del av
förstudien. Gällande inflyttare, så vill vi utforska hur långt vi kan digitalisera stödet
för att stärka viljan och skapa förutsättningarna för att flytta hit? Vi kommer även att
undersöka hur ett digitalt stöd kan spela en större roll rörande bland annat boendeförmedling, företagsetableringar och evenemangslotsning.
Förstudien syftar i sin tur till att kartlägga förutsättningarna för ett genomförandeprojekt som ska leda till att plattformen kan realiseras och drivas.
forts
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Horisontella perspektiv
För att nå ut till en bredd av lokala intressenter kommer vi att säkerställa att vi får
representation från företag från såväl Visby som övriga delar av ön. Vi kommer även
att aktivt arbeta för att få representation oavsett kön och ålder. Fokus är att skapa
stöd för de små och medelstora företagen på Gotland, oavsett var de ligger eller
vilken bransch de tillhör. Kan de ha nytta av att arbeta med stöd av det gotländska
varumärket så är de en målgrupp för den verktygslåda som ska utvecklas.
Genomförande
Det förväntade resultatet är att kunna gå vidare med ett genomförandeprojekt som i
sin tur ska lägga grunden till en gemensam och dynamisk och interaktiv digital plattform för SMF och andra berörda gotländska aktörer syftande till att stärka vår
förmåga att ta tillvara potentialen med det gotländska varumärket.
Kostnads- och finansieringsbudget perioden 2019-11-18—2020-05-18.
ERUF har meddelat att de godkänt finansieringen per den 8/11 2019.
Motivering till beslut
Regionstyrelseförvaltningen anser att förstudien är en viktig del i att samla
intressenter till samverkan för att utveckla Gotlands attraktionskraft.
Gotland har en situation som inte är alldeles vanlig: vi har en stark besöksnäring som
är viktig för vår tillväxt framgent. Kombinerat med detta, visar såväl genomlysning av
varumärket som andra analyser (bl a den demografiska prognosen) att vi har ett stort
behov av att stärka bilden av att Gotland är en attraktiv plats att leva och verka på.
Den digitala plattform som finns idag (gotland.com) svarar inte upp mot dessa
behov.
Vi ser därför ett behov av en digital plattform för stärkt attraktionskraft för besöka,
bo/leva/verka samt Gotländska företag och produkter.
Villkor
För beslutet gäller bestämmelserna i Förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken samt Allmänna villkor enligt bilaga.
forts
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Uppföljning och utvärdering
Projektgrupp och styrgrupp kommer vid projektavslut (endast 6 månader långt) att
utvärdera om uppsatta mål för förstudien nåtts.
Vid uppföljning kommer vi att utvärdera huruvida företag från hela ön är
representerade, likväl som inkludering oavsett ålder och kön.
Indikatorer
Förstudien skall resultera i följande leveranser:
-

Flödesskisser för hur en plattform ska vara byggd: vilka funktioner skall finnas
med, hur gränsdragningen ser ut mellan verktygslådan och den publika delen.

-

Specifikation av plattformens och verktygslådans innehåll samt tekniska och
legala förutsättningar för utformning.

-

En tidsplan och upprättande av arbetsgång för ett genomförande av plattformen.

Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan till Tillväxtverket 2019-09-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-20
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RS § 376

Främjande av psykisk hälsa, gemensamt
arbete i samhället

RS 2019/1272
Regu § 52

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet med psykisk hälsa
tillsammans med externa aktörer enligt beskriven inriktning med deltagande i en
gemensam förening Mind//Shift.
• Ett förslag på beslut om medlemskap i föreningen tas fram i samråd med Barnsam
och Vuxensam.
•

Med utgångspunkt i Region Gotlands program för självmordsförebyggande arbete
(2015-2018) bedrivs ett brett arbete för att minska självmorden på Gotland. Arbetet
har med tiden fått en bredare ansats att adressera förbyggande av psykisk ohälsa som
speciellt viktigt för att förebygga självmord och har under 2019 trappats upp.
Programmet har förlängts att gälla till och med 2020 och en process pågår för att ta
fram förslag på reviderat program.
Insatserna som följer av programmet utgår från fem strategier. En av dessa är
”Samverkan inom Region Gotland och med externa aktörer i det självmordsförebyggande arbetet”. Det pågår en kreativ process där Region Gotland tillsammans
med näringslivet och den ideella sektorn har tagit fram förslag på hur arbetet med
psykisk hälsa tillsammans kan drivas framåt. Det har kommit till en punkt där nya
politiska beslut behövs om vi ska fortsätta den inslagna vägen med ett i sammanhanget nytt arbetssätt.
Aktörssamverkan
Under de senaste åren har Region Gotland samarbetat med flera olika myndigheter
samt ideella och idéburna organisationer i arbetet att sprida kunskap om psykisk
hälsa/ohälsa och förebyggande av självmord. Exempel är aktiviteter i samband med
självmordspreventiva dagen och utbildningsinsatser i form av föreläsningar och
utbildning i Första hjälpen till psykisk hälsa.
I början av 2019 tog Länsförsäkringar Gotland kontakt med Region Gotland för
samverkan kring psykisk hälsa. De hade en idé om att skapa ett sammanhållet initiativ
kring främjande av psykisk hälsa, nationellt men även lokalt, som skulle påbörjas i
samband med Almedalsveckan. Initiativtagare till idén om en rörelse för innovativ
samverkan för främjande av psykisk hälsa var en grupp personer från bland annat
Länsförsäkringar, Region Stockholm/SKL:s uppdrag psykisk hälsa och RISE.
forts
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Region Gotland tog erbjudandet att vara med att utforska möjligheterna i den
erbjudna samverkan. Även Svenska kyrkan genom Visby stift och Domkyrkoförsamlingen kom med i arbetet inför Almedalsveckan.
I Forum för social hållbarhet som samordnas av Länsstyrelsen, med deltagare från
Region Gotland, statliga myndigheter, näringsliv och civilsamhällets organisationer
har behovet av ökat samarbete och samverkan kring psykisk hälsa lyfts flera gånger.
Region Gotland tog initiativ till att hålla en workshop kring psykisk hälsa på ett
forum i mars där även information gavs om det pågående initiativet inför Almedalsveckan. Det blev tydligt att intresset var stort för fortsatt samverkan i området.
Samverkan inför Almedalsveckan ledde fram till att en mötesplats ”Mind//Shift”
skapades, där totalt 21 aktörer gemensamt stod som arrangörer. Det var bland andra
Region Gotland, Region Stockholm, Region Östergötland, RISE, Svenska kyrkan
och Länsförsäkringar. Syftet med Mind//Shift i Almedalen var att driva en tankeomställning genom att lyfta fram det proaktiva arbetet för psykisk hälsa och att på
samhällsnivå se möjligheterna till nya typer av samarbeten för att vända trenden av
ökad psykisk ohälsa. I slutändan är människans psykiska hälsa allas ansvar och
rörelsen vill mobilisera ett samhälle, tillsammans, där det är värdigt att leva.
Mind//Shift hade ett 15 tal programpunkter under 5 dagar, i Helge Ands ruin. Målet
under veckan var att med inspiration från seminarium och samtal fånga upp idéer om
innovationer och nya typer av samverkan som sedan ska kunna testas lokalt i olika
projekt.
Under Almedalsveckan stärktes viljan att fortsätta Mind//Shift lokalt på Gotland,
mellan Region Gotland, Svenska Kyrkan och Länsförsäkringar Gotland. En av alla
idéer som kom upp under Mind//Shift Almedalen var att på nya innovativa sätt
samarbeta för att sprida Första hjälpen till psykisk hälsa brett i ett samhälle. Det kom
upp som en möjlig aktivitet att gemensamt arbeta med inom ramen för Mind//Shift
Gotland. Om befolkningen genom Första hjälpen till psykisk hälsa får kunskap om
olika typer av psykisk ohälsa, varningstecken och bemötande så kommer förståelsen
öka och det motverkar tabun och stigmatisering. Förmågan och viljan att stödja medmänniskor som mår dåligt kommer att öka. Bred kunskap om psykisk ohälsa i samhället kommer också öppna upp för samtal, vilja och möjligheter att i förlängningen
gemensamt kraftsamla kring att främja psykisk hälsa på Gotland. Första hjälpen till
psykisk hälsa, MHFA, är en standardiserad utbildning som används internationellt
med vetenskaplig evidens. I Sverige kvalitetssäkras den via Karolinska Institutet.

forts
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Efter Almedalsveckan har fler organisationer visat intresse för att ansluta sig till
Mind//Shift nationellt. Arbetet har fortsatt för att skapa en hållbar nationell struktur
där bland andra Region Stockholm, RISE och Länsförsäkringar ansökt om medel via
Vinnova.
Här på Gotland har flera aktörer visat intresse för den lokala Mind//Shift-rörelsen
och för idén att med gemensamma krafter sprida Första hjälpen till psykisk hälsa i det
gotländska samhället. I takt med att planering för detta fortgått och det även innefattar att hantera pengar har behovet av en sammanhållande formell struktur kring
”Mind//Shift Gotland” blivit allt mer trängande.
Tankar om framtiden
Ett projekt, Guldhjärnan, har börjat ta form för att olika aktörer i samhället gemensamt ska skapa en plan för spridning av Första hjälpen till psykisk hälsa med målet att
inom 5 år nå ut till 10% av Gotlands befolkning. Finansieringen av projektet kommer
att ske på olika sätt, dels inom företag och organisationer och dels genom insamlingar
och volontärarbete.
Projektet tvingade fram tankar på hur Mind//Shift Gotland kan utformas för att
arbetet med psykisk hälsa på Gotland kan ske på ett strukturerat och systematiskt
sätt, med deltagande aktörer från alla sektorer i samhället. Detta har lett till att
föreningen Mind//Shift har bildats där tanken är att de mest drivande aktörerna
utgör basen för en stabil styrelse. Dessa är idag Region Gotland, Länsförsäkringar
och Svenska Kyrkan. Huruvida Region Gotland vill gå vidare i en sådan
samarbetskonstellation måste bli föremål för ett politiskt ställningstagande framöver.
14 december 2019 har ett par eldsjälar som medverkat i 2019 års SOS Gute, tagit
initiativ till Guldhjärnegalan. Det är en insamlingsgala där pengarna kommer att
tillfalla föreningen Mind//Shift Gotland, att användas i projektet Guldhjärnan.
Bidrag till projektet är även utlovat från Länsförsäkringar och från Mastiff som en
donation för Gotlands deltagande i SOS Gute 2019. De verksamheter som medverkat har valt att ersättningen ska komma Gotland till del genom arbetet för psykisk
hälsa.
Förväntningarna är att Mind//Shift Gotland kan samla det gotländska samhället att
tillsammans med innovativa åtgärder göra mer och nytt för att främja psykisk hälsa.
Konkreta aktiviteter är inplanerade på Gotland för att lyfta psykisk hälsa ännu högra
på dagordningen och i ett första projekt hitta sätt att finansiera och samordna
spridning av Första hjälpen till psykisk hälsa.

forts
13 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 376 forts
RS 2019/1272
Regu § 52

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta
arbetet med psykisk hälsa tillsammans med externa aktörer enligt beskriven inriktning
med deltagande i en gemensam förening Mind//Shift. Ett förslag på beslut om
medlemskap i föreningen tas fram.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Eva Nypelius (C) föreslår att beslut om medlemskap i föreningen tas fram i samråd
med Barnsam och Vuxensam.
Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag med eget
tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13

14 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 377

Ansökan om bidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2019

RS 2019/1279
Regu § 53

Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland beviljar Tillväxt Gotland bidrag med 1 600 000 kronor ur
näringslivsinslaget för 2019 för att identifiera och utveckla tillämpbara strategier
för Industrial Symbiosis Park (ISP) på Gotland.

