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Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 1

Investeringsplan 2022-2032 – Regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/1694

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

I och med den nya investeringsprocessen ska varje nämnd i februari lämna en
långsiktig investeringsplan. Tanken är att få ett samlat diskussionsunderlag kring
regionens investeringsbehov som kan behandlas vid dialogmötena inför budgetberedningen. För regionstyrelseförvaltningens del är det främst inom måltids-, kulturoch fritids- samt IT-verksamheten som större investeringar förekommer. I övrig
verksamhet ryms investeringarna i huvudsak inom förvaltningens investeringspott.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte
någon nämnvärd påverkan på investeringsbehovet. Huvudsakligen handlar förvaltningens investeringsbehov om upprustning av kök och vissa fritidsanläggningar. I
övrigt påverkar val av ambitionsnivå investeringsvolymen.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med utförligare beskskrivning av
investeringarna där tidsplan och konsekvenser på drift redovisas. Arbetsutskottet
begär också en fördjupad analys av investeringsbehoven för kulturen. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 2

Samverkansstrukturer i Region Gotland

RS 2020/1974

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras.

Efterfrågan på samverkan såväl externt som externt ökar och därmed också behovet
av att beskriva de regionala samverkansstrukturerna på ett mer samlat och tydligt sätt.
Under året har ett utvecklingsarbete genomförts rörande RSS (regionala stöd- och
samverkansstrukturer) som också visar potential att vidga begreppet. Framåt föreslås
ett samlat grepp där dagens RSS upphör för att istället utvecklas att blir Samverkansstrukturer i Region Gotland som också inkluderar andra samverkansformer.
Förvaltningen gör bedömningen att allt mer arbete inom regionen behöver göras i
samverkan över verksamhetsgränser. Att beskriva olika samverkansstrukturer på ett
gemensamt samlat sätt skapar tydlighet och förbättrade möjligheter att se helheter
och samband.
Många lärdomar finns att dra från det arbete som drivits inom RSS (regionala stöd –
och samverkansstrukturer) och när denna struktur nu utvecklas skapas ett bra tillfälle
att ta ett större och mer samlat grepp kring samverkansarbete i Region Gotland.
Samverkansarbete stäcker sig på tvärs över organisationsgränser varför andra
strukturer än ordinarie linjestrukturer och också nämndstrukturer behöver formas.
Viktigt är också att inte allt för många nya strukturer bildas som kan skapa
ineffektivitet och otydlighet i ansvar och roller. Förvaltningen ser positivt på att
nyttja redan befintliga strukturer i så hög utsträckning som möjligt.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet återremitteras och utreds vidare kring formalisering,
politisk nivå i samverkansstrukturerna samt att FramSam tas med som exempel på
samverkansstruktur.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 3

Styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi

RS 2020/1324

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22, § 308 att ett projektdirektiv skulle tas fram för
uppdraget att se över Region Gotlands styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi. I arbetet med projektdirektivet har det framkommit att begreppet
uppdragsdirektiv är mer ändamålsenligt.
Uppdraget startar i januari 2021 och pågår fram till att regionfullmäktige tar beslut
om ny styrmodell. Enligt tidplanen i uppdragsdirektivet ska regionfullmäktige ta
beslut på våren 2022.
Utgångspunkter för uppdraget är att:
-

styrmodellen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040,
leda och styra med tillit är grundläggande och ska genomsyra styrningen,
styrmodellen ska omfatta Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda
bolag,
ha fokus på förståelsen genom hela organisationen, den röda tråden ska tydliggöras.

Målet är att den nya modellen ska bygga på tillit och bidra till tydlighet i styrningen
genom hela organisationen. Modellen ska vara färdig för beslut våren 2022 och
användas fullt ut under verksamhetsåret 2023.
I uppdraget ingår att utvärdera och analysera alla delar i nuvarande styrmodell för att
få ett genomarbetat underlag på vilka delar av modellen som ska förändras för att
kopplas ihop med den regionala utvecklingsstrategin. I översynen ingår att utvärdera
och föreslå förbättringar även av de processer som ingår i styrningen, exempelvis hur
vi arbetar för att styra och följa upp de prioriterade målen i styrkortet.
I arbetet med att förändra styrmodellen och styrningen ska de sju principer som
kännetecknar tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att uppdraget kommer att kunna genomföras
enligt tidplanen i uppdragsdirektivet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 3 forts
RS 2020/1324

I arbetet ska kunskap från övriga regioner och kommuner nyttjas genom att använda
både SKR samt SIQ (Swedish Institute for Quality) där Region Gotland är medlem.
Att kontinuerligt se över de processer som samverkar för att styra är nödvändigt.
Omvärlden förändras och ny kunskap och nya behov uppstår med tiden.
I uppdragsdirektivet anges förslag till återrapportering där budgetberedningen samt
budgetavstämningen är de två huvudsakliga beredningstillfällen under 2021 där
avstämning sker. Avstämning och beredning kommer även att ske i koncernledningsgruppen.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att uppdragsdirektivet kompletteras med utförligare
beskrivning av det kommunala ansvaret och den politiska involveringen i styrmodellen. I punkt 1.4 ska den fjärde strecksatsen kompletteras med samarbete och
helhet. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 4

Leader på Gotland – programperiod
2023-2027

RS 2020/1976

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen ställer sig positiv till att Gotland ska gå in i en ny programperiod
för Leader för programperioden 2023-2027.
• Regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta en aktiv roll i framskrivningsprocessen av ett förslag till en ny Leaderstrategi, i syfte att åstadkomma en stark
koppling av strategi och genomförande till den regionala utvecklingsstrategin och
andra program av betydelse för den regionala utvecklingen på Gotland.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera medfinansiering av skrivarbetet inom befintlig ram.
•

