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Regionstyrelsen har sammanträtt
I dag, den 30 september, har regionstyrelsen haft sammanträde. På mötet
behandlade man, bland annat, markanvisning för en ny idrottsanläggning på
Visborg, översyn av Almedalsveckan, förändrad matchtaxa samt tre motioner
och ett medborgarförslag inom miljö- och klimatområdet. Här är ett
pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 28 ärenden.

Ärende 3 - Översyn och konsekvensanalys av förslag om
förändrad Almedalsvecka
Regionstyrelsens beslut:
•I syfte att stärka och utveckla Almedalsveckan och utifrån inkomna förslag till
förändring samt huvudarrangörsgruppens beslut angående 2021, be
huvudarrangörsgruppen att:
a)tillsammans med värden se över möjligheterna att redan inför 2021 genomföra
utveckling/smärre förändringar av Almedalsveckan.
b)påbörja arbetet med att ta fram olika alternativ på schema och dagar för framtida
Almedalsveckor.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning:
En mer genomgripande förändring av Almedalsveckan behöver göras, men det är en
omfattande process som måste få ta tid. Partierna behöver ta fram en modell och olika
alternativ för delade dagar, dels utifrån ett rättviseperspektiv, dels utifrån eventuell
påverkan av utfallet av nästa, och kommande, val. En förändring med delade dagar och
en eventuell tidigareläggning av Almedals-veckan innebär dels en förändring i det
schema som huvudarrangörsgruppen beslutade ska gälla för innevarande mandatperiod,
dels en ny överenskommelse mellan huvudarrangörerna och värden.
Almedalsveckan skapas av alla organisationer som medverkar och en förändring bör
också arbetas igenom med dessa medskapare.
Ett beslut om en större förändring behöver kommuniceras ut i god tid, absolut senast i
månadsskiftet oktober/november året innan. Tidigareläggande av kommande årsvecka
behöver kommuniceras ut redan i samband med genomförandet av innevarande års
Almedalsvecka, för att undvika missförstånd och frustration.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Arbetet med att stärka och utveckla
Almedalsveckan inför kommande år är viktigt. Större förändringar måste få ta tid och just nu pågår
ett utredningsarbete för att belysa hur arrangörer, politik och olika samverkande parter ser på
utvecklingen och vilka förändringar som kan stärka veckan framåt.
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Ärende 5 - Handlingsplan suicidprevention, Region Gotland
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
•Handlingsplan för suicidprevention fastställs enligt förslaget.
Sammanfattning:
Varje år avlider i medeltal 11 personer på Gotland i suicid och cirka 170 personer gör
suicidförsök. Det är ett folkhälsoproblem som skapar lidande för drabbade och
närstående och medför betydande kostnader för samhället. 2008-12-15 beslutade
kommunfullmäktige om en noll-vision för suicid på Gotland, § 171. 2015-10-12 antog
regionfullmäktige program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
2015-2018, § 245. Vid fullmäktige 2018-12-17, beslutades att programmet gäller tilldess
revidering är genomförd, dock senast till 2020-12-31, § 73.
Utifrån programmet har en rad aktiviteter genomförts i de olika förvaltningarna. 15 av
de 20 uppdragen i programmet bedöms vara genomförda och 5 uppdrag är
delvisgenomförda. Programmets effekt på förekomst av suicid och suicidförsök är för
tidigt att följa upp eftersom antalet suicid varierar mellan åren och trend för flera år
behövs för att kunna bedöma utvecklingen.
Eftersom uppdragen formulerats och genomförts utifrån aktuellt läge på Gotland och
vetenskap/beprövad erfarenhet för suicidprevention görs antagandet att det som
genomförts bidrar till att minskning kommer att ses av suicid och suicidförsök, under de
närmaste 5-10 åren, men den utvecklingen är även beroende av vad som händer i
omvärlden och samhället i stort.
En förutsättning för en minskning av antalet suicid är att det fokuserade
suicidpreventiva arbetet fortsätter under de närmaste åren. Arbetet med revidering av
programmet påbörjades under andra halvåret 2019 och har genomförts av en
arbetsgrupp med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
regionstyrelseförvaltningen, socialförvaltningen, utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, Suicide Zero och Riksförbundet för suicidprevention och
efterlevandestöd, SPES. Samtliga förvaltningar i Region Gotland samt GotlandsHem
bjöds in att delta med representant i arbetsgruppen. Under våren 2020 har förslag till
handlingsplan för suicidprevention varit ute på remiss till samtliga nämnder,
GotlandsHem och Gotlandsmusiken.
Bedömningen är att ett styrande dokument för att underlätta fortsatt fokuserat arbete
för suicidprevention behövs och även har starkt stöd i Region Gotlands nämnder och
bolag. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att fastställa förslaget till
handlingsplan för suicidprevention
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Det känns bra att vi nu har en tydlig
handlingsplan för detta viktiga arbete, den går nu vidare till fullmäktige för slutligt beslut. Regionen
jobbar med det förebyggande arbetet genom olika åtgärder för att öka kunskapen samt stärka
insatserna för att förebygga och förhindra suicid enligt målet om nollvision från 2008.