Projektet syftar till att identifiera och utvärdera alternativa scenarier för utvecklingen
av en industriell symbiospark, som ska fungera som grund och centrum för Gotlands
cirkulära ekonomi. Industriell symbios är ett sätt att åstadkomma både ekonomiska
och miljömässiga fördelar för företag (och närliggande urbansystem) från utbyte och
samordning av till exempel materialströmmar och energi.
Gotland har påbörjat en övergång till ökad självförsörjning när det gäller energi och
materialanvändning genom implementering av principer för cirkulär ekonomi. Som
en ö är det en ideal testbädd. Utvecklingen av en industriell symbiospark och ett
centrum baserat på industriell symbios blir viktigt för att främja och möjliggöra
denna vision. Parken och centrumet skulle fungera som en central nod - centrumet
för kreativt tänkande.
Totala budgeten är 3 400 000 kronor och projektet drivs av Svenska Miljöinstitutet
(IVL) och är en del av ett forsknings- och utvecklingserbjudande som IVL erbjuder
näringslivet och står för hälften av kostnaderna.
Tillväxt Gotland är näringslivets part i projektet och medfinansierar projektet med
100 000 kronor och Region Gotland bidrar med resterande 1 600 000 kronor.
Projektinitiativet ISP-Gotland ligger helt i linje med handlingsplan ”Klimat, energi
och miljö i det regionala tillväxtarbetet” samt Gotland som pilot för omställningen
till ett hållbart energisystem.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att bevilja finansiering i enlighet
med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 377 forts
RS 2019/1279
Regu § 53
Beslutsunderlag

SIVL projektförslag
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-12
Skickas till
Enheten för Hållbar Tillväxt
Tillväxt Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 378

Ansökan om medel för regionala
tillväxtåtgärder - Såddfond för gotländska
startups

RS 2019/1277
Regu § 54

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar RegionInvest Gotland AB:s Såddfond för
gotländska Startups med 50 procent av fondens totala kapitaltillgång med sammanlagt högst 5 000 000 kronor ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.
• Projektet finansieras ur 2019 års anslag och avser perioden 2019-11-11 –
2019-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit senast 2019-12-31.
• Beslutet gäller under förutsättning att resterande projektfinansiering med
50 procent, 5 000 000 kronor beviljas av Länsförsäkringar Gotland.
•

Jäv
Fredrik Gradelius (C) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

RegionInvest Gotland AB: har ansökt om projektmedel för ”Såddfond för
gotländska Startups” med totalt 5 000 000 kronor.
Såddfonden placeras vid Science Park Gotland med syfte att främja gotländska
startups. Fonden skall vara marknadskompletterande och tillgodose regionala
inkubatorföretags kapitalbehov i tidiga skeden och kombineras med strukturerat
affärsutvecklingsstöd.
Resterande 5 000 000 kronor (50 %) av fondens totala kapitaltillgång om totalt
10 000 000 kronor finansieras av Länsförsäkringar Gotland. Fonden skall förvaltas av
RegionInvest Gotland AB.
Fonden finansieras genom engångsutbetalning om 5 000 000 kronor från respektive
part efter upprättande av gemensamt avtal.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en såddfond med marknadskompletterande kapital i tidigt skede är nödvändigt för att skapa fler bärkraftiga
tillväxtbolag på Gotland som har möjlighet att nå en större marknad. En kapitalisering av innovationssystemet ökar generellt attraktionskraften att starta och utveckla
företag på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av
projektet.
forts
17 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 378 forts
RS 2019/1277
Regu § 54
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen vill som medskick, att jämställdhetsperspektivet beaktas, i det
fortsatta arbetet med att ta fram investeringskriterier.
Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan ”Såddfond för gotländska startups”
Rapport från ”Förstudie kring offentligt riskkapital på Gotland”
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 379

Medfinansiering till projekt Integration i
regional kompetensförsörjning

RS 2019/1380
Regu § 61

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland medfinansierar projektet ”Integration i regional kompetensförsörjning” med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst
700 000 kronor ur medel för regionala tillväxtåtgärder, anslag 1:1.
• Projektet finansieras med 400 000 kr ur 2019 års anslag och 300 000 kr ur 2020 års
anslag. Beslutet avser perioden 2019-12-12 till 2020-12-15. Skriftlig slutrapport
skall ha inkommit senast 2021-01-31.
•

Projektet ska göra en kartläggning av behov och möjligheter när det gäller integrationsarbetet inom utbildningssystemet och hitta snabbare och mer träffsäkra
modeller för matchning mot arbete eller studier. Detta görs genom att vidareutveckla
en modell för regional validering för personer med utländsk bakgrund som inte har
formella meriter godkända i Sverige, utveckla Lärcentrum hos Vuxenutbildningen
som nod för olika utbildningsnivåer och göra piloter inom vuxenutbildningen och
Yrkeshögskolan tillsamman med olika branscher för att testa nya flexibla former för
utbildning.
Projektet kommer att beviljas hos tillväxtverket om Regionen medfinansierar med
50 procent.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att sammantaget kommer resultaten att
möjliggöra en möjlighet att stödja, lotsa och matcha personer med utländsk bakgrund
till arbete eller studier på ett mer inkluderande och träffsäkert sätt som blir kostnadseffektiv. Nyttan för målgruppen består i snabbare och bättre väg genom utbildningssystemet och matchning mot arbetsmarknadens behov. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet. Detta beslut utgör medfinansiering med 50 procent från regionala tillväxtmedel 1:1 till projektets ansökan
om medel från Tillväxtverket för integration i arbetet med regional kompetensförsörjning. Projektet kommer att beviljas hos tillväxtverket om Regionen medfinansierar med 50 procent.
Utbetalning av stöd liksom lägesrapporter och slutrapport sker i enligt med kraven
från Region Gotland och Tillväxtverket. Sista datum för slutrapport är 2021-01-31.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
19 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 380

Information. Följeforskning av SLU på
projektet ”Landsbygdsutveckling 2.0

RS 2018/783
Regu § 55

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot.

Regionstyrelsen har tidigare uppdragit åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram ett
förslag på hur arbetet med ”Landsbygdsutveckling 2.0” ska bedrivas i fortsättningen
inom förvaltningens ordinarie verksamhet. Förslaget ska utgå från arbetet inom de
fyra pilotområdena samt de rekommendationer Sveriges lantbruksuniversitet tagit
fram.
SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, avdelningen för stad och land har medverkat i
arbetet som stödjande och analyserande följeforskare. Deras arbete kommer att
resultera i en rapport kring hur arbetet kan bedrivas framåt.
Nu är den fullständiga rapporten från Sveriges Lantbruksuniversitet sammanställd
med namnet ”En framtida struktur för samverkan mellan Region Gotland och lokala
utvecklingsaktörer.
Den är tänkt att fungera som en vägledning för att dra lärdomar från Region
Gotlands pilotsatsning på samverkan genom projektet ”Landsbygdsutveckling 2.0”.
Sammanfattning av rapporten
Under 2017 och 2018 har Region Gotland genom Regionsstyrelseförvaltningen
bedrivit projektet Landsbygdsutveckling 2.0 med syfte att utveckla arbetsformer för
processerna för samverkan mellan Region Gotland och sammanslutningar av lokala
aktörer såsom utvecklingsbolag och andra intresseföreningar. Fokus för projektet har
varit att prova en form för lokal utvecklingsplanering och framtagande av lokala
utvecklingsplaner under processledning av Region Gotland. Rapport utgör en
framåtblickande utvärdering av denna pilotsatsning med syfte att bidra till att
lärdomar kan dras inför den fortsatta processen att utveckla regionens samverkan
med lokala utvecklingsaktörer.
I rapporten beskrivs de behov och utmaningar gällande samverkan som identifierats
sett ur de lokala aktörernas respektive Region Gotlands olika perspektiv och därefter
presenteras en utvärdering av pilotsatsningen på framtagande av lokala utvecklingsplaner. Utifrån detta går författarna sedan vidare och presenterar hur de uppfattat det
befintliga ”gränssnittet” mellan Region Gotland och lokala initiativ som helhet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 380 forts
RS 2018/783
Regu § 55

Avslutningsvis presenteras fem förslag på hur Region Gotland kan gå vidare med sitt
utvecklingsarbete inom detta område. Förslagen är att komplettera den befintliga
regionala arbetet genom att inrätta ett regionalt samverkansråd med fokus på landsbygdsfrågor (i rapporten kallad landsbygdsråd), inrätta strukturer för förvaltningsövergripande koordinering på tjänstepersonnivå (i rapporten kallad landsbygdsgrupp), möjliggöra etableringen av föreningsdrivna stödfunktioner på sub-regional
nivå (i rapporten kallad utvecklingsnoder) samt att genomföra en bred kompetensutvecklingsinsats inom området riktat mot samtliga förvaltningar.
Till sist föreslås att man ser dessa förslag som en strategisk möjlighet att bättre ta
vara på de stora resurser som man som Region redan avsatt och kommer att avsätta
för kommande programperiod för Leader. Slutsatsen är att om förslagen ovan
iscensätts kommer Gotland att ligga i framkant i det arbetet.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen närvarar.
Ordförande ställer proposition på regionalt utvecklingsutskotts förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, 2019-10-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 381

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan 2020

RS 2019/1215
AU § 330

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan för 2020 fastställs.

Regionstyrelseförvaltningen är en sammanhållande kraft som skapar värde och nytta
för Region Gotland och Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer regionstyrelsen och regiondirektören i uppsiktsplikten och helhetsansvaret för regionens verksamheter, utveckling och ekonomiska
ställning. Förvaltningens egen kärnverksamhet omfattar såväl huvudprocesser som
lednings- och stödprocesser.
Verksamhetsplanen bidrar till att säkra att förvaltningen arbetar mot gemensamma
mätbara mål och att kvalitetsutveckling sker över organisationsgränser samt att
uppsatta aktiviteter genomförs enligt plan.
Förvaltningen gör bedömningen att samtliga mål i det övergripande styrkortet är
möjliga att påverka i positiv riktning genom insatser i förvaltningens verksamhet.
Med utgångspunkt i grunduppdrag, planer, strategier, program samt styrkortsmål gör
förvaltningen en prioritering av aktiviteter utifrån vad som kan ge störst förflyttning
och effekt för måluppfyllelse under 2020.
Med verksamhetsplanen som utgångspunkt arbetas aktivitetsplaner fram kopplat till
såväl linje- som processorganisationen. Ledar- och medarbetarkontrakt upprättas för
att knyta ihop den enskildes roll med det förvaltningsövergripande uppdraget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Isabel Enström (MP) och Filip Reinhag
(S) på följande ändringar i verksamhetsplanen:
Mål 7 nya aktiviteter:
-

Vara drivande och stödjande för minskat klimatutsläpp för samhället Gotland.

-

Kontinuerligt fortbilda alla förvaltningens medarbetare om miljö- och klimatfrågor.
forts

22 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 381 forts
RS 2019/1215
AU § 330

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Saga Carlgrens yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 382

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2019

RS 2018/92
AU § 331

Regionstyrelsens beslut

Respektive kontrollansvarig ges i uppdrag att vidta lämpliga åtgärder för att rätta
till identifierade brister. En lägesrapportering till regionstyrelsen ska ske efter
halvårsskiftet 2020.
• Kontrollpunkterna ”beredning av företagsansökningar” och ”policys och riktlinjer” överförs till 2020 års interna kontrollplan.
• I övrigt tas rapporten emot och läggs till handlingarna.
•

I 2019 års plan är 14 kontroller upptagna varav 6 specifika kontroller inom regionstyrelseförvaltningen och 8 regiongemensamma kontroller.
En av kontrollerna ”beredning av företagsstödsansökningar” har inte genomförts då
tänkt kontroll bland annat var att se om ny checklista följdes vid beredning av
ärenden. Då checklistan ännu inte har tagits fram så föreslås kontrollen flyttas till
2020 års plan. Även punkten ”policys och riktlinjer” har inte genomförts därför
föreslås även den överföras till 2020 års plan.
Kontrollen kring ”tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” avser ett
arbete som är upptaget i VP2019 för regionstyrelseförvaltningen, nämligen ” Följa
upp och rapportera struktur och process för FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta är ett större arbete som har
påbörjats men som är tänkt att slutföras senare under hösten och sedan rapporteras i
särskild ordning.
I de 11 bilagda rapporterna framgår resultat, analys och förslag på åtgärder för
respektive kontroll.
Samtliga brister som konstaterats har att hanteras inom ramen för respektive
kontrollområdesansvar. Detta utifrån att kontrollansvaret innebär att se till att
kontroll genomförs, resultatet analyseras, samt att eventuella åtgärder vidtas för att
rätta till synliggjorda brister.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 382 forts
RS 2018/92
AU § 331
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar RSF
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 383

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2020

RS 2019/1216
AU § 332

Regionstyrelsens beslut
•

Intern kontrollplan 2020 för regionstyrelsen godkänns.