Leader är en förkortning av franskans Liaison Entre Actions de Dèveloppement de
l´Economie Rurale. På svenska betyder det Länkar mellan åtgärder för att utveckla
landsbygdens ekonomi. Under kommande programperiod 2023-2027 kommer det att
erbjudas möjlighet att arbeta med Leader inom Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Det blir således endast en av investerings- och strukturfonderna som nyttjas. EU-kommissionens tanke med Leader är att knyta samman ett
funktionellt geografiskt område runt en gemensam utvecklingsstrategi. För Gotland
del finns det en väldigt tydlig sådan avgränsning, nämligen Östersjön. Enfondslösningen med EJFLU medför en skillnad i geografiskt verksamhetsområde jämfört
med innevarande programperiod. Det är att tätorter med fler än 20 000 invånare inte
får inkluderas i området, vilket i Gotlands fall exkluderar Visby.
I varje Leaderområde bildar företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor ett
partnerskap som tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer
överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden. Den 15 oktober
2021 ska Gotland lämna in en fullständig ansökan om att bilda Leaderområde till
Jordbruksverket, det görs genom att skicka in en färdig lokal utvecklingsstrategi för
perioden 2023–2027. Vid ansökan om det förberedande stödet ska en projektplan och
budget för framtagandet av ny lokal utvecklingsstrategi presenteras. Om Gotland blir
prioriterat och får bilda Leaderområde även nästa period väntas beslutas i juni 2022. För
finansiering av arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi finns det avsatt
medel för förberedande stöd hos Jordbruksverket. Det förberedande stödet ska ha
offentlig medfinansiering med 33 procent. Den nuvarande programperiodens driftsprojekt får inte finansiera något arbete som gäller nästa programperiod. Region Gotland
som offentlig representant medfinansierar det förberedande stödet/framskrivningsprocessen för att ta fram ny utvecklingsstrategi för kommande programperiod med
33 procent.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 4 forts
RS 2020/1976

Leadermetoden som verktyg för att skapa lokalt engagemang och inflytande är värdefullt för Gotlands utveckling. Leader är en viktig del i Region Gotlands finansieringsverktygslåda, där stora delar av Region Gotlands medel till regionala tillväxtåtgärder
med inriktning landsbygdsutveckling och lokal utvecklingskraft placeras. Region
Gotland ser positivt på att gå in i en ny Leaderperiod, med lärdomar från de förutvarande. Det vi ser behöver förbättras är kopplingen mellan Leader och det övriga
regionala utvecklingsarbetet på Gotland. Det innebär i ett inledningsskede, att Region
Gotland kommer att ta en aktiv roll i framskrivningsprocessen av ett förslag till en ny
Leaderstrategi, i syfte att åstadkomma en koppling mellan strategi och genomföranden av den nya regionala utvecklingsstrategin.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 5

Tillsynsplan för förebyggande räddningstjänst

RS 2020/1955

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Tillsynsplan för förebyggande räddningstjänst 2021 antas.

Tillsynsplanen beskriver räddningstjänstens planerade tillsyner enligt lagen om skydd
mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor.
Region Gotland ska ha en tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen
om brandfarliga och explosiva varor.
Ärendets behandling under mötet

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

Tillsynsplan 2021
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-23
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 6

Avgiftsärende. Intygstaxa

RS 2020/1560

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras.

Regionstyrelsen återremitterade ärendet vid sitt sammanträde 2020-11-25, RS § 331,
för komplettering av följande punkter i intygstaxan:
-

15.07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
15.08 Intyg för särskild undervisning
16.02 Intyg angående anpassning av bostad. Används även vid ansökan om
bostad för funktionshindrad t.ex. äldreboende, demensboende m.fl.
16.05 Intyg för familjehem

Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat mer information om intygstaxan och de
ovannämnda intygen från hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har haft som ambition att utforma intygstaxan så
att den blir mer generell och enhetlig.
Nivån på timtaxan har beräknats utifrån den totala kostnaden för verksamheten
”Läkarvård” inom primärvården och det totala antal timmar effektiv arbetstid inom
samma verksamhet. Beräkningarna är gjorda på den primärvård som bedrivs i egen
regi. Kostnaden för en läkare i primärvården beräknas till ca 3 000 kr/timme och för
övrig personal ca 1 500 kr/timme. Förvaltningen har gjort jämförelser med vilken
timtaxa andra regioner tillämpar. De flesta andra regioner har en timtaxa för läkare på
ca 1 500 kr/timme exklusive moms. Förvaltningen har föreslagit en timtaxa exklusive
moms på 1 500 kr/timme för läkare och 750 kr/timme för övrig personal.
I intygstaxan används begreppen normal, kort respektive lång för tidsåtgången.
Normal innebär 40 minuter, kort 20 minuter och lång 60 minuter och ligger till grund
för prissättningen.
I taxan används även begreppen tid respektive timtaxa. Det som avses är att
debitering sker efter nedlagd tid baserat på pris/timme. Tiden räknas i 15-minuters
block. Timtaxa tillämpas på intyg där man inte kunnat ange en generell tidsåtgång.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har också gått igenom vilka intyg som är momspliktiga och det förklarar också att avgifterna i förslaget till ny taxa ökar för vissa
avgifter jämfört med nuvarande intygstaxa.
forts
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RS AU § 6 forts
RS 2020/1560

15.07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
samt
15.08 Intyg för särskild undervisning
Debitering sker efter nedlagd tid med en timkostnad på 1 875 kr inklusive moms.
Tiden räknas i 15-minuters block. I nuvarande taxa har inte moms debiterats.
Avgiften i nuvarande taxa har inte reviderats på länge. Det är elevens målsman som
debiteras.
Bedömningen är att det är ett fåtal intyg av den här typen per år. Förvaltningen har
ingen statistik på enskilda intygstyper.
16.02 Intyg angående anpassning av bostad
I förslaget har avgiften blivit fel. Den föreslagna avgiften ska vara 300 kr inklusive
moms och är klassificerat som ett subventionerat intyg motsvarande en patientavgift.
Avgiften betalas av den som begär intyget, vanligtvis en privatperson. Bedömningen
är att det är ett fåtal intyg av den här typen per år i förvaltningen.
16.05 Intyg för familjehem
Intyget har tidigare inte funnits med i listan över taxor utan har prissatts efter
tidsåtgång vid varje enskilt tillfälle. I förslaget har avgiften bedömts ha en tidsåtgång
på 20 minuter. Om en läkare utfärdar intyget är avgiften 625 kr inklusive moms om
annan personalkategori utfärdar intyget är avgiften 313 kr inklusive moms. Intyget
betalas av den som begär intyget, vanligtvis en privatperson.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att det rör sig om ett fåtal sådana intyg
som förvaltningen ställer ut per år.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet utreds vidare avseende följande intygtaxor:
15.07 Intyg enligt krav på vissa gymnasieprogram och högskoleutbildningar
15.08 Intyg för särskild undervisning
16.02 Intyg angående anpassning av bostad. Används även vid ansökan om bostad
för funktionshindrad t.ex. äldreboende, demensboende m.fl.
16.05 Intyg för familjehem
Berörda nämnder ska remitteras och intygen ska utredas avseende behov och vem
som ska betala. Arbetsutskottet begär därför att ärendet återremitteras.
forts
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RS AU § 6 forts
RS 2020/1560

