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RS § 60

Årsredovisning och bokslut 2020

RS 2020/1633
AU § 49

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Årsredovisning för 2020 fastställs.
• 51,3 miljoner kr reserveras till resultatutjämningsreserven (RUR).
•

Årsredovisningen är upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen, lagen om
kommunal bokföring och redovisning samt i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
2020 är första året som de 18 målen i det nya koncernstyrkortet följs upp. Målen har
bedömts utifrån graderingen inte uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt eller helt
uppfyllt. De nio målen i verksamhetsperspektivet är liktydiga med målen för god
ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller till 2023. Utvärderingen visar
att arbetet för att skapa en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för ett hållbart
ledar- och medarbetarskap behöver fortsätta. Det förebyggande arbetsmiljöarbetet
har varit i fokus under året och i flera fall varit avgörande för möjligheten att bedriva
verksamhet. Utmaningarna har ställt krav men också drivit fram utveckling inom
området. Region Gotlands långsiktiga framgång beror på förmågan att tillsammans
över organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i
centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa
utvecklingsarbetet. Den demografiska utvecklingen innebär ett ökat behov av
investeringar och arbetet för att bibehålla en god ekonomisk ställning kommer att
utmanas. Två mål är uppfyllda, fyra mål är delvis uppfyllda och tre mål är inte
uppfyllda.
Av målen i samhällsperspektivet bedöms två mål som i hög grad uppfyllda. Det är
mål 4 och 5 i målområde ekonomisk hållbarhet som syftar till att öka befolkningen i
arbetsför ålder samt att det ska finnas goda förutsättningar för att starta, driva och
utveckla hållbara företag på hela Gotland. Fem mål bedöms som delvis uppfyllda och
två mål som ej uppfyllda.
Årets resultat för koncernen uppgår till 165 miljoner kr och Region Gotlands resultat
uppgår till 155 miljoner kr. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är tillfälliga
statsbidrag på grund av pandemin. Statsbidragen har kompenserat för en mycket svag
utveckling av skatteintäkter, uteblivna intäkter och merkostnader till följd av pandemin.
Även positiva budgetavvikelser för pensioner, sociala avgifter och fastighetsförsäljningar
har bidragit till resultatet.
forts
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RS § 60 forts
RS 2020/1633
AU § 49

Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 107,7 miljoner kr och enligt
regionens regelverk för resultatutjämningsreserv kan 51,3 miljoner kr reserveras.
Maximal RUR får uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag, vilket motsvarar 169,3 miljoner kr. Resultatutjämningsreserven
uppgår efter reservering till 115,4 miljoner kr. Medel från en resultatutjämningsreserv
får användas framåt för att vid behov utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak är
tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 16 av de 35 kontrollerna
har konstaterats någon form av brist och åtgärder har vidtagits. I de rutiner som
brister kan nämnas exempelvis klarmarkering av tidrapporter, beviljande av lönetillägg, inköpsrutiner samt leverantörsfakturor. Under 2020 har flera externa
granskningar skett av den interna kontrollen. I granskningsrapporterna konstaterar
revisorerna att den interna kontrollen är tillräcklig eller inte i alla delar är tillräcklig.
Ingen av revisionsrapporterna tyder på stora brister i den interna kontrollen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Caroline Gränefjord, koncerncontroller och Ulrika Jansson,
ekonomidirektör. Stefan Persson, utvecklingsdirektör medverkar under föredragningen.
Regionstyrelsen informeras om måluppfyllnad i följande områden:
Social hållbarhet - Erik Bäckström, strateg, Veronica Hermann, strateg och Christer
Stoltz, beredskapschef
Ekonomisk hållbarhet - Johann Malmström, t f enhetschef, Anna Adler, exploateringsstrateg
Ekologisk hållbarhet - Jonas Nilsson, eko-strateg, Helena Andersson, eko-strateg
Kvalitet - Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör
Medarbetare - Lotta Israelsson, HR-direktör
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-22
Skickas till
Samtliga nämnder
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RS § 61

Överföring av resultat från 2020

RS 2021/234
AU § 50

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Överföring av resultat från 2020 fastställs.
• Tekniska nämnden får överföra -2 853 000 kronor för den affärsdrivande VAverksamheten och -2 065 000 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten.
•