Enligt riktlinjerna för intern kontroll har respektive nämnd/styrelse det yttersta
ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att uppföljning sker inom
respektive verksamhetsområde. Bifogad plan för 2020 innehåller fem regiongemensamma kontroller och sex kontroller som rör enbart regionstyrelseförvaltningen.
Framtagandet av planen har skett genom dialoger inom avdelningarna i regionstyrelseförvaltningen och bland annat inom berörda nätverk för de regiongemensamma kontrollerna. Planen har sedan processats vidare i förvaltningsledningen inom regionstyrelseförvaltningen.
En riskanalys har gjorts för nytillkomna kontrollpunkter. I föreliggande plan framgår
det samlade riskvärdet för respektive kontrollpunkt utifrån en sannolikhet- och
konsekvensbedömning samt en motivering till att respektive granskning ska genomföras. Ett värde över eller lika med 6 innebär eventuell granskning och värde 9 eller
högre innebär granska. Vid riskbedömningen bedömdes en av kontrollerna
”E-fakturor” ha ett lågt riskvärde (4) varför kontrollen lyfts ur planen för 2020. Två
kontroller som inte genomförts under 2019 har överflyttats till planen för 2020.
Arbetsutskottet beslutade att kontrollplanen kompletteras med att förvaltningens
anvisningar till nämnderna är tillräckligt tydliga. Inarbetas i kontrollplanen till
regionstyrelsens sammanträde 11 december 2019.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Samtliga nämnder
Samtliga avdelningar inom RSF
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 384

Beslutsattestanter 2020 för regionfullmäktige, regionstyrelse, regionstyrelseförvaltningen samt regionövergripande
verksamheter

RS 2019/1174
AU § 333

Regionstyrelsens beslut

För regionövergripande verksamhet utses under 2020 beslutsattestanter och
ersättare enligt upprättat förslag (bilaga 1).
• För regionfullmäktige och regionstyrelse utses under 2020 beslutsattestanter och
ersättare enligt upprättat förslag (bilaga 2).
• För regionstyrelseförvaltningen utses under 2020 beslutsattestanter och ersättare
enligt upprättat förslag (bilaga 3).
• Regiondirektören bemyndigas att löpande under året utse attestanter och göra de
förändringar som i övrigt är nödvändiga i attestförteckningarna på grund av
exempelvis att medarbetare slutar och att nyanställningar sker.
•

I bilagorna 1-3 i ärendet redovisas förslag till beslutsattestanter 2020 för regionfullmäktige, regionstyrelse, regionstyrelseförvaltningen samt för regionövergripande
verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen; stab, avdelning HR lön, avdelningen ekonomi
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 385

Stöd och boendesamordning till
ensamkommande barn och unga på Gotland

RS 2018/1195
AU § 334

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att teckna ett avtal med
Röda Korset Gotland för stöd och boendesamordning till ensamkommande barn
på Gotland som ingår i Röda Korset Gotlands projekt EKB18.
• Avtalet ska gälla för 1 januari – 31 december 2020.
• Regionstyrelsen beslutar om att det tillfälliga kommunbidraget som uppgår till
774 151 kronor skall utgöra Region Gotlands del av finansieringen till avtalet.
•

Röda Korset Gotland har sedan november 2017 haft ett ansvar för samordning och
stöd till de ensamkommande ungdomar som under sin tid som asylsökande fyllt 18 år
eller blivit medicinskt åldersbestämda till 18 år. Insatserna har syftat till att stärka
gruppens förmåga att klara av utmaningarna de ställs inför som myndiga. Effekten
har varit en förbättring av både boendesituation och psykosocial situation hos de
ensamkommande ungdomar som berörs.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av stöd för de
ensamkommande ungdomarna och att detta behöver breddas till att stärka gruppens
förmåga att ta eget ansvar för uppehälle och skolgång. Vidare gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att ett avtal med Röda Korset är det bästa sättet att
uppnå detta. Ett sådant avtal bör gälla för 2020 och inkludera ett breddat uppdrag att
stödja generella framgångsfaktorer för unga vuxna. Detta skulle även möjliggöra för
Röda Korset att utveckla samverkan med andra aktörer och även säkerställa
långsiktig finansiering.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns ett fortsatt behov av stöd till de
ensamkommande ungdomarna under 2020. Vidare gör regionstyrelseförvaltningen
bedömningen att stöd till Röda Korset utgör det mest kostnadseffektiva sättet att
använda det tillfälliga kommunbidraget för att möta behoven i målgruppen.
Utifrån ungdomarnas etableringsprocess bör det stöd som utifrån nuvarande avtal
utgår till gruppen breddas. Stödet bör således innehålla både grundläggande
humanitära behov men även stärkandet av sådana framgångsfaktorer som relaterar
till unga vuxnas förmåga att ta eget ansvar för uppehälle och skolgång. En sådan
satsning har ett mervärde i att den kan riktas till andra unga i utsatt situation.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 385 forts
RS 2018/1195
AU § 334

Röda Korsets målbild inkluderar säkerställandet av regelbunden verksamhet utanför
skoltid samt ett tydligare ansvarsutkrävande från ungdomarna i fråga avseende
medverkan i planering och utformning av verksamheten. Regionstyrelseförvaltningen
gör bedömningen att detta har goda förutsättningar att främja trygghet, kontinuitet
och självständighet.
Röda Korsets humanitära uppdrag ligger väl i linje med de utmaningar som finns
kring gruppen ensamkommande såväl som andra unga vuxna i utsatthet. Dessa
utmaningar berör även ett flertal av Region Gotlands verksamheter. Ett avtal
parterna sinsemellan skulle därvidlag innebära flera fördelar. Bland annat skulle det
möjliggöra för Röda Korset att utveckla och bredda samverkan med andra aktörer till
att kunna arbeta med bredare frågor. Det skulle även innebära möjlighet att
säkerställa långsiktig finansiering.
Region Gotland bör i frågan använda det tillfälliga kommunbidrag som är ämnat för
det aktuella ändamålet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Lotta Fahlén, ekonomichef, regionstyrelseförvaltningen
Röda Korset på Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 386

Kompetensförsörjningsplan RSF 2020-2024

RS 2019/1033
AU § 335

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2020-2024 fastställs.

Regionstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan ska bidra till att säkerställa
att förvaltningen har rätt kompetens för att utföra sitt uppdrag och bidra till måluppfyllelse. För detta krävs medarbetare med rätt kompetens och förutsättningar att göra
ett bra jobb och bidra till verksamhetens mål på kort och lång sikt.
I planen beskrivs fakta och nuläge, vilka förändringar förvaltningen står inför och
vilken kompetens som behövs för att nå målet samt prioriterade aktiviteter som ska
genomföras under perioden för att säkerställa kompetensförsörjningen för framtiden.
För att bidra till att säkra kompetensförsörjningen i regionstyrelseförvaltningens egna
verksamheter prioriteras följande strategier:
-

underlätta lönekarriär

-

låta flera jobba mer

-

bredda rekryteringen

-

skapa engagemang

-

utnyttja tekniken

Till varje strategi finns aktiviteter som ska genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, biträdande förvaltningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 387

Arbetsmiljö och hälsopolicy

RS 2019/821
AU § 336

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen antar den nya arbetsmiljö- och hälsopolicyn som ersätter
nuvarande arbetsmiljöpolicy.
• Riktlinjer för friskvård och fysisk aktivitet på arbetstid fortsätter att gälla tills
pågående revidering av ny är klar.
•

På regionstyrelsen den 18 september 2019 återremitterades den arbetsmiljö- och
hälsopolicy som arbetats fram. Detta ledde till att den Centrala samverkanskommittén (CSK) kallades till ett extra möte den 27 september 2019 för att
omhänderta återremissen och de inspel som kom i samband med den. De inspel som
inkommit och som upplevs behöver läggas till, rörde tre delar:
-

att vi kontinuerligt strävar efter att var och en får kompetensutveckling som
syftar till yrkesmässig utveckling och främjar en hälsosam arbetsmiljö.

-

att vi har ett tydligt och synligt ledarskap som bidrar till att varje medarbetare
hittar balans mellan arbete och fritid.

-

Region Gotland skapar goda förutsättningar för medarbetarna att vara fysiskt
aktiva under arbetsdagen.

CSK diskuterade de inkomna inspelen och anser att de bör hanteras i andra
dokument såsom i den framtagna ledarstrategin, regionens övergripande kompetensförsörjningsplan samt i kommande riktlinje för friskvård. Vidare lyftes att arbetsmiljö- och hälsopolicyn är resultatet av ett långvarigt arbete i en strukturerad process
som skett partsgemensamt. En ambition som funnits i arbetet är att policyn ska vara
tydlig, kortfattad och utifrån lagkrav. Utifrån förda samtal så förslår CSK att den
arbetsmiljö- och hälsopolicy som är framtagen bibehålls i sin nuvarande form och
inspelen tas omhand i andra dokument.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 388

Riktlinjer. Resor i tjänsten

RS 2019/1036
AU § 336

Regionstyrelsens beslut

Riktlinjer för resor i tjänsten antas.
• Riktlinjerna ersätter tidigare riktlinjer från den 22 juni 2010, och utgör lokalt
fastställda riktlinjer enligt bilaga 1 till kollektivavtalet TRAKT T. Regionstyrelsen
beslutar riktlinjerna med stöd av 10 § 1. regionstyrelsens reglemente.
• Revideringar av praktisk karaktär (rutinbeskrivning) görs löpande i tjänstemannaorganisationen.
•

Många delar av regionens verksamhet är av sådan karaktär att resor i tjänsten är
nödvändigt för att verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Det handlar
både om resor på Gotland samt till andra platser. Reseriktlinjen är tänkt att vara ett
stöd för samtliga medarbetare och förtroendevalda när val av resa ska göras. Genom
en smart reseplanering minskar både kostnad och miljöpåverkan.
HR-avdelningen, regionstyrelseförvaltningen har haft i uppdrag att revidera
nuvarande riktlinjer för resor i tjänsten.
Det nya förslaget har utgått från de gamla riktlinjerna och har reviderats för att även
svara upp mot regionens Miljöprogram och Energi 2020, Energiplan för Region
Gotland. En bred dialog med förvaltningarna har skett i samband med revideringen,
HR-chefer, förvaltningsledningar, reseadministratörer, miljöstrateger, bilpoolsansvarig med flera.
De nya riktlinjerna ska underlätta hanteringen av tjänsteresor för medarbetare och
förtroendevalda samtidigt som de ska bidra till en förflyttning mot ett mer hållbart
resursutnyttjande gällande såväl kostnad som miljöpåverkan.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 389

Revidering av regelverk för politiska
sekreterare

RS 2019/1283
AU § 338

Regionstyrelsens beslut
•

Revidering av regelverk för politiska sekreterare med bilagor godkänns.