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras
och finner att ärendet återremitteras.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 7

Indexjustering av taxa för automatlarm

RS 2020/1990

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Den årliga indexjusteringen av taxan avseende automatlarm inför år 2021
godkänns.

Regionstyrelsen får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter, enligt Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). I bifogad bilaga återfinns förslag på nya differentierade
taxor för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning till räddningstjänsten.
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats i oktober 2020 är 1,7 %,
avseende år 2021.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser,
nämnden erhåller en relevant, korrekt och uppdaterad kostnadstäckning i enlighet
med kommunallagen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-07
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Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 8

Kapitaliseringen av Kommuninvest
Ekonomisk förening

RS 2020/1350

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Region Gotland erlägger kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
enligt föreningens kapitalplan med totalt 23,2 mnkr under perioden 2021-2024.
• Regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
•

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionstyrelsen
•

Ekonomidirektören utses att för regionstyrelsens räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalning av kapitalinsats enligt regionfullmäktiges
beslut.

Region Gotland är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av
en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till
en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. För
medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Region Gotlands medlemsinsats uppgår för närvarande
till 52 202 700 kr motsvarande 900 kr per invånare (antal invånare per 2016-12-31).
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i
Sverige AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med
antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests
egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet
medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Föreningen har kategoriserat Region Gotland som kommun.
Föreningen har bestämt att antal invånare 31/12 2016 ska ligga till grund för
forts
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RS AU § 8 forts
RS 2020/1350

beräkningen av den kapitalinsats som Region Gotland ska betala. Det innebär att
regionen ska betala 5 800 300 kr per år under 2021 till 2024. Inbetalning skall ske
efter avisering från Kommuninvest och betalning ska vara Föreningen tillhanda
senast 30/6 respektive år. Totalt kommer kapitalinsatsen att öka med 23 201 200 kr
till 75 403 900 kr. Kapitalinsatsen belastar inte regionens resultat utan påverkar bara
likviditeten. Regionen får ränta på insatskapitalet.
Region Gotlands medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening möjliggör
tillgång till krediter med förmånliga räntevillkor. De senaste åren har Kommuninvest
alltid lämnat de lägsta priserna vid offertförfrågningar i samband med omsättning av
lån eller nyupplåning. Medlemskapet innebär att kapitalinsats är obligatorisk och ska
betalas enligt föreningsstämmans beslut. Kapitalinsatsen belastar inte regionens
resultat utan påverkar bara likviditeten. Medlemmarna får ränta på insatskapitalet.
Räntesatsen beslutas årligen av föreningsstämman. För 2020 är räntan 1,75 procent.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är en mycket bra nivå för en räntebärande placering givet andra jämförbara placeringsalternativ på marknaden.
Förutom ränta på insatskapitalet finns möjlighet att få återbäring baserad på
medlemmens genomsnittliga låneskuld. Region Gotland har erhållit utdelning de
senaste fem åren. Regionstyrelseförvaltningen anser att ett fortsatt medlemskap i
Kommuninvest Ekonomisk förening är till stor nytta för Region Gotland och
rekommenderar att medlemskapet bibehålls genom att kapitalinsats erläggs enligt
Föreningens kapitalplan för 2021-2024.
Ärendets behandling under mötet

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

PM. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Förening, 2020-09-03
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-23
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Revidering. Författningssamling för Region
Gotland, taxa med avgifter inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen

RS 2020/1443

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Socialnämndens förslag till Taxa för insatser inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen antas och gäller från och med den 1 mars 2021.

Av 8 kap. socialtjänstlagen framgår vilka tjänster som får avgiftsbeläggas och hur
avgiftsunderlag m.m. närmare ska beräknas. Nu gällande hemtjänsttaxa innehåller
inom vissa ramar till stor del en delegation till socialnämnden att årligen fastställa
belopp och att utfärda tillämpningsanvisningar. Socialnämnden har den 16 september
2020, § 126 utifrån ny rättspraxis och ändrade arbetssätt vidtagit en översyn av hemtjänsttaxan och beslutat att föreslå regionfullmäktige att anta en reviderad taxa. I
revideringen ingår även ett namnbyte på taxan till Taxa för insatser inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker socialnämndens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialnämnden 2020-09-16, § 126
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-04
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Screeningverksamhet i hälso- och sjukvården som utförs enligt nationella
rekommendationer ska vara avgiftsfri från och med 2021-04-01.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att screeningverksamhet som utförs
enligt nationella rekommendationer ska vara avgiftsfri. Hälso- och sjukvården på
Gotland har idag fyra aktiva screeningprogram. Screening avseende bröstcancer,
livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer och bukaortaaneurysm. Alla fyra
program rekommenderas av Socialstyrelsen. Programmet för bukaortaaneurysm har
på Gotland en avgift på 200 kronor. Övrig screening är idag avgiftsfri.
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om införandet av
nationella screeningprogram. Det är dock upp till varje region att bestämma om och
när ett screeningprogram ska startas. Syftet med rekommendationerna är att nå
nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
Effekten av en eventuell avgift har diskuterats men en sammantagen bedömning är
att det finns en viss risk för att avgifter i screeningprogrammen leder till att färre
personer deltar i programmen och att detta förhållande förstärks i vissa socioekonomiska grupper. Intäktsbortfallet beräknas till cirka 80 000 kronor men
kompenseras av lägre kostnader vid endast ett fall av tidigt upptäckt aortaaneurysm.
Avgiftsbefrielsen gäller endast den initiala undersökning som görs generellt enligt
programmen. Eventuell fortsatta undersökningar och behandlingar som görs som
resultat av den första undersökningen, har samma avgift som övrig vård och
behandling.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot nämndens förslag och stödjer
hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning om att intäktsminskningen hämtas
hem genom att tidigt upptäcka fall av aortaaneurysm. Varje år genomförs cirka
350-400 screeningar. Borttagandet av avgiften ger ett intäktsbortfall på 80 000 kronor
vid 400 undersökningar. Det räcker med att endast en tidig upptäckt av aortaaneurysm för att kompensera för intäktsbortfallet.
forts
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Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15, § 164
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-04
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Avgiftsbefrielse för psykiatri till och med
24 år
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Personer 24 år eller yngre befrias från sådana vårdavgifter som avses i Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 Kap § 1 (patientavgifter), vid besök inom den
specialiserade psykiatriska vården.
• Avgiftsbefrielse gäller från och med 2021-04-01.
•