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
KF 2003-03-17, § 61 kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats KS 2006-04-20, § 132 så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att 26 451 tkr överförs från 2020 års resultat.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska ske
med 26 451 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2020.
Effekterna av pandemin har beaktats i regionstyrelseförvaltningens förslag till
överföringar av nämndernas resultat inklusive de taxefinansierade verksamheterna.
När det gäller de taxefinansierade verksamheterna gäller i övrigt regeln om att
taxekollektiven över tid ska finansiera verksamheten med avgifter. Denna regel är
överordnat den treårsregel som tillämpats för återställande av negativa kapital. De
taxefinansierade verksamheterna bör därför ha längre tid än 3 år på sig att återställa
ett negativt kapital. Regionstyrelseförvaltningens förslag avviker därför mot tekniska
nämndens förslag till överföringar.
Räddningstjänsten har en negativ avvikelse mot budgeten med totalt -4 718 tkr.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs över
till 2021 och att reglerna om överföring av resultat följs.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2021-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas.
I arbetsutskottet yrkade Eva Nypelius (C) att tekniska nämnden får överföra
resultatet gällande VA-verksamheten och avfallsverksamheten enligt tekniska
nämndens beslut: -2 853 000 kronor för den affärsdrivande VA-verksamheten
och -2 065 000 kronor för den affärsdrivande avfallsverksamheten.
Arbetsutskottet tillstyrkte yrkandet.
forts
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RS § 61 forts
RS 2021/234
AU § 50
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Samtliga nämnder
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RS § 62

Kompletteringsbudget 2021

RS 2021/6
AU § 51

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2021 med 346 570 tkr
och för exploateringsinvesteringar med 120 231 tkr enligt upprättat förslag.

Tjänsteskrivelsen har reviderats 2021-03-15 med anledning av nytt ställningstagande
om investering i Väskinde förskola.
Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2020 uppgår till 453 697 tkr inklusive
exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 358 312 tkr
för investeringar samt 120 231 tkr för exploateringar. Dessutom ska investeringsprojekt uppgående till 43 865 tkr avslutas och utgå. Investeringsprojekt som avslutas
är bl.a. vid Folkhögskolan i Hemse och lasarettets ombyggnad av akuten.
Investeringsbudgeten för 2021 uppgår till 507 835 tkr varav 147 075 tkr avser avgiftsfinansierad verksamhet. Budgeten för exploateringar 2021 uppgår till brutto 72 300 tkr.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt förslag med
358 312 tkr för investeringar samt 120 231 tkr för exploateringar. Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt som ligger nära i tiden för planering och
igångsättning. Den ökade kompletteringsbudgeten förklaras av den avgiftsfinansierade
verksamheten, avfall och vatten- och avlopp.
Anslaget för Väskinde förskola återförs till barn- och utbildningsnämnden då
projektet inte kommer att genomföras enligt tidigare beslut. Barn- och utbildningsnämnden återkommer i samband med strategisk plan och budget med äskande om ny
investering.
Den totala investeringsbudgeten för 2021 blir 866 147 tkr inklusive 358 312 tkr i
kompletteringsbudget. Det är mycket troligt att en del av projekten kommer att
behöva flyttas med till 2022 vilket är viktigt att beakta vid budgetberedningen då
investeringsbudget och investeringsplanen för kommande år ska upprättas.
forts
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AU § 51

Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 192 531 tkr inklusive 120 231 tkr i
kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar betydligt till 2021 vilket är bra
eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.
Ärendets behandling under mötet

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

Sammanställning nämndernas förslag till kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-15
Skickas till
Samtliga nämnder
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RS § 63

Strategisk plan och budget 2022-2024 - RSF

RS 2021/23
AU § 52

Regionstyrelsens beslut
•

Strategisk plan och budget 2022-2024 för regionstyrelseförvaltningen godkänns
för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2021.

Reservation
Saga Carlgren (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Meit Fohlin (S) och Lisbeth Bokelund (MP) reserverar sig till förmån för Meit
Fohlins yrkande.

Strategisk plan och budget beskriver regionstyrelseförvaltningens nuläge och balans
mellan uppdrag, mål och resurser med sikte på framtiden. Förvaltningen är medvetna
om den ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda. De
äskanden om finns med i underlaget görs utifrån förändrad lagstiftning och
strukturella förändringar samt att förvaltningen har en avgörande roll i att skapa
förutsättningar för effektivisering och kostnadssänkningar i regionen som helhet.
Dessutom beskrivs ökade resursbehov kopplade till uppfattade politiska ambitionshöjningar framåt.
De specifika uppdrag som enligt anvisningarna ska redovisas till budgetberedningen
överlämnas i separata ärenden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att ett strategiskt arbete
med att förebygga och motverka långsiktiga konsekvenser för folkhälsan på Gotland
på grund av coronapandemin behövs. Flera grupper har påverkats av både sjukdomen
och restriktioner på ett omfattande sätt. De långsiktiga konsekvenserna för befolkningen med anledning av det riskerar att bli stora. Konsekvenserna skulle kunna
handla om ökad psykisk ohälsa, ökad social oro, ökat missbruk, ökad ekonomisk
utsatthet, ökning av våld mot närstående med mera. Vikten av att analysera olika
effekter som uppkommer och sätta in insatser i tid kan vara avgörande för Gotland
och gotlänningarnas välmående framöver. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag
att till budgetberedningen ta fram ett förslag på hur det strategiska och operativa
arbetet med att motverka de långsiktiga konsekvenser av coronapandemin för folkhälsan skulle kunna förstärkas.
forts
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Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund
(MP) att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedningen återkomma med beskrivning av vilka resurser som kommer krävas för att bedriva arbetet
kring klimat- och energi utifrån den nytagna Vårt Gotland 2040, samt konsekvenser
om resurser inte tillförs.
Saga Carlgren (V) begär att hennes yrkande justeras med ”till budgetberedningen” tas
bort.
Fredrik Gradelius (C) yrkar avslag på Saga Carlgrens och Meit Fohlins yrkanden.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande och finner att det avslås.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det avslås.
Saga Carlgren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Meit Fohlin (S) och Lisbeth Bokelund (MP) anmäler reservation till förmån för Meit
Fohlins yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-04
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RS § 64