Jäv
Isabel Enström (MP), Lars Engelbrektsson (SD) och Gubb Marit Stigson (Fi)
meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

Region Gotland införde funktionen politiska sekreterare från 1 januari 2019. Vid
uppföljning av gällande regelverk har vissa behov av revideringar uppmärksammats.
Med utgångspunkt i uppföljningen har ett reviderat regelverk tagits fram tillsammans
med förtydligande bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de förändringar som föreslås på ett bra sätt
möter upp de behov som framkommit i dialogen mellan politiker, politiska
sekreterare och förvaltningen. Förändringarna går att genomföra utan större
påverkan på personella eller ekonomiska resurser.
Utöver de förändringar som beskrivits har önskemål framförts från politiska
sekreterare om att kunna lagra och dela information på Region Gotlands nätverk.
Informationen ska delas mellan politiska sekreterare, förtroendevalda och politiker
som inte har ett förtroendeuppdrag inom Region Gotland.
I dagsläget har både förtroendevalda och politiska sekreterare möjlighet att på
nätverk lagra information på sin egna individuella yta. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att det inte är lämpligt ge tillgång till gemensamma lagringsytor.
Information på en sådan gemensam yta innebär att informationen ägs av regionstyrelsen och omfattas därför av en del lagstiftning som offentlighetsprincipen och
tryckfrihetsförordningen. Regionstyrelsen ska då också förvalta informationen på ett
korrekt sätt. Om handlingarna sedan delas utanför regionstyrelsens myndighetsgräns
kan de betraktas som allmänna och offentliga. En tillgång till gemensamma lagringsytor innebär också en administration vad det gäller behörigheter och IT-konton till
personer utan anställning eller politiska uppdrag, vilket belastar förvaltningsorganisationen. En extern lösning för gemensamma lagringsytor bedöms som mera flexibel,
och ändamålsenlig.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 389 forts
RS 2019/1283
AU § 338
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-14
Skickas till
Samtliga nämnder
Lotta Israelsson, HR-direktör
Charlotte Fahlén, ekonomichef regionstyrelseförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 390

Avskrivning omsättningstillgångar 2019

RS 2019/1225
AU § 339

Regionstyrelsens beslut

Kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 53 673 kr och
belastar 2019 års resultat.
• Samtliga avskrivningar (ej konkurser) upptas inom linjen.
•

Enligt kommunfullmäktiges beslut (§441/92) skall respektive nämnd besluta om
avskrivning av kundfordringar. Det föreslagna beloppet som ska redovisas som
kundförlust hos nämnderna 2019 uppgår till 2 749 208 kr, varav konkurser 68 483 kr.
Kundförlusternas fördelning per nämnd framgår av bilagan.
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår år
2019 till 53 673 kr.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-01
Skickas till
RSF Ekonomi
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 391

Samverkansavtal Region Stockholm och
Region Gotland

RS 2019/1180
AU § 340

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att samverkansavtalet mellan Region Gotland och Region
Stockholm ska gälla från 2020-01-01 och undertecknas av respektive region.

Region Gotland och Region Stockholm utgör tillsammans en gemensam sjukvårdsregion. Detta framgår av 3 kap §1 hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80). Att
ingå i en sjukvårdsregion medför ett särskilt ansvar som innebär att planera, verka
och agera gemensamt för att leverera god vård på lika villkor till alla invånare inom
sjukvårdsregionen.
För att tydliggöra vad detta innebär och också lägga fast gemensamma och grundläggande principer och förhållningssätt för fortsatt samverkan har regionerna
tillsammans arbetat fram ett förslag till samverkansavtal.
Samverkansavtalet är tänkt att vara övergripande och kompletteras sedan med samarbetsavtal inom specifika samarbetsområden så som till exempel utomlänsvård,
framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) och kunskapsstyrning.
Samverkansavtalet omfattar alla frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet och
beskriver en intention för hur samverkan ska ske.
Samverkansavtalet beslutas av respektive regionstyrelse och ägs därefter av den
gemensamma Samverkansnämnden Stockholm-Gotland (SVN).
Avtalet ska gälla från 2020-01-01 och förlängs automatiskt med ett år i taget om
ingen part väljer att säga upp det. Uppsägningstiden är 12 månader.
Regionstyrelseförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning om att
samverkansavtalet ska beslutas och sedan hanteras i Samverkansnämnden Stockholm
- Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 391 forts
RS 2019/1180
AU § 340
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2019-10-16, § 109
Samverkansavtal 2020
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 392

Förändringar i hantering av borgerliga
begravningsförrättningar

RS 2019/1167
AU § 341

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Region Gotland ska från den 1 mars 2020 inte längre erbjuda och arvodera
kommunala borgerliga begravningsförrättare.

Att tillhandahålla kommunala borgerliga begravningsförrättare är inte något som
Region Gotland behöver göra. Det finns inte heller något krav på att regionen ska
bekosta densamma. Region Gotland, genom socialförvaltningen, har dock under
förutsättning att boet saknar egna medel att bekosta begravningen med, möjligheten
att efter ansökan om ekonomiskt bistånd vara dödsboet behjälpligt med att bekosta
en sedvanlig begravning.
Regionstyrelseförvaltningen gör därför bedömningen, utifrån det ekonomiska läge
som råder i regionen, att detta är en verksamhet som regionen inte längre bör
upprätthålla. Genom att inte längre bekosta arvoden och reseersättningar för de fem
av fullmäktige utsedda borgerliga begravningsförrättarna skulle regionstyrelsen och
regionstyrelseförvaltningen årligen kunna spara in dryga 200 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen gör också bedömningen att Region Gotland, genom att
bekosta de kommunala begravningsförrättarnas arvoden och reseersättningar,
riskerar att snedvrida konkurrensen på marknaden. Genom att regionen står för
kostnaderna till de kommunala begravningsförrättarna konkurrerar regionen inte på
lika villkor med övriga aktörer på marknaden, där kostnaderna för officianter belastar
dödsboet. Hanteringen ger inte heller uttryck för likabehandlingsprincipen och
objektivitetsprincipen, vilka är viktiga principer i kommunal verksamhet.
Förslag till beslut har kommunicerats med berörda begravningsförrättare vid möte
den 12 november 2019.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att regionfullmäktige bör besluta att Region
Gotland inte längre ska erbjuda och bekosta borgerliga begravningsförrättare.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Isabel
Enström (MP) att arbetsutskottets förslag avslås.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 392 forts
RS 2019/1167
AU § 341

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Filip Reinhags yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Berörda begravningsförrättare
Begravningsbyråer på Gotland
Regionkansliet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 393

Förändringar i hantering av borgerliga
vigslar

RS 2019/1166
AU § 342

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Region Gotland ska från 1 mars 2020 inte längre ska delta i administration kring
borgerliga vigslar, upphöra med att ta ut en avgift från brudparen samt upphöra
med arvodering till vigselförrättare.
• Hyresavtal avseende vigselrum sägs upp med upphörande den 31 juli 2020.
•

Region Gotlands hantering av och agerande i samband med borgerliga vigslar har
sedan ett par år bakåt i tiden varit ifrågasatt, av Länsstyrelsen i Gotlands län men
även av medborgare och media. Regionstyrelseförvaltningen har därför, på uppdrag
av regiondirektören genomfört en översyn av regionens inblandning i och hantering
av borgerliga vigslar.
Regionstyrelsen har i sin översyn gjort bedömningen att regionens hantering av
borgerliga vigslar inte är förenlig med gällande lagstiftning, och att den till fullo faller
utanför den kommunala kompetensen, varför hanteringen bör upphöra snarast.
Regionstyrelseförvaltningen gör sammanfattningsvis bedömningen att regionfullmäktige ska besluta att från 1 mars 2020 upphöra med hantering av borgerliga
vigslar; administration, uttag av avgift och arvodering till vigselförrättare, samt säga
upp hyresavtalet gällande vigselrummet till upphörande per den sista juli 2020.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Thomas Gustafson (V) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Berörda vigselförrättare
Länsstyrelsen i Gotlands län
Medborgarservice
Regionkansliet

40 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 394

Ny form för ungdomsledarpriset

RS 2019/1278
AU § 343

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag att Ungdomsledarpriset från och med år 2020
övertas av Gotlands Idrottsförbund (GI) avslås.

Ungdomsledarpriset i nuvarande form antogs av kommunfullmäktige år 2004. Priset
utdelas till en ideellt arbetande ledare inom föreningsdriven ungdomsverksamhet.
Antalet nomineringar har minskat de senaste åren och fritidsenhetens roll gentemot
föreningarna har på flera sätt förändrats sedan dess. Med omorganisation och minskat
antal medarbetare på enheten finns inte längre tiden eller kompetensen att förbereda
ett bra underlag till politiken eller sköta administrationen kring utlysandet samt
insamlandet av nomineringar. Tillsammans med Gotlands idrottsförbund (GI) har
diskussioner förts om att tillsammans dela ut priset och att använda GIs idrottsakademi, vilken är beredningsgrupp för förbundets egna utmärkelser i dagsläget.
Ärendet har beretts av KFB den 20 augusti och de var positiva, dock framkom en
viss oro att man då missar vissa delar av ungdomsledarutrymmet som andra
föreningar utgör, som t ex dans och kyrkoverksamhet.
Förvaltningens bedömning är att risken för detta är liten då man ur ett historiskt
perspektiv inte haft så många nomineringar eller pristagare från den målgruppen.
Konsekvensen blir således att endast ansluta föreningar till Riksidrottsförbundet har
möjlighet att få priset. GIs idrottsakademin har god kompetens och erfarenhet i att
bereda utmärkelser av liknande format som Region Gotlands ungdomsledarpris.
Prissumman om 10 000 kronor kvarstår. I beredningsgruppen hos GI finns en plats
för representant från Region Gotland, förslagsvis ordföranden i kultur- och
fritidsberedningen eller likande. Priset delas ut på idrottsgalan av Region Gotland
tillsammans med GI och uppmärksammas på efterföljande regionfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att regionstyrelseförvaltningens förslag ska
avslås.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Gotlands idrottsförbund
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 395

Ansökan om särskilt driftbidrag

RS 2019/1282
AU § 364

Regionstyrelsens beslut
•

Stödutbetalning till föreningen Hemsegården upphör i nuvarande form och att den
skrivelse som inkommit avslås under nuvarande förutsättningar.

Sedan många år har föreningen Hemsegården erhållit ett stöd från vad som idag är
regionstyrelseförvaltningen, kultur- och fritidsavdelningen. Det förmodade avtal som
ska ha upprättats, troligen under 70-talet, har inte kunnat hittas, varken av föreningen
eller av personal på regionstyrelseförvaltningen. Varken föreningen eller nuvarande
tjänstemannagrupp på regionstyrelseförvaltningen kan påvisa vad avtalet skall ha
innehållet, vad föreningen skall kunna redovisa för att få stöd utbetalt eller vad i verksamheten pengarna var avsedda för. Då förfrågan om utbetalning av det årliga stödet
för 2019 inkom till regionstyrelseförvaltningen bad man i första skedet om att få in
föreningens årshandlingar för att bättre kunna bilda sig en uppfattning om hur verksamheten såg ut i dagsläget. I den ekonomiska rapporten uppmärksammades då att
föreningen hade en hyresintäkt från annan förvaltning (teknikförvaltningen) på Region
Gotland för lokaler till förskoleverksamhet om 636 000 kronor. Total hyresintäkt för
föreningen är ca 730 000 kr årligen. Tidigare i kultur- och fritidsavdelningens historia
har det förekommit liknande fall då föreningar som fått verksamhets-/driftsstöd skrivit
avtal med andra organisationer/förvaltningar om signifikanta summor i hyresintäkter.
Då detta uppdagats har dåvarande kultur- och fritidsnämnden valt att säga upp avtalet
och dra in stödet till föreningen, då förutsättningarna ändrats i sådan utsträckning att
bakgrunden till stödsumman som beskrivits i avtalet inte längre är förenlig med verksamheten som bedrivs.
Föreningen skickade en skrivelse med en ny ansökan om stöd, skriven utifrån de
ändrade förutsättningarna.
Handläggare på kultur- och fritidsavdelningen har efter att ha tagit del av presenterad
information samt fört samtal med föreningens ordförande, beslutat att så som verksamheten ser ut idag finns inte förutsättningar för att bevilja stöd. Skulle förutsättningarna ändras för föreningen kommer de nya förutsättningarna prövas vid en
ny ansökan.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 395 forts
RS 2019/1282
AU § 364
Beslutsunderlag

Ansökan. 2019-09-09
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Föreningen Hemsegården
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 396