Enligt uppdrag i handlingsplanen för suicidprevention har hälso- och sjukvårdsnämnden utrett och nu föreslagit avgiftsfria besök inom psykiatrin för personer 24 år
eller yngre. I handlingsplanen, som fastställdes av regionfullmäktige 2020-10-26,
anges att insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk
vård, inte söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin
bedömer att en betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte
söker vård, är att vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
Vid en jämförelse med andra regioner framkommer att en region (Jämtland-Härjedalen) har infört avgiftsbefrielse för personer upp till 22 år samt att nybesök på
ungdomspsykiatrisk mottagning i Halland är avgiftsfria för ungdomar mellan 16 och
25 år. I övriga regioner följer avgiften den generella åldersgränsen för avgiftsbefrielse
för barn och ungdomar. Intäktsbortfallet från besök av ungdomar mellan 18 och
24 år beräknas till cirka 350 000 kronor. Detta medför behov av effektivisering på
motsvarande belopp vilket kommer att arbetas in i hälso- och sjukvårdsnämndens
budget för 2021.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag att införa avgiftsbefrielse för ungdomar upp till 24 år vid besök i den
specialiserade psykiatriska vården.
Regelbunden uppföljning av antalet besök i den här åldersgruppen bör dock göras
framåt för att säkerställa att ungdomar söker vård i större utsträckning än nu och inte
avslutar sin vårdkontakt.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15, § 165
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-04
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Ansökan om vattenskyddsområde och
föreskrifter för Åminne grundvattentäkt

RS 2020/1631

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

•

•

•
•
•
•

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Åminne
grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår av karta
”Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt” i bilaga 1 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838, 2020-09-18.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i ”Vattenskyddsföreskrifter för Åminne
grundvattentäkt”, i bilaga 2 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838,
2020-09-18.
Till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838,
2020-09-18.
Föreskrifterna ska träda i kraft den 1 april 2021.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla omedelbart
även om de överklagas.
I beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
I beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (SFS 1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.

Vattenförsörjningen av Åminne samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten i bergborrade brunnar vid Åminne vattentäkt. Region Gotland har genom
vattendom tillstånd att ta ut grundvatten för allmän vattenförsörjning. Någon reservvattentäkt finns inte. Genom att området kring Åminne vattentäkt förklaras som ett
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter stärks skyddet för vattenförekomsten. Teknikförvaltningen har därför sedan 2016 arbetat med att ta fram
underlag för vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt.
Av ansökan framgår att föreslaget vattenskyddsområde baseras på de principer som
anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:5. Skyddsområde är uppdelat i en primär,
sekundär samt tertiär skyddszon. Den tertiära skyddszonen är en skyddszon för del
av intilliggande Gothemsån. Föreslag till föreskrifter har utformats med stöd av
Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd samt gjord riskanalys av potentiella risk- och
föroreningskällor. Föreskrifternas restriktionsgrad jämförs med de allmänna råden i
kapitel 10 i ansökan. Föreslagna föreskrifter har i huvudsak ungefär samma, eller
något mildare restriktionsgrad än de tidigare allmänna råden. I några fall är dock
föreslagna föreskrifter strängare.
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Av gjord konsekvensanalys framgår att relativt få befintliga verksamheter berörs
(boende, camping/stugby, jord- och skogsbruk, djurhållning, kommunal verksamhet,
väghållning). Konsekvenserna med föreslagna skyddsföreskrifter bedöms bli måttliga
för dessa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga för nuvarande markanvändning. Riskreduktionen av skyddsföreskrifterna bedöms däremot bli stor.
Samråd genomfördes under vår/sommar 2020 och finns beskriven i samrådsredogörelsen (inklusive tillägg daterat 2020-11-20).
Regionstyrelseförvaltningen har avslutningsvis inget att erinra mot föreslaget vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkter. Efter det att beslut har tagits är det
viktigt att, på samma sätt som i tidigare beslut om vattenskyddsområden, informera
berörda fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare om det nya skyddsområdet
och föreskrifterna.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2020-10-21, § 238
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Framtida förbindelse till Fårö

RS 2020/1988

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Trafikverkets inriktningsbeslut är att Region Gotland ställer sig positiv till en
vägbro mellan Fårö och Gotland men att uppställda kriterier inte accepteras.
Regionstyrelsen fortsätter dialogen med Trafikverket avseende förutsättningar för
förbättrad färjetrafik.
• Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över andra möjliga
finansieringslösningar för en fast förbindelse mellan Fårö och Gotland.
•