Strategisk plan och budget 2022-2024 för
räddningstjänsten

RS 2021/338
AU § 53

Regionstyrelsens beslut
•

Strategisk plan och budget 2022-2024 för räddningstjänsten godkänns.

Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen. Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till
landsbygden. Detta är ett problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning och rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av
sökande för personalkategorin räddningstjänstpersonal i beredskap. Inför de stora
förändringarna i lagen om skydd emot olyckor (LSO )som kommer ske, så har
Räddningstjänsten på Gotland legat i framkant och vad det gäller Gotlands organisation kommer inte LSO att innebära några förändringar i någon större omfattning vad
det gäller personal och stationer. Däremot kommer det att krävas ett större arbete
med nästa generationers handlingsprogram för LSO från och med 2022. Därefter vet
räddningstjänsten utifrån de politiska besluten, vilka krav, mål och förväntningar som
skall råda och kan därefter anpassa verksamhet och resurser utifrån det givna uppdraget samt ambitionsnivån från politiken gällande räddningstjänsten på Gotland.
Här bör man ha med sig i beaktande att verksamheten i och med denna skrivelse
lämnar budget för kommande år, vilket innebär att man bestämmer budget först och
sen beslutas det hur organisation/verksamhet ska se ut kommande åren, vilken kan
komma att generera tilläggsäskanden alternativt förändringar i ram under 2022 och
framåt, beroende på hur resurser samt behov behöver se ut, i och med det nya
handlingsprogrammet
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och genusperspektivet, beskrivna i strategisk plan och budget
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får konsekvenser för landsbygdsperspektivet,
beskrivna i strategisk plan och budget.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser,
beskrivna i strategisk plan och budget.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-15

14 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 65

Uppdrag. Rambudget för vissa
investeringsområden

RS 2020/689
AU § 54

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Investeringsanslag binds till investeringsgrupper enligt förslag från och med 2022.
• Riktlinjer för investeringsprocessen revideras.
•

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram nödvändiga mallar och
anvisningar

Investeringsprocessen i Region Gotland är ständigt under förändring. De senaste
åren har ett flertal förändringar skett. Investeringspotter är införda, kapitalkostnadsbudget är fastställd, riktlinjer för investeringsprocessen är beslutade och investeringsplaner är införda. Med anledning av den stora påverkan som investeringar har för
ekonomin och verksamheten är det väsentligt att processen och besluten hela tiden
förbättras.
Regionfullmäktige har gett regionstyrelsen i uppdrag att se över hela strukturen på
investeringsbudgeten och ta fram förslag på rambudget. I rapporten Förändrad
investeringsbudget 2022 ges förslag på vilka nivåer rambudget kan införas samt att
begreppet strategisk investering införs om kategori. I rapporten förtydligas vilka
investeringsanslag som kan kompletteringsbudgeteras, hur driftskostnader hanteras
och på vilken nivå beslut tas och när förstudier är obligatoriska.
Ett förslag för att underlätta prioriteringen av investeringarna är att förtydliga om
investeringen avser en strategisk investering, investering i skattefinansierad verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet. Strategiska investeringar är ett nytt begrepp
som innefattar framtidsinriktade investeringar inom ramen för regionens vision och
mål. Om en strategisk investering inte kan finansieras inom det egna kassaflödet kan
den finansieras av försäljningsintäkter och/ eller upplåning. Exempel på genomförda
strategiska investeringar är kryssningskaj och arenahall.
För att inte investeringsbudgeten ska vara så detaljerad förslås ett antal investeringsgrupper.
forts

15 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 65 forts
RS 2020/689
AU § 54

Dessa är:
-

Investeringspotter
IT-investeringar i gemensam infrastruktur
Lokalinvesteringar uppdelade på verksamheter
Investeringar i mark- och stadsmiljö, gator och vägar
Investeringar hamn
Enstaka projekt (undantag)