Ansökningar om investeringsbidrag
överstigande 100 000 kr avseende
samlingslokaler 2019

RS 2019/1189
AU § 345

Regionstyrelsens beslut
•

Investeringsbidrag gällande samlingslokaler 2019 beviljas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Enligt bidragsbestämmelserna rörande investeringsbidrag över 100 000 kr kan
regionstyrelsen bevilja bidrag med högst 70 procent på investeringar upp till 200 000
kr. Stöd kan medges om särskilda skäl föreligger. Vid fördelning prioriteras
investeringar för drift, byggnader och miljösatsningar. Möjlighet finns även för
förening att söka statligt investeringsbidrag hos Boverket. Beviljas sådan ansökan av
Boverket kan den obligatoriska insatsen från Region Gotland minskas från 70% till
30%. Inget arbete eller inköp får ha skett före bidragsbeslut om inte annat överenskommits.
Tofta Bygdegårdsförening
Söker för Ombyggnation för köket i Bygdegården
Verksamhetsomfattning Totalt 65 uthyrningstillfällen under 2018.
Grötlingbo bygdegårdsförening
Söker för Inköp och installation av ny värmepump
Verksamhetsomfattning Totalt 27 uthyrningstillfällen under 2018.
Eksta bygdegårdsförening
Söker för Installation av solceller
Verksamhetsomfattning Totalt 48 uthyrningstillfällen under 2018.
Det inkom tre stycken ansökningar över 100 000 kronor för investeringsbidrag till
samlingslokaler 2019. Den sammanlagda investeringen är på dessa är 474 000 kronor
och det sammanlagda sökta stödet är på 331 800 kronor. Totalt har det kommit in 19
ansökningar för investeringsstöd för samlingslokaler. Det totala investeringsvärdet är
2 021 217 kronor. Det totala sökta stödet är 1 084 571 kronor. Den totala budgeten
hos förvaltningen för dessa stöd är 625 000 kronor.
Tofta bygdegårdsförening har fått brister i sitt kök påpekade av Miljö och hälsa på
Region Gotland. I och med detta har man inkommit med ansökan för att få
investeringsstöd för ombyggnation och renovering av köket. Föreningen menar att
renoveringen skulle göra föreningen mer attraktiv för uthyrning för större sällskap.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 396 forts
RS 2019/1189
AU § 345

Vidare menar föreningen också att det skulle bidra till en effektivare matbespisning
för föräldrakooperativet Tofflan som hyr lokaler i bygdegården. Regionstyrelseförvaltningen anser att Tofta bygdegårdsförenings ansökning bör beviljas, men till en
lägre summa än ansökt då föreningen har en hyresgäst som via hyran bör kunna vara
med och betala renoveringen. Förvaltningen föreslår ett investeringsstöd på 50 000
kronor.
Grötlingbo bygdegårdsförening värmer i dagsläget sin fastighet med olja, något som
är kostsamt för föreningen som har värmekostnader som sin största kostnad i dagsläget. För att byta ut oljepannan mot en ny luftvärmepump söker föreningen nu
investeringsstöd. Grötlingbo bygdegårdsförening anser att en investering kommer att
hjälpa föreningen att driva verksamhet med en stabilare och mer hållbar ekonomi.
Man räknar med att spara 35 000 kr per år i värmekostnader. Lägre fasta kostnader
att föreningen kan lägga mer resurser på att utveckla fastigheten och verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen anser att Grötlingbo bygdegårdsförenings ansökning på
105 000 kronor bör beviljas.
Eksta bygdegårdsförening söker bidrag för solceller på sin fastighet. Detta initiativ är
för att sänka elkostnaderna för föreningen. Uppskattningsvis räknar man med att
spara 15000 på sina elkostnader i och med uppsättandet av solceller. Efter ansökan
har även investeringskostnaden räknats ner efter det att föreningen fått in tydligare
offerter. Regionstyrelseförvaltningen anser att Eksta bygdegårdsförenings ansökning
på 89 950 kronor bör beviljas.
Arbetsutskottet föreslår att ärendet kompletteras till regionstyrelsen med information
om bidrag till solceller istället kan sökas via Klimatklivet. Ärendet överlämnas därför
till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Eksta Bygdegårdsförening – thohed@comhem.se
Grötlingbo Bygdegårdsförening – torgny@gmf.nu
Tofta Bygdegårdsförening – classe.persson@telia.com
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 397

Revisionsrapport. Granskning av regionens
anpassning till förändringar i kommunallagen och förvaltningslagen

RS 2019/1043
AU § 346

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens skrivelse lämnas som svar till revisorerna.

Under år 2018 antogs en ny förvaltningslag och en ny kommunallag. Utifrån
ändringarna har förtroendevalda revisorer givit PwC ett uppdrag att granska vilka
åtgärder som utvalda nämnder har gjort. Revisionskriterierna är de två lagstiftningarna som förändrats och de styrdokument som Region Gotland har som anses
relevanta, såsom nämndernas delegationsordningar och regiondirektörens
instruktion.
Revisorernas samlade bedömning är att granskade nämnder inte helt har gjort
ändamålsenliga åtgärder för att möta förändringarna i förvaltnings- och kommunallagen. Revisorerna ger ett antal rekommendationer inom områdena omvärldsbevakning, uppföljning av förändring i lagstiftning, systematisk informationsspridning, översyn av delegationsordningar och ledning och styrning.
Ett antal förändringar har påbörjats eller genomförts sedan revisionen gjordes.
Förändringarna bedöms svara upp mot de rekommendationer som revisionsrapporten pekar på. Bland dessa förändringar finns bland annat inrättandet av ett
regionkansli med ansvar för att ta fram och äga processen för informationsförvaltning samt ett mera förebyggande arbetssätt för regionjuristerna som syftar till
att stärka verksamheternas förmåga att själva hantera verksamhetsfrågor som innebär
juridiska ställningstaganden.
Regionstyrelseförvaltningen delar revisorernas bedömning om att den nya
kommunallagen i stort sett innehåller samma regler som tidigare, men med en ny
disposition.
Den nya förvaltningslagen beskriver tre grundläggande principer för god förvaltning.
Grunderna är i sig inte nya. Legalitetsprincipen och objektivitetsprincipen är redan
reglerade i regeringsformen. Proportionalitetsprincipen har utvecklats i praxis men
har nu alltså skrivits in i förvaltningslagen. På så sätt gäller grunderna redan för
Region Gotlands verksamheter. I förvaltningslagen har också begreppet myndighetsutövning tagits bort och lagen ska gälla all typ av ärendehandläggning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 397 forts
RS 2019/1043
AU § 346

Utifrån revisionsrapportens rekommendationer vill regionstyrelseförvaltningen lyfta
följande:
Regionstyrelseförvaltningen har sedan den 1 januari 2019 ett nybildat regionkansli. I
regionkansliet ingår ett antal funktioner som på olika sätt arbetar med informationsförvaltning, exempelvis stadssekretariat, jurister, registratur och arkiv. Vidare har
regionkansliet ansvar för att utveckla och äga den regionsgemensamma processen för
informationsförvaltning. Denna förändring bedöms ligga i linje med de förändringar
som den nya förvaltningslagen innehåller. Likaså ger detta bättre förutsättningar för
att svara upp mot revisorernas första rekommendation enligt rapporten.
Region Gotlands jurister har påbörjat ett arbete för att kunna arbeta mera förebyggande. Det ses som en nyckel till att verksamheterna i hela organisationen ska
stärka sin förmåga att själva hantera frågor där juridiska aspekter behöver tas hänsyn
till.
Omvärldsbevakning sker genom abonnemang på SFS – Svensk författningssamling,
ett antal andra rättsdatabaser och nätverk. Det pågår för tillfället en översyn över
vilka juridikstöd som Region Gotlands olika verksamheter använder sig av och om
det finns möjligheter till vinster genom en samordning från regionstyrelseförvaltning.
När det gäller den nya kommunallagen fick Region Gotland denna på remiss och
yttrade oss.
Rörande systematisk informationsspridning och ledning och styrning har regionjuristerna under hösten planerat och genomfört ett antal öppna utbildningar i
offentlighet och sekretess samt kommunal- och förvaltningsrätt. De öppna
utbildningarna är ett bra sätt att öka både intresset och kunskapen i verksamheterna.
En sida för information och kunskapsspridning kring juridiska frågor finns också
etablerad på regionens intranät. Chefsjuristen träffar jurister i övriga förvaltningar
inom Region Gotland med viss regelbundenhet för erfarenhetsutbyte, dialog och
informationsspridning.
Regionstyrelseförvaltningen genomför under 2020 en strategisk satsning i förändringsledning vilket bedöms kunna stärka organisationens förmåga när det
kommer till att hantera ny lagstiftning.
Regionstyrelseförvaltningen genomför just nu en stor satsning på att förändra och
utveckla organisationskulturen i för hela Region Gotland. Områden som berörs är
kompetens, kvalitet och tillit vilket kan kopplas till resultatet av rapporten och de
rekommendationer som revisorerna ger. Då arbetet ovan till stora delar är nyligen
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 397 forts
RS 2019/1043
AU § 346

påbörjat bedömer regionstyrelse-förvaltningen att ytterligare tid behövs för att
etablera strukturer och arbetssätt helt stabilt. Fortsatt arbete kommer även framåt att
läggas på utveckling av området. Revisionsrapportens rekommendationer tas då med
som grund.
Ärendets behandling under mötet

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

Revisorernas skrivelse 2019-09-05
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-08
Skickas till
Region Gotlands revisorer
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Socialnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 398

Revidering av livsmedelstaxan

RS 2019/1211
AU § 347

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Livsmedelstaxan justeras enligt nedanstående förslag.
• Timavgiften indexjusteras från 1 200 kronor till 1 230 kronor.
•

För att säkerställa att kommuner har möjlighet att ta betalt för sin livsmedelskontroll
efter årsskiftet behöver de kommunala dokumenten i form av taxebestämmelser och
delegationsordning, anpassas till den nya EU-förordningen om offentlig kontroll
inom livsmedelskedjan som träder i kraft 14 december 2019. Om justeringar inte görs
kommer kommunernas taxor efter den 14 december delvis bygga på ett regelverk
som inte längre gäller. Sveriges kommuner och landsting har mot den bakgrunden
tagit fram ett nytt underlag för taxa och delegationsordning för livsmedelskontroll
anpassade till den nya kontrollförordningen och detta underlag används i miljö- och
byggnämndens förslag till revidering.
Revideringen består huvudsakligen av redaktionella ändringar på grund av förändrad
lagstiftning. Föreslagna ändringar har sin grund i stödmaterial från Sveriges
kommuner och landsting.
Utöver de redaktionella ändringarna har timtaxan indexjusterats vilket miljö- och
byggnämnden har rätt till att göra i befintlig taxa enligt taxans fjärde paragraf.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nytt förslag till livsmedelstaxa godkänns.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden, 2019-10-22, § 237
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-15
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 399

Slutredovisning Östergarns
vattenförsörjning/Uppförande av vattenverk

RS 2019/1220
AU § 348

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Slutredovisningen för Östergarnslandets vattenförsörjning godkänns.
• Anslagsöverskottet på 969 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
•