I juni 2019 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut om förutsättningarna att finansiera
en fast förbindelse mellan Gotland och Fårö. Beslutet innebär att förslaget om att
ersätta färjeleden över sundet med en vägbro kan skickas för prövning hos
regeringen under förutsättning att Region Gotland kan säkra finansiering för
investeringskostnader som överstiger 650 miljoner kronor, liksom för planläggningskostnaderna och för tillkommande åtgärder i angränsande vägnät. Ärendet kan
skickas för prövning hos regeringen först efter att det finns en fastställd vägplan och i
samband med beslut om byggstart. Region Gotland behöver nu ta ställning till
inriktningsbeslutet för att klargöra hur planeringen av ärendet ska drivas vidare.
Region Gotland har ställt sig bakom en fast förbindelse till Fårö genom de av
regionfullmäktige antagna dokumenten Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands
kommun 2010-2025, antagen 14 juni 2010, § 79, och Fördjupad översiktsplan Fårö
2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari 2014.
Trafikverkets förstudie Fast förbindelse Fårö från 2013 visade att både utvecklad
färjeförbindelse och alternativet att investera i en bro vore samhällsekonomiskt
lönsamt. Nya samhällsekonomiska bedömningar från 2019 landar i samma slutsats.
Samtidigt visar den finansieringskalkyl som finns på stora osäkerheter i fråga om
kostnad och finansiering av projektet. Investeringskostnaden uppskattas i kalkylen till
ett intervall på ca 600-900 miljoner kronor och uppdaterade beräkningar som gjorts
efter finansieringskalkylen, inför bedömning om samhällsekonomisk lönsamhet,
pekar på kostnader över detta intervall. I Trafikverkets inriktningsbeslut understryks
därför att Region Gotland måste säkra eventuella investeringskostnader över ett
belopp om 650 miljoner kronor, kostnader för planläggning och kostnader för följdinvesteringar på angränsande vägnät om projektet ska drivas vidare. Detta förutsätts
finansieras via regionens länsplan. Enbart planläggningskostnaderna bedöms uppgå
till omkring 25 procent av investeringskostnaden för en bro. Det kan sättas i relation
till omfattningen på regionens länsplan åren 2018-2029 om totalt 248 miljoner kr,
eller ca 20 miljoner kr per år.
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Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det under nu gällande förutsättningar inte
är aktuellt att gå vidare i planeringen för en bro. Kostnaden är för hög och skulle
innebära att inga andra investeringar kan genomföras inom ramen för länsplanen
under ett flertal år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att svaret på
Trafikverkets inriktningsbeslut bör vara att Region Gotland ställer sig positiv till en
vägbro mellan Fårö och Gotland men att uppställda kriterier inte accepteras. Behovet
att förbättra förbindelserna över sundet kvarstår dock. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer därför att regionstyrelsen bör fortsätta dialogen med Trafikverket avseende
förbättrad färjetrafik. Inom ramen för det bör regionstyrelsen verka för att färjerederiet ska tidigarelägga införandet av fossilfria färjor på Fårösundsleden jämfört
med nuvarande plan.
Möjligheten att få till stånd andra finansieringslösningar för en fast förbindelse
bedöms som små, men frågan skulle kunna lyftas till regeringen. Regionstyrelseförvaltningen föreslås därför få i uppdrag att se över andra möjliga finansieringslösningar för en fast förbindelse Gotland – Fårö.
I ärendet beskrivs även Trafikverkets planläggningsprocess vid beslut om att gå
vidare i planeringen för en bro, förutsättningarna för att få utökad färjetrafik liksom
Färjerederiets framtidsplaner för Fårösundsleden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regionens svar på Trafikverkets inriktningsbeslut bör vara att ej gå vidare i planeringen för en bro under uppställda kriterier.
Ambitionen att förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö och att stärka det
lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösunds
samhälle finns bland annat beslutad i nu gällande översiktsplan Bygg Gotland. För att
så ska ske behöver tillgängligheten över Fårösundsleden vara god. Detta är viktigt
inte minst mot bakgrund av regionens målsättning om ökad befolkning respektive
målsättningen om goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är viktigt att arbeta för en god
tillgänglighet över Fårösundsleden, men att det inte bör göras genom att gå vidare i
planeringen för att bygga en bro under de förutsättningar som ställts upp i Trafikverkets inriktningsbeslut. Gotlands länsplan har en begränsad ekonomisk ram, och
har så haft i en följd av planeringsomgångar. Under en längre tid har inte behov och
brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Behoven och
bristerna finns på alla områden. Det finns exempelvis höga ambitioner att förbättra
cykelinfrastrukturen för arbetspendlare såväl som ur ett besöksnäringsperspektiv.
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Det finns stora behov av att arbeta vidare för att säkerställa barns säkra skolvägar.
Det finns en rad busshållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas och
trafiksäkerhetsåtgärder som behöver genomföras för att förbättra vägar viktiga för
landsbygden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det under nu gällande förutsättningar inte är
aktuellt att gå vidare i planeringen för en bro. Kostnaden är för hög och skulle innebära att inga andra investeringar kan genomföras inom ramen för länsplanen under
ett flertal år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att svaret på Trafikverkets
inriktningsbeslut bör vara att Region Gotland väljer att inte gå vidare i planeringen
för en vägbro mellan Fårö och Gotland. Behovet att förbättra förbindelserna över
sundet kvarstår dock. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att regionstyrelsen
bör fortsätta dialogen med Trafikverket avseende förbättrad färjetrafik.
I Färjerederiets framtidsplaner för hela sin verksamhet ligger också potential för förbättrad tillgänglighet, dels i och med den större färjekapacitet som är planerad från
2027 och dels om det framöver blir möjligt med anropsstyrd trafik. Som energipilot
är det extra positivt att färjerederiets framtidsplaner innebär att på sikt ha en fossilfri
flotta. Inom ramen för den fortsatta dialogen med Trafikverket bör regionstyrelsen
verka för att tidigarelägga införandet av de fossilfria färjorna jämfört med färjerederiets nuvarande plan.
Trafikverket har genom inriktningsbeslutet angett vilka förutsättningar som gäller för
finansieringen av en fast förbindelse mellan Gotland och Fårö. Om ett arbete för att
söka andra finansieringslösningar ska inledas är det en fråga för Region Gotland.
Möjligheten att få till stånd andra finansieringslösningar för en fast förbindelse
bedöms som små, men frågan skulle kunna lyftas till regeringen. Regionstyrelseförvaltningen föreslås därför få i uppdrag att se över andra möjliga finansieringslösningar för en fast förbindelse mellan Fårö och Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maja-Malin Ekelöf, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 14