Investeringsanslag föreslås kopplas till ovanstående grupper inte till enskilda projekt.
Enstaka projekt finns med eftersom det kan finnas tillfällen då det är lämpligt att
regionfullmäktige tar beslut om ett anslag som bara får användas till ett visst projekt.
De olika förändringsförslag som regionstyrelseförvaltningen föreslår syftar till att
bidra till en större samsyn kring investeringsbehoven i Region Gotland, bättre
möjligheter för regionstyrelsen och regionfullmäktige att ta genomarbetade beslut
samt bättre förutsättningar för nämnderna att genomföra projekten. Genom att
förtydliga om investeringen avser en strategisk investering, investering i skattefinansierad verksamhet eller avgiftsfinansierad verksamhet kan tydligare prioritering
göras. Olika typer av finansieringsmöjligheter finns för dessa kategorier. Genom att
binda investeringsanslagen på en högre nivå ges ansvarig nämnd möjlighet att
omprioritera inom respektive grupp. En bilaga om vilka projekt som genomförs ska
finnas både vid beslutstillfället samt vid uppföljning. Genom att anslagen inte binds
till ett projekt kan nämnd omprioritera och minska behov av kompletteringsbudget
och tilläggsanslag under pågående budgetår.
En stor förändring berör investeringar i ombyggnad eller nybyggnad av lokaler. I det
här förslaget föreslås samtliga lokalinvesteringar bindas till en verksamhet och inte till
en särskild byggnad. Ett alternativ till det förfarandet kan vara att införa en beloppsgräns för när ett investeringsanslag ska bindas till ett visst projekt. En byggnation
som överstiger exempelvis 50 mnkr ska alltid beslutas som särskilt projekt. I
investeringsriktlinjerna står redan att förstudier ska genomföras. I det här förslaget
tydliggörs att krav finns på förstudier för investeringar över 5 miljoner kronor. Dessa
bekostas av ansvarig nämnd.
I arbetsutskottet föreslogs som ett medskick att det är viktigt att utbildning ges till
nämndpolitiker i det nya arbetssättet.

forts

16 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 65 forts
RS 2020/689
AU § 54
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24

17 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 66

Upphandling av skolskjuts och allmän
linjelagd kollektivtrafik 2023-

RS 2019/565
AU § 55

Regionstyrelsens beslut

Ändring av avtalstid från 12 år till 10 år godkänns.
• Information om upphandlingsunderlaget godkänns.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

18 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 67

Räddningstjänsten – Nytt handlingsprogram
från 2022

RS 2021/101
AU § 56

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Region Gotland har inlett ett arbete med att ta fram ett nytt handlingsprogram som
ska börja gälla från 1 januari 2022 och då följa ny lagstiftning (LSO) och föreskrifter
som beslutats av regeringen.
Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram kommer att pågå under hela 2021
där regionfullmäktige förväntas fatta beslut i december 2021 om ett nytt program
som börjar gälla från och med 1 januari 2022.
Arbetet kommer att innebära att handlingsprogrammet dels ändrar struktur för att
följa en nationell standard och dels breddas till att omfatta fler verksamheter inom
Region Gotland som prioriterats ur säkerhetssynpunkt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24

19 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 68

Operatörskap för drönare

RS 2021/359
AU § 57

Regionstyrelsens beslut

Region Gotland ska registrera operatörskap för drönare.
• Regionstyrelsen samordnar frågorna om operatörskap visavi Transportstyrelsen.
• Även om regionstyrelsen samordnar registreringsfrågorna, behåller den nämnd
som använder drönare i sin verksamhet ansvaret för att användningen är laglig och
lämplig.
• Regiondirektören förordnas att företräda Region Gotland hos Transportstyrelsen i
ärenden om drönare. Regiondirektören får sätta annan i sitt ställe.
•

Nya regler gäller för drönarflygning. De tar sikte på både på flygsäkerhetsfrågor och
på personuppgiftsbehandling. Reglerna innebär bl.a. att operatörskap alltid måste
registreras hos Transportstyrelsen. Inom Regionen har drönare använts inom bl.a.
miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens verksamhetsområden. Även
räddningstjänsten använder drönare. Det har framförts behov om att även
fortsättningsvis kunna använda drönare och att det är viktigt att komma igång med
registrering.
Såsom Transportstyrelsen byggt registreringstjänsten kan inte alla personuppgiftsansvariga myndigheter/nämnder i regionen registrera sig som operatörer (till skillnad
från vad som gäller för statliga myndigheter) utan endast en registrering för Region
Gotland är tillåten. Regionen behöver således samordna viss hanteringen visavi
Transportstyrelsen. Den samordningen får enligt 6 kap. 1 § kommunallagen anses
ankomma på regionstyrelsen. För att kompensera för det samordningsbehov som
den bristfälliga registreringstjänsten sålunda föranleder, behöver det regioninternt
klargöras om det även ska medföra någon ändring i ansvaret för drönarflygning,
d.v.s. ska regionstyrelsen ta över nämndernas ansvar. Det föreslås här att så inte ska
ske. Tvärtom ska den nämnd inom vars verksamhet drönarflygning utförs behålla det
fulla ansvaret för lagligheten och lämpligheten. En sådan nämnd har bl.a. att ta fram
erforderliga riktlinjer eller motsvarande för sin drönarverksamhet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-02
Skickas till
Nämnderna