Historiskt sett har den kommunala dricksvattensituationen på Östergarnslandet varit
besvärlig och svår under en lång tid av år. Belastningen på befintliga kommunala
grundvattentäkter har varit ansträngda vad gäller vattenkvalitet och tillgång.
Nygarn utvecklingsbolag påbörjade redan år 2005 en utredning om va-frågan för
Östergarnslandet med hjälp/stöd av tekniska förvaltningen, som bistod med konsulthjälp. År 2006 startades ett Leader-projekt som år 2007 ledde fram till ett förslag att
bygga ett avsaltningsverk och ett avloppsreningsverk i Herrviks området i privat ägo.
Nygarns utvecklingsbolag drev projektet vidare, delvis tillsammans med tekniska
förvaltningen. År 2010 bildades Herrviks ekonomiska förening. Föreningen skulle
genomföra projektet i privat regi då Region Gotland hade avsagt sig huvudmannaskapet för vatten- och avlopp i området. Herrvik fanns inte med som kommunalt
verksamhetsområde för vatten och avlopp, samt området fanns inte med som
prioriterat i framtida satsningar i den befintliga VA-planen. Som en lösning på
Katthammarsviks dricksvattenproblem beslutade tekniska nämnden 2013-06-27,
§ 140 att regionen skulle ta över frågan vad gäller dricksvattnet och bygga ett
avsaltningsvattenverk i Herrvik för 2 000 personer med tillhörande vattenledningar
till Katthammarsvik. Avloppsreningsverk med tillhörande avloppsledningar, kvarstod
i Herrviks ekonomiska förening. Total investeringsbudget för projektet har varit
27 019 tkr. Utgiften har uppgått till 26 050 tkr vilket innebär ett överskott på 969 tkr.
Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige. Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att anslagsöverskott på
969 tkr regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-10-24, § 216
Slutrapport Östergarnslandets vattenförsörjning, 2019-09-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-30
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 400

Begäran om tilläggsanslag för kök på
Södervärnsskolan

RS 2019/1219
AU § 349

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tilläggsanslag på 7 450 000 kr beviljas.
• Ökade driftkostnader med 435 000 kr/år för regionstyrelseförvaltningen
finansieras via internhyran.
•

Södervärnsskolans kök är i behov renovering för att klara dagens krav på verksamheten. Inflyttningen av barn till Visby har och är stor och därför behövs ett väl
fungerande skolkök som är anpassad efter dagens arbetsmiljöregler. Regionstyrelseförvaltningen har i budget avsatt 1,5 miljoner kr till investeringen av ny utrustning
samt verksamhetsanpassning. Dessa nya installationer medför åtgärder på de tekniska
installationerna så som el, ventilation etc. I samband med ombyggnationen kommer
även planerat underhåll utföras. Den totala investeringsutgiften för hela projektet är
beräknad till 12 950 000 kr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget ska godkännas. Utifrån
arbetsmiljöaspekten så påtalas behovet av ny köksutrustning och verksamhetsanpassning. Nuvarande verksamhet är svårarbetad, har inte tillräcklig säkerhet samt
har dålig logistik vilket påverkar produktionseffektivitet. Med anledning av dessa
behov och den förändring som behöver göras måste fläktrum samt el och ventilation
göras om vilket är de stora kostnaderna i sammanhanget.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2019-10-24, § 212
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-15
Skickas till
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen, avdelning Måltid
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 401

Exploateringsavtal Visby Ordboken 5 och 11

RS 2019/1212
AU § 350

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat exploateringsavtal avseende Visby Ordboken 5 och 11 godkänns.

Ett detaljplaneförslag finns upprättat för Visby Ordboken 5 och 11. Planförslaget har
varit på granskning och förslaget har justerats inför antagande som beräknas ske av
miljö- och byggnadsnämnden under december 2019. Planens syftar till att omvandla
nuvarande handelsändamål till ett område för bostadsändamål. Ett exploateringsavtal
har upprättats mellan Region Gotland och Fastighets AB Ordboken. Syftet med
avtalet är att uppnå ett effektivt och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.
Detaljplanen och exploateringsavtalet ger förutsättningar för exploatören för ett
genomförande av planförslaget och omvandling av fastigheten från handelsändamål
till bostadsändamål. 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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark och stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 402

Förvärv av del av fastigheten Gotland
Vamlingbo Anderse 1:15

RS 2019/1274
AU § 351

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förbereda köp av del av fastigheten
Gotland Vamlingbo Anderse 1:15 av Liljewalschska Stiftelsen. Köpeavtalet ska
godkännas av regionstyrelsen.

Region Gotland har fått en förfråga från Liljewalschska Stiftelsen om intresse att
förvärva del av fastigheten Gotland Vamlingbo Anderse 1:15. Inom den delen av
fastigheten är Hundlausar återvinningscentral belägen. Teknikförvaltningen ser flera
fördelar med ett köp av berört markområde eftersom det säkerställer rådigheten av
marken som därmed säkerställer återvinningscentralens långsiktiga funktion för
storsudret men också att en utveckling av verksamheten kan ske på samma plats.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot att området förvärvas utifrån
ovanstående redovisning. Ett köpeavtal ska slutligen godkännas av regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark och stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 403

Fastighetsreglering, genomförandeavtal
Visby Pilhagen 1:2

RS 2019/1247
AU § 352

Regionstyrelsens beslut

Överenskommelse avseende fastighetsreglering av del av fastigheten Visby
Pilhagen 1:3 till Visby Pilhagen 1:2 mellan Region Gotland och Gotlands Elnäts
Aktiebolag godkänns.
• Upprättat genomförandeavtal mellan Region Gotland och Gotlands Elnäts
Aktiebolag godkänns.
•

En detaljplan omfattande del av fastigheten Visby Pilhagen 1:3 samt Visby Pilhagen
1:2 är under framtagande. Planförslaget syftar till att möjliggöra för Gotland Elnät
AB (GEAB) att utöka och framtidssäkra transformatoranläggningen för att säkerställa elförsörjningen för befintliga bostäder i södra Visby och för planerad bostadsbebyggelse mm inom Visborgsområdet. För att kunna genomföra planförslaget
måste ytterligare 4 000 kvm mark överföras från regionens fastighet Visby Pilhagen
1:3 till GEABs fastighet Visby Pilhagen 1:2. Parterna har upprättat en överenskommelse om fastighetsreglering samt ett genomförandeavtal i syfte att säkerställa
genomförandet av detaljplanen.
Överenskommelse om fastighetsreglering och genomförandeavtalet syftar till att
möjliggöra genomförandet av ny detaljplan för Visby Pilhagen 1:2. Syftet med
detaljplanen är att utöka och framtidssäkra transformatoranläggningen för att
säkerställa elförsörjningen för befintliga bostäder i södra Visby och för planerad
bostadsbebyggelse mm inom Visborgsområdet. Samtidigt ger genomförandeavtalet
en trygghet för Region Gotland som innebär att alla uppkomna kostnader kommer
att belasta GEAB. Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot upprättade
avtal och föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna dessa.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark och Stadsmiljö
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planavdelningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 404

Exploateringsavtal Visby Klövern 1 och 11

RS 2019/1171

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat exploateringsavtal avseende Visby Klövern 1 & 11 godkänns.

Ett detaljplaneförslag finns upprättat för Visby Klövern 1 och 11. Planförslaget har
varit på granskning och förslaget har justerats inför antagande som beräknas ske av
miljö- och byggnadsnämnden under december 2019. Planen syftar till att förädla en
före detta industritomt (AB K G Ahlqvist) i södra delen av Värnhemsområdet i
Visby och integrera den i omgivande villastads varierade bebyggelsestruktur. Inom
planområdet föreslås bostadsbebyggelse i form av fyra stadsvillor med ca fem
lägenheter i vardera samt ombyggnad av ett befintligt gårdshus till bostadshus
inrymmande fyra mindre lägenheter. Inom planområdet finns även ett befintligt
bostadshus som regleras enligt tidigare detaljplan.
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan Region Gotland och Kuttern Fastigheter
AB. Syftet med avtalet är att uppnå effektivt och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen.
Detaljplanen och exploateringsavtalet ger förutsättningar för exploatören för ett
genomförande av planförslaget och omvandling av exploateringsområdet till bostadsändamål. 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 regionstyrelsen att besluta om ett godkännande av detsamma.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-11
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen- Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark och stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 405

Ansökan om statligt stöd till lokala naturvårdsprojekt 2020-2024 (LONA 2020)

RS 2019/1263
AU § 354

Regionstyrelsens beslut

Regiondirektören får delegation på att underteckna redovisad ansökan som ges
in till länsstyrelsen i Gotlands län.
• Regiondirektören får delegation att teckna de avtal med utförare som behövs, i de
fall ansökta projekt beviljas statligt LONA-stöd.
•

Sedan 2004 har kommuner genom sina respektive länsstyrelser kunna söka statligt
stöd för naturvård. Detta är ett arbete som regionen åtagit sig inom ramen för
ordinarie arbete, men på senare år har beloppen inom LONA vuxit så att de i visa fall
överskrider delegationsramarna för projekt.
Årets ansökan om statligt stöd till lokala naturvårdsprojekt 2020 2024 gäller 6 projekt
som tillsammans söker 1 307 500 kr i stöd, varav ett projekt ett är regionens eget.
Övriga utförare finns inom ideell sektor.
Förvaltningens bedömning är att möjligheten till ekonomiskt stöd genom LONA
bidrag är av avgörande betydelse för att förverkliga de projekt som LONA stödjer.
Särskilt gäller det projekt hos de föreningar som lägger stora ideella insatser på
naturvård och i LONA kan få räkna dessa insatser som motfinansiering till kontant
bidrag, vilket då ger ekonomisk möjlighet att täcka direkta kostnader för föreningens
insatser. En konsekvens av att detta statliga stöd finns att söka bara för kommuner är
att det skapas en förväntan på oss att ställa upp med resurser dels för att hantera
ansökningar och dels för att administrera projektredovisningar och –ekonomi gentemot länsstyrelsen som i sin tur har kontakterna med Naturvårdsverket. Från start
2004 har detta arbete tagits om hand av det som numera är enheten för samhällsplanering, då var det planeringsenheten på dåvarande ledningskontoret, efter att
uppdrag om detta givits per e-post av kommundirektören. Med ökande arbetsbelastning på enheten är det ofta svårt att hinna med detta arbete. Till grund för
verksamhets-, slutrapporter och utbetalningar ligger de underlag som varje utförare
lämnat i form av verksamhetsberättelser, bilder och ekonomiska underlag. Regionen
får som regel förskottsutbetalningar på beviljade projekt från länsstyrelsen. Projektutförare kan rekvirera medel från regionen mot kostnadsredovisningar i projektet
under projekttiden av de medel som länsstyrelsen betalat ut i förskott, men minst
25 % av LONA stödet hålls inne till projektens slutrapporter har fått godkänt
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 405 forts
RS 2019/1263
AU § 354

av länsstyrelsen. Ett projekt får högst pågå i fyra år. Genomförda och pågående
LONA-projekt finns hos 15 gotländska organisationer för botanik, ornitologi, idrott,
hembygd, kultur, friluftsliv och fiske samt några av regionens förvaltningar. Till
våtmarksprojekt finns möjlighet att få upp till 90 procent stöd, till fastmarksprojekt är
stödnivån högst 50 procent.
Knappt två miljoner kronor är beviljade till de fem LONA-projekt som just nu pågår
eller är dags att slutredovisa till länsstyrelsen på Gotland. Sedan tidigare är cirka fem
miljoner kronor förmedlade till genomförda LONA-projekt. Projekten finns inom
områdena tillgängliggörande av natur, naturvårdsröjningar, fiskevård och fågelinventering. Naturvårdsverket lyser som regel ut en årlig ansökningsomgång. Inför
2019 gjordes en ny sådan, länsstyrelserna kunde dock inte bevilja några nya LONAprojekt i början av 2019 på grund av regeringens dåvarande budgetläge. Den ansökan
som nu är öppen till 1 december gäller beslut som ska fattas i början av 2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Regionekologen
Miljö- och byggnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 406

Motion. Villatomter i Burgsvik

RS 2018/997
AU § 355

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen bifalls genom att tekniska nämnden ges i uppdrag att förbereda och
starta försäljningsuppdrag av fastigheten Öja Ockes 1:29.