Ärende 8 - 60 000 gotlänningar
Regionstyrelsens beslut:
•Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra olika kommunikationsinsatser
under hösten 2020 och i början av 2021, i syfte att uppmärksamma och fira att
befolkningsnivån är på väg att nå 60 000.
Sammanfattning:
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Aldrig har Gotlands folkmängd varit så nära att nå 60 000 personer. Enligt prognos
kommer folkmängden att öka med drygt 400 personer under detta år. Den konstaterade
folkmängden vid ingången av 2020 var 59 686 personer. Senast befolkningen var i
närheten av den nivån var i början av 1945 då folkmängden uppgick till 59 609
personer. Just nu finns inga tecken på att prognosen inte kommer att hålla. Vision
Gotland 2025 där befolkningsmålet på 65 000 invånare slogs fast, var ett tydligt uttryck
för den politiska viljan, ett mål antaget i stor enighet 2008 i kommunfullmäktige
(nuvarande regionfullmäktige).
Att antalet folkbokförda på ön nu är på väg att överstiga 60 000, vilket aldrig hänt
tidigare, är värt att uppmärksamma. En positiv befolkningsutveckling förbättrar bland
annat möjligheterna till finansiering av offentlig service i form av sjukvård, skolor,
barnomsorg med mera. För att behålla och öka antalet invånare är service och
tillgänglighet grundpelare.
År 2021 är också 50 år efter bildandet av en kommun, Gotlands kommun, senare
Region Gotland, vilket också förtjänar att uppmärksammas.
Kommunikationsaktiviteter som både uppmärksammar, manifesterar och firar ska
utformas och kommuniceras snarast möjligt. En mix av kanaler med tyngdpunkt på det
digitala ska användas. Det är också viktigt att i kommunikationen förklara varför en
ökad befolkning är viktigt för Gotland, ta emot och möta eventuella farhågor och
utmaningar som kan finnas, men framförallt skapa engagemang och bidra till den
stolthet som redan finns för ön som plats, i budskap och känsla.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Gotland är en attraktiv plats att bo och leva
på det visar sig inte minst genom den positiva befolkningsutveckling vi har. Det är historiskt att vi nu
är på väg att bli 60 000 invånare och det skall vi uppmärksamma och använda i marknadsföringen av
Gotland.