20 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 69

Övergång till digital hantering och arkivering
av diarieförda handlingar

RS 2019/1415
AU § 58

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att allmänna handlingar som registrerats på ett ärende i
diariet utgör originalhandling och bevaras endast digitalt.
• Regionstyrelsen beslutar att pappershandlingar där fysisk underskrift krävs på
grund av krav i lagstiftningen fortsättningsvis ska bevaras i papper även efter
skanning.
• Beslutet gäller allmänna handlingar tillhörande nya ärenden som öppnas från och
med den 1 januari 2019 i regionstyrelsens diarium (ärendeserie). Skanning får
frångås i de fall en handling som ska diarieföras är mycket omfattande, inbunden
eller där formatet inte lämpar sig för skanning.
•

Regionstyrelsens diarieförda handlingar förvaras idag i ärendehanteringssystemet
W3D3 samtidigt som de skrivs ut och sorteras in i pappersakt för arkivering. Denna
hantering är både tids- och platskrävande. Region Gotlands gemensamma arkivreglemente fastslår att elektroniskt skapade handlingar och handlingar som
digitaliserats efter att de inkommit i pappersformat är att betrakta som original för
bevarande. Frågan om att övergå till att endast arkivera diarieförda handlingar digitalt
är därför aktuell. Ett arbete för att upphandla och införa e-arkiv inom Region
Gotland är påbörjad och kommer att ske under året. När ett e-arkiv har införts
överförs handlingarna dit.
Beslutet innebär att allmänna handlingar som är inkomna eller upprättade på papper
skannas och registreras i diariet. Handlingar som skapats elektroniskt och registrerats
i diariet förblir digitala. En digital hantering kräver en större noggrannhet vad det
gäller innehållet i vissa handlingar.
Genom att använda ärendehanteringssystemet fullt ut minskar kostnader för pappersutskrifter samt att risken minskar för att fysiska pappersakter kommer i orätta händer.
Beslutet är i linje med regionens digitaliseringsstrategi.
För regionstyrelseförvaltningen innebär beslutet en effektivisering i form av att
mindre tid behövs för insortering av pappershandlingar i akter. Poängteras bör dock
att mer tid än idag kommer att krävas för att säkerställa att skanning och registrering
av handlingar sker korrekt. Resurser kommer även att behöva avsättas för införande
av e-arkiv och därefter löpande vid överföring av handlingar till e-arkivet.
forts

21 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 69 forts
RS 2019/1415
AU § 58

Rent tekniskt kräver även överföringen att vissa funktioner kopplas på i ärendehanteringssystemet, för att kunna gallra, arkivera och exportera ur systemet. Beslutet
påverkar inte allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen, utan medför snarare en förbättring vad gäller informationssäkerhet och en
effektivare utlämning av allmänna handlingar.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Regionarkivarie
Registrator-RS
Kanslichef

22 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 70

Remiss. Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt
arkivhantering- RSF

RS 2020/151
AU § 59

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande godkänns och överlämnas som
svar i den fortsatta utvecklingen av processorienterad informationshantering i
Region Gotland.