På grund av begränsad tillgång till dricksvatten har det varit nybyggnadsförbud i
Burgsvik under flera år. I en motion till regionfullmäktige från Eric Martell (S),
beskrivs att det därför finns ett uppdämt behov av inflyttning till Burgsvik. Regionen
äger fastigheten Öja Ockes 1:29 som är planlagd för bostäder. Motionen yrkar på att:
Region Gotland färdigställer ovan nämnda fastighet för villabebyggelse.
Tekniska nämnden beslutade 2019-08-28 § 180 hävs anslutningsstoppet på de södra
delarna av Gotland. Detta möjliggör en utveckling av fastigheten Öja Ockes 1:29 i
enlighet med motionen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra emot att avyttra fastigheten Öja
Ockes 1:29 i syfte att genomföra gällande plan för byggnation av bostäder.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
Skickas till
Teknikförvaltningen - Mark- och stadsmiljö
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 407

Motion. Förnyad resepolicy för minskad
klimatpåverkan

RS 2019/434
AU § 356

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Vänsterpartiet har genom Saga Carlgren, Brittis Benzler med flera i en motion
daterad 2019-03-26 yrkat att Region Gotlands resepolicy tydligare ska styra mot ett
hållbart resande som minimerar koldioxidutsläppen. I motionen lyfts att det finns
förbättringar att göra inom flera områden och att ett av dessa är att undvika resande
överhuvudtaget. Det kan också innefatta bättre utrustning för distansmöten för att
undvika resor med flyg men också att alltid överväga andra möjligheter.
Vänsterpartiet yrkar på:
-

att Region Gotlands resepolicy görs om för att bättre styra mot kraftigt minskade
koldioxidutsläpp, minst i nivå med parisavtalet.

-

att i resepolicyn arbeta in regelverk för att alternativ till tjänsteresor med flyg,
såsom distansmöten, alltid ska övervägas i första hand.

-

att i resepolicyn fastslå att tjänsteresor alltid ska klimatkompenseras.

-

att i resepolicyn begränsa rätten till ersättningar för kortare resor och resor med
egen bil som inte är helt nödvändiga utifrån uppdraget.

Det pågår redan idag arbete med att få regionens verksamheter mer klimatvänliga, i
linje med yrkanden in motionen.
Punkt 1-2: I de Riktlinjer för resor i tjänsten, som regionstyrelsen föreslås anta, sägs
bland annat att riktlinjerna ska påverka beslutsfattande och beteenden i riktning mot
en långsiktig hållbar utveckling och resursanvändning. Det nya förslaget har
reviderats för att även svara upp mot regionens Miljöprogram och Energi 2020,
Energiplan för Region Gotland.
De nya reseriktlinjerna ska underlätta hanteringen av tjänsteresor för medarbetare
och förtroendevalda samtidigt som de bidrar till en förflyttning mot ett mer hållbart
resursutnyttjande gällande såväl kostnad som miljöpåverkan.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 407 forts
RS 2019/434
AU § 356

En av utgångspunkterna i riktlinjerna är att resfria möten alltid ska övervägas i första
hand för att undvika resor. Medarbetare och politiker uppmanas i riktlinjen att
använda cykel och bilpool för att ta sig till möten istället för bil.
Punkt 3: I RF§ 199/19 har beslutats att regionstyrelsen tillsammans med övriga
berörda nämnder får i uppdrag att ta fram ett förslag till utsläppsbudget, för möjligt
införande under 2020, som ska leda till att Region Gotlands verksamheters utsläpp
minskar i den takt som Parisavtalet kräver.
Punkt 4: När det gäller yrkande om att begränsa ersättningen för medarbetare som i
tjänsten gör kortare resor och resor med egen bil som inte är helt nödvändiga, är
regionen bunden av det kollektivavtal som ger medarbetare rätt till ersättning för
resor med egen bil.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafsson (V) yrkar att motionen bifalls avseende punkterna 1-3.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafson
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 408

Motion. Fritidsbanker

RS 2019/306
AU § 357

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motion avslås.

Meit Fohlin (S) yrkar i en motion att Region Gotland inleder en dialog med Gotlands
Idrottsförbund för att hitta upplägg, organisation och finansiering som säkrar fritidsbankerna där de finns i dag på Gotland, samt att företrädare för Region Gotland och
Gotlands Idrottsförbund utreder behovet av fler Fritidsbanker på ön.
Fritidsbanken är ett koncept där det går att låna idrottsutrustning gratis för att på så
sätt möjliggöra för fler att vara aktiva och delaktiga i verksamheter och samhället.
Det är ett hållbarhetsperspektiv i och med att det inte ska behövas köpas ny
utrustning utan målet är att återanvända så pass mycket som möjligt. Fritidsbankerna
fyller även en social funktion på de orter det idag finns på Gotland, Visby och
Klintehamn.
Regionstyrelseförvaltningen har genom många avdelningar, men främst kultur- och
fritidsavdelningen en väl fungerande och utvecklad dialog med Gotlands
Idrottsförbund och deras företrädare. Kontaktyta för dialog och utveckling finns
redan, även så kunskap om Fritidsbankens verksamhet och utbud.
En verksamhet som är viktigt och fyller en funktion. De senaste åren har kultur- och
fritidsavdelningen, och Region Gotland i stort, genomgått stora besparingsåtgärder
vilket i sin tur leder till minskade möjlighet till finansieringen av externa verksamheter. I nuvarande ram för kultur- och fritidsavdelningen, där stödet låg tidigare,
finns i dagsläget inte resurser inom befintlig ram, och utan ett tillskott kan inte
finansieringen av Fritidsbanker återupptas. Inte heller nyetableringar kan initieras och
stöttas.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) och Isabel
Enström (MP) att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Filip Reinhags yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
forts
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RS § 408 forts
RS 2019/306
AU § 357

Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Filip Reinhags yrkande.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 409

Motion. Styrning av leveranser i Visby
innerstad

RS 2017/867
AU § 358

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Nya moderaterna har inkommit med en motion gällande styrning av leveranser i
Visby innerstad. Visby innerstad är under sommarperioden ett välbesökt mål bland
besökare och invånare på Gotland. Promenerande människor och kunder vid
uteserveringar tvingas samsas med lastbilar och dieselavgaser.
I motionen sägs att: ”I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer
ser man besöksnäringen som viktig. Där separerar man i största möjliga utsträckning
leveranstrafik och folkmassor. Detta genom att styra leveranstrafik till tidig morgon
eller förmiddag – då färre fotgängare är ute och då restaurangerna och butiker inte är
mitt uppe i sin verksamhet.”
Enligt motionen ska de kompletteringar som görs under dagen inte behöva kräva
stora lastbilar. Ett mellanlager i närheten av gamla hamnterminalen, trafikerat med
lämpligare fordon skulle kunna vara en möjlighet.
I motionen yrkas att ”förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras med
transportörer och näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.”
Tekniska nämnden behandlade motionen 31 januari 2019, § 33, och beslutade att
motionen skulle anses besvarad.
Teknikförvaltningen och tekniska nämnden bedömer att det är lämpligt med en
översyn på hur man kan styra varu- och godstransporter i Visby innerstad.
En fördel med att styra leveransen till tidigt morgon/förmiddag är att den upplevda
tryggheten för gång- och cykeltrafikanter upplevs större då de inte vistas på samma
utrymme under samma tid på dygnet. Mindre fordon ger en ökad trygghet för
oskyddade trafikanter då vissa gator i innerstaden är smala och saknar trottoarer. Ett
mellanlager i närhet av innerstaden skulle medföra att det alltid finns produkter på ön
att tillgå med ett mindre leveransfordon för kompletteringsleveranser.

forts
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Svårigheter med att styra leveranstiden till tidig morgon/förmiddag är mängden varor
som ska levereras till kund. Under högsäsong är det mycket varor som ska levereras
till restauranger och affärer. Många restauranger har stora uteserveringar som kan ta
emot många gäster och behöver därmed stora leveranser. Restauranger som har
öppet sent har ofta ingen personal på plats tidiga morgnar. Många restauranger
saknar lagermöjligheter för att täcka upp dagsbehovet, vilket gör kompletteringsleveranser nödvändiga. Mindre fordon innebär en förändring för leveransföretagens
fordonsflotta då många företag i dagsläget saknar den typen av fordon. Mindre
fordon leder till fler leveranser för att få in det som behövs till företagen. Svårigheten
med ett mellanlager är att avgöra vilken aktör som ansvarar för uppförande, - och
driftskostnaden.
En ökande kryssningsturism medför att det blir fler besökare i Visby innerstad.
Kryssningsfartygen kommer huvudsakligen till Visby under tidig morgon eller
förmiddag. Detta faktum är ytterligare en faktor att ta hänsyn till när man diskuterar
eventuella restriktioner för leveranser på eftermiddagar. Sophämtningen sker tidiga
morgnar och förmiddagar, om fler leveranser koncentreras till tidiga morgnar kan det
försvåra för en effektiv sophämtning. Om leveranserna hänvisas till enbart
förmiddagar kan det bli negativt för kryssningsturismen.
Motionen påvisar en komplexitet som kräver större utredning och analys än vad som
är möjligt i dagsläget utan ett uppdrag till teknikförvaltningen att särskilt utreda
förutsättningarna för att styra leveranserna i Visby innerstad.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar bifall till motionen.
Isabel Enström (MP) yrkar att motionen ska anses besvarad med följande tillägg
”Besvaras genom att dialog inleds med Visby Centrum, Krögarföreningen,
transportörer m.fl. berörda för att se på möjligheterna att ändra leveranssätt”
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Ordförande ställer proposition på Isabel Enströms tilläggsyrkande och finner att det
avslås.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Isabel Enströms yrkande.
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Jesper Skalberg Karlsson (M) och Andreas Unger (M) lämnar följande anteckning till
protokollet:
Moderaterna anser fortsatt att förutsättningarna för en effektiv leveranskedja bör
diskuteras med transportörer, näringsidkare och andra relevanta aktörer för att
förbättra besökares och boendes upplevelse av Visby innerstad.
Anledningen till att Moderaterna idag inte yrkar bifall på motionen är att
Moderaterna agerar gemensamt med Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna när det gäller motioner, i enlighet med det samarbete vi har i Region
Gotland.
Moderaterna kommer fortsätta driva på kring frågan i de forum där vi finns
representerade, och konstaterar att diskussionen som vi efterlyste i vår motion från
2017 nu pågår på flera håll. Det är glädjande att andra partier vill agera i den riktning
vi stakat ut – och vi hoppas på bred samverkan kring den fortsatta behandlingen av
frågeställningen vi lyft, även om själva motionen inte vinner bifall idag.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-09-25
Tekniska nämnden 2019-01-31, § 33
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-11
Skickas till
Moderaterna
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RS § 410

Medborgarförslag. Trängselavgifter för
ringmurens bevarande

RS 2019/1116
AU § 359

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd.

Av 2 kap. 2 § kommunallagen framgår att regionen inte får ha hand om sådana
angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon
annan ska ha hand om. Beslut om skatt hör enligt 8 kap. 2 § regeringsformen till
det så kallade obligatoriska lagområdet vilket innebär att riksdagen inte kan delegera
sin normgivningsmakt. Av lagen om trängselskatt framgår att lagen gäller för
Stockholm och Göteborg och att lagen administreras av statliga myndigheter.
I medborgarförslag som regionfullmäktige (§ 261/20189) överlämnat till regionstyrelsen har Magnus Bergström sammanfattningsvis föreslagit att regionen –utöver
bilförbudet – inför en trängselavgift för infart i Visby innerstad under sommaren och
att influtna avgifter används för vård och underhåll av ringmuren.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att föreslagen trängselavgift är en sådan skatt
som bara riksdagen kan besluta om. Medborgarförslaget gäller således en sådan statlig
angelägenhet, skatt, som regionen inte får ha hand om. Förslaget bör därför inte
föranleda någon vidare åtgärd. Härutöver vill regionstyrelseförvaltningen tillägga
följande. Att införa en avgift för en infart som samtidigt är förbjuden kan leda till
uppfattningen att trafikanter skulle kunna köpa sig fria från förbudet.
Sådana styrsignaler bör undvikas.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-09-17
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-31
Skickas till
Förslagsställaren
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RS § 411

Medborgarförslag. Avveckling av det
regionala Pensionärsrådet inom Region
Gotland

RS 2018/1046
AU § 360

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Leif Gustavsson har i medborgarförslag den 4 oktober 2018 yrkat att regionfullmäktige beslutar att snarast avveckla pensionärsrådet. Regionfullmäktige har den
22 oktober 2018, § 18 överlämnat medborgarförslaget till regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen kan konstatera att regionfullmäktige redan den
18 december 2017 beslutat att upphäva pensionärsrådets reglemente, det vill säga
avskaffa rådet, per utgången av 2018. Samtidigt beslutades nytt reglemente för
regionstyrelsen. I 28 § reglementet anges att regionstyrelsen svarar för övergripande
samordning av regionens behov av samråd, att styrelsen utser åt sig representanter i
sådana samråd och fastställer vid behov erforderliga styrdokument för samrådens
arbetsformer och att styrelsen särskilt ska beakta att samråd hålls inom miljöfrågor,
pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor.
Det kan tilläggas att regionstyrelsen gav regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
återkomma med förslag på ny struktur för samverkan gällande miljöfrågor,
pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor. På sitt sammanträde den 29 augusti 2019
beslutade regionstyrelsen att delegera till presidiet att besluta om antagande av
omarbetad instruktion för Region Gotlands nya pensionärsråd.
Eftersom regionfullmäktige för sin del redan avskaffat pensionärsrådet i dess form
som avsågs när medborgarförslaget lämnades, föreslås att medborgarförslaget anses
besvarat.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2019-10-08
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-31
Skickas till
Förslagsställaren
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 412

Medborgarförslag. Nationellt utbildningscentrum på Tofta skjutfält för klimatkatastrofer

RS 2019/508
AU § 361

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget föranleder ingen åtgärd.