Ärende 9 - Markanvisning avseende idrottsanläggning Visborg
Regionstyrelsens beslut:
•Regionstyrelsen beslutar att teckna markanvisningsavtal med Visby PadelFastighet AB
avseende upplåtelse av mark med tomträtt inom idrotts- och rekreationsområdet på
Visborg för nybyggnation av gymnastik- och idrottsanläggning.
Sammanfattning:
I enlighet med regionstyrelsen beslut den 28 januari 2020 (RS 2020/19) utlystes
markanvisningstävling avseende gymnastik- och idrottsanläggning mellan 1 februari och
17 april år 2020. Ett tävlingsbidrag inkom, vilket lämnades av Visby Padel Fastighet AB.
Tävlingsbidraget har utvärderats med avseende på pris, inlämnat anbud är 350kr/kvm
bruttoarea vilket enligt kriterierna för tävlingen var lägsta godtagbara nivå.
Tävlingsbidraget har inte till fullo kunnat utvärderas avseende gestaltning av byggnad
och utemiljö då det inlämnade bidraget inte uppfyllde ställda krav på redovisning av
byggnadens placering och gestaltning samt av utemiljö och trafik. Dialog har förts med
bidragslämnaren angående den bristfälliga redovisningen och bidraget har kompletterats.
Det kan dock konstateras att trots utförd komplettering, är underlaget fortfarande till
vissa delar bristfälligt och inte möjligt att utvärdera i förhållande till de i
markanvisningstävlingen ställda kriterierna.
Tävlingsbidraget kan mot denna bakgrund inte ses som vinnare i tävlingen, men då
endast ett bidrag inkommit och detta har potential att utvecklas bör en vidare
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bearbetning av förslaget utföras inom ramarna för ett markanvisningsavtal och
bygglovsprocessen.
Utifrån inkomna handlingar är genomförbarheten av projektet samt de ekonomiska
förutsättningarna svårbedömda och en vidare bearbetning av förslaget
införbygglovsansökan är därför nödvändig. Ett markanvisningsavtal innebär en option
för Visby Padel Fastighets AB att, efter godkänt bygglov och tecknat hyreskontrakt
rörande gymnastikhallen, teckna tomträttsavtal för aktuellt markområde och därefter
genomföra projektet.
Ett markanvisningsavtal ger båda parter möjlighet att avbryta samarbetet om projektet
inte visar sig vara genomförbart på ett godtagbart sätt för att uppnå huvudsyftet med
markanvisningen, det vill säga en ny gymnastikhall på Visborg.
Bedömning:
Att utveckla idrottsområdet inom den nya stadsdelen Visborg är av stort intresse för
allmänheten, både idag och i framtiden, och för att åstadkomma den levande stadsdel
som Visborg är tänkt att bli. En ny gymnstikhall på Visborg är viktig för att Gotlands
gymnastikverksamhet ska fortsätta växa och utvecklas. Många barn och ungdomar,
framför allt flickor, utövar denna sport och behöver en trygg träningsmiljö. Eftersom
idrottshallen inte bara planeras för gymnastik, utan även kommer att möjliggöra för
någon annan form av kommersiell idrottsverksamhet blir den ett viktigt tillskott för
idrottsutövandet på Gotland och en mötesplats för medborgarna samtidigt som den
utvecklar idrottsområdet på Visborg.
Mot bakgrund av ovanstående anser Regionstyrelseförvaltningen att samarbetet med
Visby Padel Fastighet AB bör fortsätta med målet att teckna ett markanvisningsavtal där
syftet är att möjliggöra byggnationen av en gymnastikhall på Visborg. En förutsättning
för detta är dock att bolaget kan redovisa hur man finansierar projektet samt att ett
hyresavtal avseende gymnastikhallen finns upprättat med Visbygymnasternas.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Gymnastiken är i dag en stor idrott på
Gotland och har behov av anpassade lokaler. Vi har tidigare utlovat extra stöd till lokalhyra och nu
går vi därför vidare med att ta fram avtal för markanvisning på Visborg för gymnastik- och
idrottsändamål.

Ärende 10 - Remiss. Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet
Ingen övergödning (SOU 2020:10)
Regionstyrelsens beslut:
•Regionstyrelsen beslutar att till Miljödepartementet inlämna upprättat förslag till
yttrande.
Sammanfattning:
Utredningen Stärkt lokalt åtgärdsarbete – att nå målet Ingen övergödning har undersökt
hur det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning kan öka i omfattning och bli effektivare.
Några av utredningens centrala förslag handlar om att ge ökat stöd till lokal
åtgärdssamordning, förenkla införande av lösningar som minskar övergödning och
skapa incitament att anlägga våtmarker. Regionstyrelseförvaltningen anser det är bra att
regeringen låtit utreda frågan hur det lokala åtgärdsarbetet kan bli bättre, men anser
utredningen hade vunnit på att dels tydligare särskilja lagstyrda och frivilliga åtgärder,
dels diskuterat incitament och drivkrafter för verksamhetsutövare mer än vad som görs,
eftersom det i slutänden är dessa som förväntas bli intresserade att göra mycket av
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åtgärderna. Utredningens förslag till författningsändringar är få och bedöms kunna
tillstyrkas.
Ett av dessa – förslaget kring att strandskydd och biotopskydd för våtmarker anlagda i
huvudsak för att motverka övergödning tas bort – går visserligen emot Region Gotlands
miljöprogram, som talar om ”Värna skyddet av våtmarker”.
Men eftersom det i huvudsak är befintliga våtmarker som avses i miljöprogrammet, och
samma punkt även talar om att ”minska utsläppen av miljögifter och närsalter som
kväve och fosfor” föreslår förvaltningen att förslaget, som gäller våtmarker som anläggs
just för att motverka läckaget av kväve och fosfor, kan tillstyrkas. Utredningen lämnar
ytterligare ett antal förslag till åtgärder, men de följs inte av färdiga
författningsändringsförslag. Några av dessa berör jordbrukssektorn. Bedömningen är att
dessa förslag lär återkomma i andra sammanhang och de har därför inte kommenterats
så ingående i yttrandet.
Utredningen ger vissa förslag kring vidare utredning av förslag som skall reglera
hästnäringen. Region Gotland invänder mot detta och påminner om att till exempel
arbetet med ”Greppa Näringen”, som drivs i samarbete med bland annat
Jordbruksverket och LRF, är ett mer framgångsrikt och välavvägt verktyg.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Det är viktigt att vi yttrar oss i frågan. Vi har
bland annat markerat att vi inte stödjer förslaget riktat till hästnäringen utan att det är viktigare att
man jobbar med rådgivning än framtagande av strikta lagkrav.