Samråd i inriktningsunderlaget för det
framtida transportsystemet

RS 2020/1137

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033, respektive 2022-2037.
Inriktningsunderlaget remitterades till Region Gotland och övriga remissinstanser
den 30 oktober 2020 och remisstiden löper till 29 januari 2021.
Syftet med inriktningsunderlaget är att ge regeringen underlag för en infrastrukturproposition med förslag till riksdagen om ekonomiska ramar och inriktning för den
nya planperioden. Efter riksdagsbeslut kommer Trafikverket att få i uppdrag att ta
fram ett förslag till ny nationell plan. Parallellt med detta erbjuds regionerna att ta
fram förslag till nya länsplaner. Infrastrukturpropositionen väntas komma våren 2021
och beslut om ny nationell plan och nya länsplaner planeras till 2022.
Inriktningsunderlaget är framtaget för två alternativa planperioder, 2022–2033
respektive 2022–2037, samt tre olika anslagsnivåer, nu gällande planeringsram om
622,5 mdr (12 år), samt ökade eller minskade anslag om 20 procent. Utöver detta har
Trafikverket valt att redovisa inriktningar både med och utan finansiering av nya
stambanor inkluderade i den ekonomiska ramen. Sammanlagt har det resulterat i tio
olika redovisade inriktningar.
Några delar av inriktningsunderlaget kan särskilt understrykas:
-

-

Klimatmålen för transportsektorn har varit vägledande i Trafikverkets arbete med
framtagande av inriktningsunderlag. Slutsatsen är att målen kan nås på ett
kostnadseffektivt sätt genom en kombination av omfattande elektrifiering, ökad
andel biodrivmedel och högre bränslepriser. Osäkerheter och risker finns
kopplade till samtliga tre tillvägagångssätt.
En större andel av de ekonomiska ramarna än idag föreslås gå till underhåll av
det befintliga vägnätet.
De ansträngda ekonomiska ramarna gör att hårda prioriteringar kommer att
krävas.
Genomförande av nya stambanor inom planen skulle leda till kraftiga
undanträngningseffekter på andra angelägna åtgärder och finansiering av nya
stambanor förslås därför ske utanför nationell plan.
forts
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RS AU § 14 forts
RS 2020/1137

-

Ingen ändrad fördelning föreslås av medel till länsplan jämfört med nu gällande
plan.
Trafikverket förespråkar att infrastrukturplaneringen även fortsättningsvis bör
utgå ifrån tolvåriga planperioder, eftersom framtida handlingsfrihet minskar när
medel binds upp långt fram i tiden.

Gotlands behov av sjöfart för godstransporter, liksom sårbarheten som kommer av
avsaknaden av reservhamn, nämns särskilt i underlaget.
Region Gotland är remissinstans för inriktningsunderlaget för kommande transportinfrastrukturplanering. För Gotlands del är det angeläget att svara på remissen mot
bakgrund av transportinfrastrukturplaneringens betydelse för flera viktiga mål och
perspektiv i styrkortet, så som exempelvis förutsättningarna att bo, leva och verka på
hela ön, trafiksituationen för barn- och ungdomar och Gotlands beredskap och
förmåga att hantera samhällsstörningar.
Transportinfrastrukturplanering är långsiktig och förslaget till yttrande överensstämmer i mångt och mycket med vad regionen lyft också i tidigare sammanhang.
Förslaget tar särskilt upp färje- och flygtrafikens betydelse, reservhamn för färjetrafiken, omställningen till hållbart resande, behovet av underhållsåtgärder på det
gotländska vägnätet och behovet av högre anslag till länsplanerna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maja-Malin Ekelöf, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att ersätta stycket som
börjar med ”För Gotland är det viktigt att även fortsättningsvis kunna flyga på både
Bromma och Arlanda” med: För Gotland är det viktigt att säkra tillgången till en
regelbunden flygtrafik till en flygplats som möjliggör att enkelt, billigt, snabbt och
miljövänligt ta sig till Stockholms centrum och som erbjuder många anslutningar till
andra flyg, både utrikes och inrikes. Om Bromma flygplats läggs ned förutsätter vi att
flyget från Gotland bereds den plats det behöver på Arlanda och att något görs åt
prisbilden på snabbtåget in till Stockholms central.
Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (L) och Jesper Skalberg Karlsson (M)
instämmer i att stycket kan omformuleras.
Arbetsutskottet föreslår att stycket ändras och ett nytt förslag på remissvar bifogas
kallelse till regionstyrelsen. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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RS AU § 15

Mark- och miljööverdomstolens föreläggande om yttrande kring överklagandena
av domen kring fortsatt och utökad bergtäkt
och vattenverksamhet på fastigheten
Klintebys 1:4, Klintehamn

RS 2019/568

Arbetsutskottets beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att begära förlängd för yttrande hos
Mark- och miljööverdomstolen.
• Om förlängd tid ej medges av Mark- och miljööverdomstolen får presidiet i
uppdrag att besluta om yttrande.
•