Regionstyrelsen har från arkivmyndigheten fått förslag på åtgärder för regionstyrelseförvaltningen att genomföra för att införa processorienterad informationshantering
och e-arkiv. Åtgärderna rör såväl att leda arbetet för regionen som helhet som att i
den egna förvaltningen kartlägga processer och system samt förbereda för digital
överlämning till nytt e-arkiv. Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärder som
föreslås är väl avvägda och nödvändiga. Insatser är redan påbörjade i förvaltningen
och kommer framåt att hållas samman i förvaltningens ledningsgrupp. Dessutom
förstärks arbetet med en projektledare för det förvaltningsegna delprojektet.
Förvaltningen gör bedömningen att de åtgärdsförslag som beskrivs i remissunderlaget är väl avvägda och nödvändiga för en övergång till processorienterad
informationshantering. Arbetet är påbörjat med delar som processkartläggningar,
digitaliseringsplanering och etablering av ett delprojekt för e-arkivsinförandet.
Fortsatt arbete bör samordnas i förvaltningens ledningsgrupp. Övergången möjliggör
fortsatt kvalitetsutveckling, digitalisering och effektivisering vilket bedöms som
nödvändigt utifrån de mål, utmaningar och förutsättningar förvaltningen står inför
framåt.
Arbetet med att övergå från en analog till en digital hantering och arkivering förutsätter kompetens för verksamhetsutveckling och också resurser. Förvaltningen gör
bedömningen att dessa resurser inte helt ryms inom dagens ram och därför lyfts
resursfrågan in i förvaltningens underlag till strategisk plan och budget.
Förvaltningen delar bedömningen att det för att ge arkivansvarig tids- och
kompetensmässiga förutsättningar att hantera uppdraget är positivt att flytta
arkivansvaret i förvaltningen från förvaltningschefen till biträdande förvaltningschef
med vidare delegation till chef för regionkansliet. Då kombineras uppdraget att ha
övergripande kunskap om de olika informationsskapande processerna inom
förvaltningen med det samlade ansvaret för informationsförvaltningsprocessen i
Region Gotland som helhet.
forts

23 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 70 forts
RS 2020/151
AU § 59

I övrigt görs bedömningen att processägare bör utses men att huvudansvarig
processägare ska ges ansvaret att utse vem som bäst bär ansvaret för delprocesser
inom det egna ansvarsområdet. Om delprocessansvarig inte utsetts bär huvudprocessansvarig själv hela ansvaret. Huvudprocessägare utses i förvaltningsledningen
i samband med genomförandet av delprojekt e-arkiv inom förvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-22

24 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 71

Implementering av processorienterad
informationshantering - fortsatt
arkivhantering

RS 2020/151

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Reviderat arkivreglemente, klassificeringsstruktur och informationshanteringsplan
antas.

Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med rapport om hur
arbetet med en implementering av processorienterad informationsförvaltning
fortskrider.
•

Under våren 2020 har samtliga nämnder fått förslag från Region Gotlands arkivmyndighet på ett antal åtgärder för att följa det gemensamma arkivreglemente som
regionfullmäktige antog den 25 mars 2019. Arkivreglementet utgår från nämndernas
respektive verksamhetsprocesser och har också som utgångspunkt att regionens
digitala arbetssätt ska återspeglas i hur informationen bevaras, det vill säga i den form
den upprättats. Som en följd av detta pågår just nu en omställning till digital
arkivering i ett så kallat e-arkiv.
Parallellt med detta har arkivreglementet med tillhörande styrdokument i form av
klassificeringsstruktur (en struktur för regionens samtliga övergripande verksamhetsprocesser) och informationshanteringsplan reviderats för att fullt ut spegla de
verksamhetsprocesser som respektive nämnd ansvarar för.
Samtliga nämnder inom Region Gotland har blivit hörda gällande arkivmyndighetens
förslag på förvaltningsspecifika åtgärder för att genomdriva en
digitalinformationshantering från registrering/upprättande av handling till arkivering.
Nämndernas remissvar kan delas in på följande sätt:
De flesta förslag accepteras och gillas, det kan däremot finnas invändningar mot
-

föreslagen tidpunkt; när åtgärden i praktiken kan utföras
föreslagen åtgärd på grund av resursbrist och tidsbrist för nyckelfunktioner på
förvaltningen som har kompetens att utföra åtgärden
forts