Ärende 12-15
Tre motioner och ett medborgarförslag inom miljö- och klimatområdet behandlades
under dagens sammanträde.
12 Motionen Färdplan för ett klimatneutralt Gotland bifalls, på så vis att en färdplan för
klimatneutralitet bör bli resultatet av det styrdokument som utarbetats enligt beslut i RS
2019 §216 och att förvaltningsskrivelsen ska vara vägledande för uppdraget. Målår för
färdplanen blir 2040.
13 Motionen Handlingsplan för att nå klimatmålen anses besvarad och regionstyrelsen begär
regionfullmäktiges uppdrag att ta fram förslag till klimatbedömning av beslut inför
budget och i relevanta beslutsunderlag för Region Gotland.
14 Motionen Klimatnödläge Region Gotland erkänner klimatnödläge, i övrigt anses
motionen besvarad med förvaltningens skrivelse.
15 Medborgarförslaget Utlysa klimatnödläge Region Gotland erkänner klimatnödläge, i
övrigt anses medborgarförslaget besvarat med förvaltningens skrivelse.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Vi har idag behandlat ett antal motioner
inom miljö- och klimatområdet som är ett viktigt område i den kommande RUS:en där ett
genomförandeprogram skall tas fram. Vi jobbar aktivt och konkret med långsiktiga hållbara miljöoch energiåtgärder på Gotland för att nå målen om ett klimatneutralt Gotland. Arbetet behöver också
tydligt samordnas med den färdplan som finns om att Gotland skall gå före i energiomställningen.

Ärende 23 - Förändrad matchtaxa
Regionstyrelsens beslut:
•Att under perioden 1 september 2020 till 31 december 2020 ändra taxan
videntrébelagda arrangemang i Region Gotlands anläggningar till föreningstaxa.
Intäktsbortfallet hanteras inom ram.
•Att beslutet gäller retroaktivt.
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•Att Regionstyrelsen beslutar att inte skicka ut fakturor på matchtaxor innan beslutet
avgjorts i Regionfullmäktige.
•Förslaget överlämnas till regionfullmäktige för fastställande.
Sammanfattning:
Vid entrébelagda arrangemang i Region Gotlands anläggningar tas det ut en högre taxa
än vid annan verksamhet. Som exempel är avgiften per timme 220 kronor vid träning i
ICA Maxi Arena och 2145 kronor vid matcher där det tas entré. I och med
Coronapandemin finns restriktioner som i dagsläget inte tillåter mer än 50 personer i
publiken. Detta gör det omöjligt för föreningslivet att driva intäkter på hemmamatcher
som i sin tur påverkar verksamheten i stort. Publikintäkterna täcker i vissa fall inte ens
kostnaden för hallhyran. Ett matcharrangemang är kostnadsdrivande i sig och beroende
av publikintäkter.
Under rådande omständigheter anser förvaltningen att matchtaxan är oskälig och att
nämnden bör besluta om att ersätta matchtaxan med ordinarie föreningstaxan som
gäller vid annan verksamhet under perioden 1 september till 31 december 2020. Det
innebär ett intäktsbortfall på runt 180 000 kronor under perioden som hanteras inom
ram. Beslutet bör gälla retroaktivt och inga fakturor gällande matchfakturor avseende
matchtaxa bör skickas ut innan ärendet är avgjort.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Genom det här beslutet kan vi på ett positivt
sätt underlätta för föreningarna att bedriva fortsatt verksamhet trots att stora restriktioner på grund av
Covid-19 ännu råder.

Vill du veta mer kontakta gärna:
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande
E-post eva.nypelius@gotland.se, Telefon 0498 26 95 07
Peter Lindvall, regiondirektör
E-post peter.lindvall@gotland.se, Telefon 0707 22 18 98
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