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har 10 december 2020 förelagt
Region Gotland att senast 15 januari 2021 yttra sig över SMA Minerals yttrande den
2 december 2020 jämte bilagor.
Region Gotland yttrande sig senast i oktober 2020 i samma mål. Det upprättade
förslaget till nytt yttrande klargör och förtydligar Region Gotlands inställning, utan
att göra några nya ställningstaganden. De frågor som berörs är huvudsakligen
kopplade till kalktransporterna mellan täkterna och hamn.
SMA Mineral vidhåller i sitt nya yttrande (2 december 2020) det tidigare framställda
yrkandet om nedsättning av beloppet 110 Mkr till 30 Mkr, som tak för bolagets
bidrag till av Trafikverket beslutade trafiksäkerhetshöjande åtgärder på transportvägar
(villkor 6 i domen). I övrigt vidhåller bolaget sin ansökan om tillstånd till täktverksamhet såsom den har fastställts i mark- och miljödomstolens tillståndsdom, men kan
acceptera en sådan övergångslösning när det gäller kalktransporterna som framförs
av Region Gotland i yttrande till domstolen den 22 oktober 2020.
Det upprättade förslaget till yttrande klargör och förtydligar Region Gotlands
inställning, så som den uttrycktes i det förra yttrandet. Inga nya ställningstaganden
görs. De frågor som berörs är huvudsakligen kopplade till kalktransporterna mellan
täkterna och hamn.
När det gäller SMA Minerals förslag till övergångslösning har bolaget tolkat vad
Region Gotland anfört på ett sätt som inte överensstämmer med Region Gotlands
inställning i målet, vilket klargörs i det upprättade förslaget till yttrande. För vidare
bedömning hänvisas till yttrandet.
forts
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RS AU § 15 forts
RS 2019/568
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund
(MP) att följande bifogas protokollet som en protokollsanteckning: På sida två stryks
stycket som börjar med ”Denna komplettering skulle leda fram till att SMA Mineral
anger ett transportband som ett alternativ till lastbilstransporter och att den frågan
ska lösas inom ramen för tillståndsprövningen. Eftersom det finns risk för att
transportbandet inte är klart i tid bör det enligt Regionen vara möjligt att övergångsvis
acceptera lastbilstransporter”. På sidan tre önskas en förklaring av meningen
”Regionen får med anledning av detta åter framhålla att det saknas förutsättningar
för ett medgivande från SMA Minerals sida samt att bolaget under alla förhållanden
inte har medgett Regionens förslag till övergångslösning eftersom det förslaget enligt
vad som anges ovan bygger på helt andra förutsättningar”.
Eva Nypelius (C) föreslår att regionstyrelseförvaltningen begär förlängd tid hos
Mark- och miljödomstolen för ytterligare beredning till regionstyrelsen. Om förlängd
tid ej medges får presidiet i uppdrag att besluta om yttrande.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-08
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Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 16

Motion. Politiskt inflytande och politiskt
ansvar för upphandling

RS 2020/310

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen bifalls avseende att rutiner tas fram för användandet av referensgrupper
vid upphandling.
• Motionen bifalls avseende att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker ges
möjlighet till inflytande och ansvarstagande i upphandlingsfrågor.
• Motionen avslås avseende att regler och delegationsordning ändras så att
Regionstyrelsen hanterar stora eller politiskt viktiga upphandlingar.
•

Peter Barnard (V) m fl har i sin motion yrkat att rutiner tas fram för användandet av
referensgrupper vid upphandling, att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker
ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande samt att regler och delegationsordning ändras så att regionstyrelsen hanterar stora eller politiskt viktiga
upphandlingar.
På senare år har några stora upphandlingar beslutats av tjänstemän och inte av
regionstyrelsen. Motionärerna menar att det är helt i linje med delegationsordning
men ett avsteg från en äldre överenskommelse att stora eller politiskt viktiga
upphandlingar ska hanteras av, eller ske i nära dialog med regionstyrelsen. Vidare
anser de att det är politikerna som ska besluta om stora eller politiskt viktiga
upphandlingar.
Regionstyrelseförvaltningen håller med om att det är viktigt med ett nära samarbete
med regionstyrelsen i väsentliga upphandlingar. Vad som är en väsentlig upphandling
med politiskt intresse ska avgöras från fall till fall, men bör uppmärksammas i
samband med att styrelsen får information om upphandlingsplanen.
Rutiner för användande av referensgrupper under såväl förstudie som upphandling
bör utarbetas i dialog med berörda parter. Rutinerna ska bidra till tydlighet och
samsyn avseende delaktighet i upphandlingsarbetet. Referensgrupper kan därefter
användas för att säkerställa det politiska inflytandet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige ger nämnderna i uppdrag
att se över sina rutiner så att nämnden har tillräcklig information om, för den,
väsentliga upphandlingar.
forts
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Regionstyrelseförvaltningen anser inte att delegationsordningen behöver ändras. Den
allra största delen av upphandlingar och inköp som görs i regionen är inte av
väsentligt intresse för politiken. Däremot kan regionstyrelsen, om den så önskar,
alltid dra tillbaka delegationen för en specifik upphandling. I samband med
livsmedelsupphandlingen 2012 uppstod en diskussion om att delegationen skulle
återtas från ekonomidirektören, men efter att ärendet föredragits i regionstyrelsen
hanterades tilldelning och avtalsskrivande enligt beslutad delegationsordning.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att upphandlingsfrågor läggs till i beslutspunkt två.
Saga Carlgren (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag med eget tillägg och finner
att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och Saga Carlgrens yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningsförslag
med eget tillägg bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag
med tillägg och nej-röst för Saga Carlgrens yrkande. Omröstningen ger fyra ja-röster,
Jesper Skalberg Karlsson (M), Eva Ahlin (C), Simon Härenstam (L) och Eva Nypelius (C)
samt 3 nej-röster, Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Saga Carlgren (V).
Arbetsutskottet beslutar enligt regionstyrelseförvaltningens förslag med Eva Nypelius
tillägg.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-02-17
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-15
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RS AU § 17

Medborgarförslag. Bättre samordning vid
brandförebyggande besiktningar av
fastigheter

RS 2020/707

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på att regionen undersöker om det
är möjligt att kunna samordna besiktningar i större utsträckning då det skulle
innebära stora kostnadsbesparingar för privatpersoner och företag. Men även miljön
tjänar på det att det blir mindre antal besiktningspersoner som ska åka runt på ön.
Eftersom det ställs olika krav på personalens kompetenser vid rengöring (sotning)
och vid brandskyddskontroll kan inte besiktningarna samordnas. Medborgarförslaget
bör därför avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-23
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RS AU § 18

Medborgarförslag. Avsteg från LOU p.g.a.
Covid 19

RS 2020/1252

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Medborgarförslaget anses besvarat. Anpassningar till situationen med Covid 19 har
gjorts inom ramen för det nuvarande kollektivtrafikavtalet.
• Denna typ av tillfälliga utökningar görs i första hand inom befintliga leverantörsavtal. Något avsteg från LOU behöver inte göras om nuvarande avtal kan utökas.
•