Gunnar och Gunilla Britse har inkommit med medborgarförslag om att skapa ett
utbildningscentrum för klimatkatastrofer på Tofta skjutfält.
Nationellt är det MSB (myndigheten för samhällsskydd och beredskap) som utifrån
sin instruktion genomför internationella insatser i drabbade områden eller områden
med risk för att drabbas av kriser, konflikter eller katastrofer. MSB har drygt 30 års
erfarenhet av denna typ av insatser och har över tiden utvecklat verksamheten till att
inkludera olika typer av insatser inom: humanitära insatser, resiliensbyggande insatser
och civil krishantering.
MSB:s samarbetspartners i insatser varierar men är vanligtvis ett FN-organ, EU,
myndigheter, lokala institutioner eller frivilligorganisationer. Tillsammans arbetar
man för att förebygga, rädda och förbättra drabbade människors liv och framtidsutsikter. En stor del av MSB:s internationella uppdrag är humanitära insatser.
Sammantaget ska dessa insatser leda till stärkt förmåga att ta emot och samordna
stöd i samband med humanitär respons, stärka infrastrukturer som möjliggör
humanitär närvaro, värnande om drabbade människors och samhällens behov och att
minska riskerna för befolkning och humanitära aktörer vad gäller explosiva kvarlämningar från krig i de länder där MSB är verksam.
Ett annat område där MSB är verksam är inom resiliensbyggande insatser. Dessa
insatser sker främst med andra myndigheter i krisdrabbade länder, för att utveckla
kapacitet att förebygga och hantera kriser och katastrofer.
Medborgarförslaget omfattar verksamheter som, i allt väsentlig, är statliga angelägenheter och är således inget som regionen har hand om eller ansvarar för. Region
Gotland har således ingen möjlighet att göra någon bedömning kring lämpligheten i
framfört förslag.
Förslaget bör därför inte föranleda någon vidare åtgärd inom Region Gotland.
forts
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RS § 412 forts
RS 2019/508
AU § 361
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2019-04-04
Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-11
Skickas till
Förslagsställaren
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RS § 413

Val av ersättare till regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsens utvecklingsutskott,
exploateringsutskott, krisledningsnämnd
och arvodeskommitté

RS 2019/9

Regionstyrelsens beslut

Lisbeth Bokelund (MP) utses som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott,
regionalt utvecklingsutskott, regionstyrelsens exploateringsutskott, krisledningsnämnd och som ledamot i arvodeskommittén under förutsättning att Lisbeth
Bokelund väljs som ledamot i regionstyrelsen på regionfullmäktiges sammanträde
den 16 december 2019.
• Lena Stenström (MP) utses som ersättare i arvodeskommittén under ovanstående
förutsättningar.
•

Regionstyrelsen har att utse ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott, regionalt
utvecklingsutskott, regionstyrelsens exploateringsutskott, krisledningsnämnd samt
ledamot i arvodeskommittén efter Isabel Enström (MP) som avsagt sig uppdragen.
Regionstyrelsen har att utse ersättare i arvodeskommittén efter Lisbeth Bokelund
(MP).

70 (77)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-12-11

RS § 414

Rapport. God ordning på stan - tillsammans
2019

RS 2019/1207
AU § 362

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen mottages.

Inför sommaren 2019 genomfördes en dialog tillsammans med berörda verksamheter
inom Region Gotland, polisen, länsstyrelsen, näringslivet och ideella organisationer
för att gemensamt arbeta för att upprätthålla och utveckla samarbetet med God
ordning på stan - tillsammans. Målbilden för God ordning på stan har byggts upp
sedan 2003 utifrån det så kallade 10-punktsprogrammet. Samarbetet för att åtgärda
olika problemområden är mycket gott och har utvecklats över tid. Inför sommaren
2019 önskade samtliga parter i God ordning på stan – tillsammans se en fortsatt
utvecklad samverkan för att få ner berusningsnivån då det är en skyddsfaktor för att
ytterligare minska våldet. Alkohol är i hög grad inblandad i nästan samtliga våldsbrott. När det gäller utbudet av narkotika finns det gott om varan på ön. Den 1/7 juli
infördes bestämmelse om fler rökfria miljöer som till exempel på uteserveringar.
Information om den nya tobakslagen gavs av länsstyrelsen Stockholm.
Utifrån ovan sagda samlades deltagare från olika verksamheter i oktober för att
summera hur sommaren blev.
Allmän lägesbild
Den allmänna bedömningen är att sommaren 2019 har varit den lugnaste hittills
enligt polisen. Våld i offentlig miljö är historiskt låg. Tillgången på narkotika är god
och det är ett bekymmer. Trots det har det varit ett lägre antal anmälda narkotikabrott under sommaren.
Restaurangverksamhet
Verksamheterna hade goda förväntningar på sommaren som också införlivades.
Omsättningen har ökat i jämförelse med 2018. Utvecklingen för verksamheter på
landsbygden har varit god. Eftersäsongen har också gått bättre än tidigare.
Berusning
Merparten av våldet som begås görs i berusat tillstånd. Det sker främst i direkt
anslutning till krogmiljö och snabbmatsställen. Fortsatt samverkan behövs när det
gäller att förhindra överservering av alkohol. Åtgärder för att förebygga våld är bland
annat att polisen finns närvarande där det är störst risk att våld utbryter som för
närvarande är i Visbys centrala delar.
forts
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RS § 414 forts
RS 2019/1207
AU § 362

Narkotika
En fortsatt samverkan mellan parterna i God ordning på stan – tillsammans är viktig.
En ny utbildning, Narkotika på krogen – Nej tack! för ordningsvakter, krögare och
serveringspersonal, kommer att genomföras under november 2019. Arrangör är
Region Gotland och Länsstyrelsen. Diskussioner pågår mellan polisen och
serveringsställen hur de kan utveckla kontaktvägar när man misstänker langningoch/eller narkotikaanvändning. Samarbete sker och kommer ytterligare att utvecklas
mellan polisen och Destination Gotland gällande narkotikasituationen.
Tillsyn
Gällande livsmedelstillsyn har 15 anmälningar om misstänkt matförgiftning inkommit
till myndigheten. Det har inte kunnat konstateras att någon förgiftning har skett i
något av fallen. När det gäller tillsyn över serveringstillstånd har 250 tillsynsbesök
genomförts. Överlag anser myndigheten att verksamheterna sköter sig bra med några
få undantag. Dock är berusningsnivån generellt för hög i Visby.
Ljud
Något färre anmälningar, 25 st, gällande ljudnivåer har inkommit till myndigheten i
jämförelse med förra året.
Övrigt
Fältfritidsledarna rapporterar en lugn sommar. Medeltidsveckan drog som vanligt
många besökare men inga incidenter har rapporterats. Gästhamnsverksamheten och
räddningstjänsten har samma erfarenhet av sommaren – den har varit lugn. Svenska
kyrkan har traditionsenligt delat ut vatten från sitt tält ”Vatten i natten”, som bygger
på kampanjen Varannan vatten, utanför Österport.
Besökstillströmning
Nästan 900 000 tusen enkelresor gjordes med Destinationens färjor mellan juniaugusti 2019. Det är en ökning med 3,5 procent. Dessutom har det skett en ökning
av besökande gällande ”axelsäsongerna” maj och september. Fortfarande är besökstoppen i juliveckorna. Turistbyrån redovisar dryg 85 000 besök mellan maj och
september.
Tobak
Inför den nya tobakslagen som började gälla 1 juli där rökförbudet utvidgades till att
gälla vissa allmänna platser såsom uteserveringar, lekplatser och entréer så befarade
många att problem skulle uppstå. Deltagarna på mötet ansåg att det har gått någorlunda smidigt. Tekniska förvaltningen har fått utöka städningen främst vid vissa stråk
t ex i anslutning till krogverksamhet. Övriga delar av landet rapporterar liknande –
något utökad nedskräpning av fimpar.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Cora Juniwik, folkhälsostrateg, Olov Nordvall, strateg, regionstyrelseförvaltningen och Conny Johansson, Polisen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-11-13
Skickas till
Socialförvaltningen – Beroendeenheten & ungdomsgruppen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen – IVA & Akuten
Teknikförvaltningen – Mark och stadsmiljö, Gatu- och markenhet
Räddningstjänsten
Samhällsbyggnadsförvaltningen – Miljö- och hälsoskydd, Livsmedel och alkoholtillstånd
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen - Ungdomsavdelningen
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RS § 415

Anmälan av delegationsbeslut

RS 2019/11

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Bitr. förvaltningschefs beslut
-

Bisysslor HT 2019

-

Personalärenden 2019-11-06-2019-12-05. RS 2019/13

Arbetsutskottets beslut
-

Pensionärsrådets instruktion. 2019-10-02

Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarna fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2019-11-12-2019-12-03

-

Utförd tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2019-11-15. Dnr 09-2019-00391
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RS § 416

Information, vissa inkomna handlingar

RS 2019/131

Till handlingarna lades information om vissa inkomna handlingar:
-

SKL byter namn till SKR. Sveriges Kommunen och Regioner. 2019-11-27.

-

Inbjudan till möte Energiministern, om en tredje elkabel. Region Gotland,
Länsstyrelsen och Gotlands regemente. 2019-12-03. RS 2019/1368.

-

Ändring av tandvårdstaxa 2020. HSN § 127, 2019-11-20.

-

92 möjligheter får hela Gotland att växa. Utställning 14 januari 2020. Tillväxt
Gotland 2019-11-21.
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RS § 417

Regiondirektörens information

Tf regiondirektör Marica Gardell informerade om förändringar i redovisningsriktlinjer.
Regionstyrelsen fick se en film som sammanfattar händelser under året i Region
Gotlands olika verksamheter.
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RS § 418

Övrigt ärende

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka om biobränsle kan köpas
till för regionens resor med flyg inom nuvarande avtal. Återrapportering ska ske till
regionstyrelsen senast i mars 2020.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vid nästa upphandling av resor med
flyg ställa krav på att kunna köpa till biobränsle.
•

Isabel Enström (MP) vill väcka följande ärende i regionstyrelsen:
”Undersöka om biobränsle i befintlig struktur kan köpas till för regionens resor med
flyg inom nuvarande avtal och i kommande upphandling av flygresor ställa krav på
det.”
Filip Reinhag (S) och Eva Nypelius (C) instämmer i Isabel Enströms förslag.
Ordförande föreslår följande uppdrag:
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka om biobränsle kan köpas till
för regionens resor med flyg inom nuvarande avtal. Återrapportering ska ske till
regionstyrelsen senast i mars 2020.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vid nästa upphandling av resor med
flyg ställa krav på att kunna köpa till biobränsle.
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