25 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 71 forts
RS 2020/151

-

föreslagen åtgärd på grund av att kostnaderna tros vara för höga för att kunna
prioritera åtgärden i närtid (inom 2021 års budget)
- föreslagen prioriteringsordning, då förvaltningens arkivansvariga med flera ser
behov av annan prioriteringsordning.
Punkterna ovan, som i stora drag sammanfattar nämndernas invändningar mot
föreslagna implementeringsåtgärder, tas som helhet med i strategiskt och operativt
arbete framåt inom arkivmyndigheten. Konkret kommer dessa invändningar att tas
med i det pågående projektet med att införa ett e-arkiv. Eftersom flera verksamheter
behövs för att utföra de flesta åtgärderna, som till exempel att ansluta ett verksamhetssystem till e-arkivet, måste alla berörda parter vara eniga om vad som måste ske
och i vilken ordning.
I remissvaren uttrycks en försiktig optimism till att fullt ut förvalta sin information
digitalt enligt sina verksamhetsprocesser för bevarande i ett e-arkiv. Övergången till
en processorienterad informationsredovisning följs av en stor dos tveksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen delar nämndernas syn att resurser, såväl personella som
ekonomiska för inköp av exportfunktionalitet från verksamhetssystem, överlag är
underdimensionerade för att kunna upprätthålla en konsekvent och rättssäker
informationshantering. Det är av vikt att denna fråga adresseras i vårens budgetberedning i respektive nämnd. Under de månader som gått mellan att remissvaren
lämnades till att denna sammanställning görs konstaterar regionstyrelseförvaltningen
dock följande; de förslag på åtgärder som förvaltningarna med förbehåll och motkrav
gått med på genomförs just nu eller har redan gjorts, utan att motkraven har hunnit
verkställas.
Oron över tidsbrist bland de som ska genomföra implementeringsåtgärderna i
remissvaren kan ha haft effekten att nyckelpersoner inom respektive förvaltning har
prioriterat detta arbete. Tack vare att dessa nyckelfunktioner, som består av arkivansvariga, nämndsekreterare, objektsförvaltare med flera har tagit på sig ett stort
ansvar kring förvaltningens egen informationshantering har förberedelserna för en
övergång till en processorienterad informationsredovisning och en digital
informationshantering kommit längre än förväntat.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att kunskapen om informationshantering
inom regionen är bättre än förväntat och att ansvarstagandet på förvaltningarna är
större än vad som beskrivs i remissvaren. Vad som återstår som ligger inom
regionens kontroll är att regionarkivet och huvudprojektgruppen för e-arkivprojektet
ska komma igång och erbjuda utbildningspaket riktade till olika målgrupper inom
regionen i arkiv- och informationshanteringens alla delar.
forts

26 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 71 forts
RS 2020/151

Införandet av klassificeringsstrukturen i diariet ska göras klart så att diarieföring
utifrån processer kan börja. Upphandlingen av ett e-arkiv är pågående och ett
tilldelningsbeslut förväntas ske i månadsskiftet mars/april 2021. Det finns en risk att
tilldelningsbeslutet överklagas, e-arkivsinförandet kan i såna fall försenas med
ungefär ett år. Uteblir överklagan kan införandet ske under 2021. Alla förvaltningsledningsgrupper ner till närmaste chef för nyckelpersoner inom e-arkivprojektet
måste låta dessa personer avsätta tid för det egna delprojektet. Att avsätta medel för
exportmoduler är också avgörande för delprojektens och det övergripande projektets
måluppfyllelse.
Ärendets behandling under mötet

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

Implementering av processorienterad informationshantering - fortsatt arkivhantering
RS 2020/151
Nämndernas och regionstyrelseförvaltningens remissvar:
BUN § 72, 2020-06-09
SON § 95, 2020-06-11
GVN § 63, 2020-06-11
HSN § 85, 2020-06-16
TN § 155, 2020-06-18
MBN § 130, 2020-06-24
ÖFN, tjänsteskrivelse 2020-06-17
RS; tjänsteskrivelse, 2021-02-22
Arkivreglemente
Klassificeringsstruktur
Informationshanteringsplan
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-16
Skickas till
Samtliga nämnder

27 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 72

Uppföljning av Region Gotlands hantering av
Corona-pandemin

RS 2020/980
AU § 61

Regionstyrelsens beslut

Rapporten godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkoppla rapportens utvecklingsområden på budgetberedningen i maj 2021.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att speciellt återkoppla de åtgärder som
görs i förvaltningarna för att stödja barn och unga utifrån rapportens 4.1.1.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag på en
uppföljning med bredare samhällsanalys kring pandemins påverkan på det
gotländska samhället.
•

Regiondirektören fick i september 2020 i uppdrag att genomföra en uppföljning och
analys av Region Gotlands hantering av den inledande fasen av Coronapandemin.
Uppdraget lämnades till en extern oberoende part, Ramböll Sverige AB som under
senhöst och vinter genomfört ett omfattande arbete för att följa upp såväl interna
(medarbetare) som externa (offentliga och privata samverkanspartners) perspektiv i
Region Gotlands hantering av pandemin.
Målet med uppföljningen är att de slutsatser och rekommendationer som rapporten
identifierar kan bidra till både vidmakthållande och utveckling av Region Gotlands
förmåga att hantera potentiellt kommande pandemier och andra kriser. Ramböll
pekar på ett antal styrkor såväl som utvecklingsområden i sin rapport. Koncernledningsgruppen kommer att genomföra en analys och ta fram förslag på utvecklingsområden. Återkoppling sker vid budgetavstämningen i oktober 2021.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att speciellt
återkoppla de åtgärder som görs i förvaltningarna för att stödja barn och unga utifrån
rapportens 4.1.1.
Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förslag på en uppföljning med bredare samhällsanalys kring pandemins
påverkan på det gotländska samhället.
forts
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Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på eget tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins tilläggsyrkande och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Rapport. Ramböll 2021-03-04
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-10
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Länsrapporten 2020. Årsrapport enligt
Alkohol- och tobakslagen samt ANDTförebyggande arbete
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Regionstyrelsens beslut