Medborgarförslaget innehåller förslag att regionfullmäktige ger teknikförvaltningen
utrymme att göra avsteg från LOU för att kunna direktupphandla bussar att
komplettera och stötta upp busstrafiken. Det är viktigt att både kunna följa riktlinjer
för att minska spridning av Covid 19 och kunna ta sig till skola och jobb som inte
kan ske på distans. Alla har inte möjlighet att arbeta hemifrån och nu har beslut om
fysisk närvaro i skolan fattats och då måste lösningar till. De anpassningar man gjort
är uppenbarligen inte tillräckligt. Bussåkerier har erbjudit hjälp, det går att göra avsteg
från LOU i krissituationer så ge teknikförvaltningen möjlighet samt uppdraget att
lösa situationen med kollektivtrafik och skolbussar.
Regionstyrelseförvaltningen delar uppfattningen om att kollektivtrafik och skolskjutsar är mycket väsentliga. Anpassningar till situationen med Covid 19 har gjorts
inom ramen för det nuvarande kollektivtrafikavtalet.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2020-08-20
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-14
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RS AU § 19

Medborgarförslag. Enkelt ifyllningsbara PDFblanketter

RS 2019/532

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på att Region Gotland i högre grad
tillhandahåller ifyllningsbara PDF-blanketter. Detta för att underlätta för personer
som har svårt att skriva för hand på grund av sjukdom etc. Regionen instämmer i
syftet, och framhåller att det kommer att i än högre grad uppnås genom det steg som
nu tas. Detta steg innebär att e-tjänster ersätter PDF-blanketter.
Region Gotland instämmer i att syftet att förenkla för personer med svårighet att
skriva för hand är viktigt. Regionen ska därför i sina olika kontaktvägar med boende,
besökare och företag arbeta för att syftet uppnås. Ett steg på den vägen har mycket
riktigt varit att ersätta traditionella PDFer som - enbart kan skrivas ut, fyllas i för
hand och skickas in i ett kuvert - med ifyllningsbara PDFer.
Sedan några år har regionen inlett nästa steg i detta arbete. Detta innebär att alla
PDFer ersätts med e-tjänster. En e-tjänst underlättar för den som söker i och med att
den sökande vid varje fält kan få hjälp och stöd kring ifyllandet. T ex att värdet ska
vara siffror, att vissa fält är obligatoriska samt med länkar till mer information. En
e-tjänst underlättar även för regionen och minskar därmed regionens kostnader
genom att informationen från och till regionen med hjälp av e-tjänsten går direkt
mellan regionens verksamhetssystem och den sökande. Den sökande kan därmed
enklare kunna följa sitt ärende samtidigt som regionen inte behöver skriva av den
information som anges i PDFen. E-tjänsterna är därutöver anpassade till standarder
som gör att de blir användbara för personer med synnedsättning och andra
funktionsvariationer.
Den som inte har tillgång till eller förmåga att använda dator, surfplatta eller
smartphone kommer att kunna höra av sig till regionens kundtjänst och få blankett
hemskickad till sig. Internetstiftelsens årliga uppföljning av internetanvändningen i
Sverige visar nu att Coronakrisen gjort att andelen som löpande använder internet
ökat kraftigt i alla åldrar.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2019-04-16
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-17
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RS AU § 20

Information om uppdrag. Almedalsveckan
styrning och roller

RS 2020/1980

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

I juni 2020 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över Almedalsveckans
styrning och roller. Bakgrunden var bland annat de oklarheter som uppstod i
beslutsordningen, mellan regionstyrelse och huvudarrangörsgrupp, i samband med
att Almedalsveckan fick ställas in detta år. Även oro för veckans utveckling som
helhet, fokusförskjutning i programinnehållet, risk för avhopp från medverkande
aktörer och kostnadsutvecklingen som helhet, bidrog till beslutet om att göra en
översyn av styrning, roller, organisering och konceptualisering. Uppdraget gick till
Public Partner, konsult med inriktning på styrning och ledning av offentliga
organisationer. Efter ett flertal intervjuer med olika samarbetspartners och
intressenter, presenterades den 15 december resultatet i rapporten.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Holm, kommunikationsdirektör, Mia Stuhre,
projektledare och Lisa Etzner, regionjurist, regionstyrelseförvaltningen.
Tidsplan för ärendets fortsatta handläggning presenteras:
15/12 2020

Slutrapporten redovisades

16/12 2020

Information till media

14/1 2021

Diskussion RSAU

10/2 2021

Ärende med beslut RSAU

24/2 2021

Ärende med beslut RS

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-22
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RS AU § 21

Information om upphandlingsplaner

RS 2021/34

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen mottages.

Arbete har genomförts enligt beslut från regionstyrelsen våren 2020. I ärendet
beskrivs bakgrund till arbetet samt nedan.
-

Årscykel och underlag mätbarhet upphandlingar
Uppföljning upphandlingsplan 2020
Information upphandlingsplan 2021
Förslag till vad som ska kommuniceras på gotland.se och på intranätet av
upphandlingsplan 2021
Förslag fortsatt arbete

Ärendet är en del av genomförandet av område 4 – Processer och således en del av
utvecklingen av Region Gotlands inköpsarbete. Genom fortsatt arbete uppnås
sammantaget möjlighet till ett helhetsorienterat, långsiktigt, kvalitativt, effektivt och
regelmässigt inköpsarbete.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att informationen i ärendet ska godkännas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Nanna Sörling, upphandlingschef, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-07
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RS AU § 22

Information Corona covid-19

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Arbetsutskottet informeras om status för Corona covid-19 på Gotland, vaccinationsplaner samt om tillsyn enligt pandemilagen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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RS AU § 23

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
-

Hemarbete för personal i Region Gotland förlängs till 30 april 2021.
Inkommen skrivelse om säkerhet kring Kryssningskajen.
Informationsutbyte inom vård och omsorg - juridiska utmaningar.
Pågående utvecklingsarbete inom biblioteken.
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