Informationen godkänns.
• Upprättad tillsynsplan för 2021 fastställs.
•

Den årliga sammanfattningen är baserad på årsrapporten från tillståndsmyndigheten
för alkohol och tobak till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse
av verksamhet som är avtalad. Sammanfattningen inkluderar även de enkätsvar som
Region Gotland lämnar till Folkhälsomyndigheten, länsrapportering, vars uppdrag är
att ge ett underlag till regeringen inför prioriteringar inom det förebyggande
ANDTS-arbetet (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak och spel). Utöver rapporten
för 2020 har ett förslag till tillsynsplan för 2021 för alkohol- och tobakslagen samt
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel framarbetats.
Alkoholtillstånd
Antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är i
jämförelse med 2019 oförändrat. Avseende tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt slutna sällskap har det minskat betydligt. Minskningen beror huvudsakligen på utebliven Almedalsvecka.
Totalt var antalet ansökningar av olika former av serveringstillstånd under året 66 st.
Det ska jämföras med 221st under 2019. I bilagda tabell redovisas handlagda ärendeansökan om/ändring av serveringstillstånd 2016-2020. Vid utgången av 2020 fanns
det 252 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland. Det är samma antal som för
2019. Tillståndsmyndigheten har genomfört 280 tillsynsbesök under året.
Motsvarande siffra för 2019 var 275 besök. Merparten av tillsynen görs under
sommarmånaderna med hjälp av extraanställda alkoholinspektörer. Viss tillsyn
genomförs också tillsammans med polis och räddningstjänst. Samtliga tillståndshavare ska få minst ett tillsynsbesök under året. Tillsynen har lett till 8 beslut om
erinran och 8 beslut om varning. 18 serveringstillstånd har återkallats, samtliga på
egen begäran. Utifrån dialogen med näringslivet genom samrådet för God ordning på
stan tillsammans upplevdes sommaren 2020 som annorlunda. Polisen angav att
antalet anmälda brott och våld i offentlig miljö var historiskt låg. Majoriteten av
offentligt våld är kopplad till alkohol. Dialogen mellan branschen, polisen och
regionen är bra. Polisen och tillståndsmyndigheten fortsätter att utveckla samarbetet
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med till exempel samtalsmöten med enskilda serveringsställen för att bland annat
minska berusningsnivån och i förlängningen, ytterligare minska det offentliga våldet.
Vidare har ett utbildningstillfälle i Ansvarsfull alkoholservering genomförts under
2020. Utbildningen examineras via ett kunskapsprov och totalt 27 personer
godkändes. På grund av rådande läge hölls antalet deltagare nere och utbildningen
anpassades utifrån givna rekommendationer.
Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare
Antalet försäljningsställen som erbjuder folköl och/eller tobak, var vid årsskiftet
86 st. Det är en liten ökning i jämförelse med 2019 (79 st). 50 försäljningsställen säljer
receptfria läkemedel och 3 försäljningsställen erbjuder elektroniska cigaretter och
påfyllnadsbehållare.
Under året genomfördes 92 tillsynsbesök hos detaljhandelsställen. Brister i marknadsföring av tobaksvaror observerades.
Tillsyn - Rökfria miljöer
Enheten för Miljö- och hälsoskydd har utfört tillsyn av rökning på skolgårdar och
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem. Under 2020 har
tillsynen fokuserats på högstadie- och gymnasieskolor. (Tillsynen inkluderar även
friskolor.) Det förkommer rökning främst på gymnasieskolorna. Askkoppar och
”rökrutor” har inte påträffats vid någon tillsyn. Ett informationsmaterial har delats ut
till rektorerna om en rök/tobaksfri skola som har utmynnat i en stödjande dialog
tillsammans med ansvariga på skolorna. Inspektionerna har utförts i samband med
ordinarie tillsyn av inomhusmiljön.
Regionen kan inte ta ut avgifter för att finansiera tillsynen av de rökfria miljöerna och
tillsynsarbetet är för närvarande inte finansierat.
ANDTS-förebyggande arbete
Det drogförebyggande arbetet (alkohol, narkotika, dopning, tobak, spel) har under
det gångna året fortsatt att vara ett prioriterat område inom den samverkansöverenskommelse polisen och Region Gotland har i syfte att förebygga brott och öka tryggheten i lokalsamhället. Ytterligare ingår ANDTS i arbetet med medborgarlöftena för
2020 samt i den gemensamma problembilden (Våld, Droger, Psykisk ohälsa,
Utanförskap) som utgör grunden för samverkansöverenskommelsen med polisen.
För att verkställa samverkansöverenskommelsens avsikter har ett operativt
samverkansforum bildats (OSF). I OSF utvecklas och förbättras dialogen och
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samordningen för insatser omkring droganvändningen på Gotland. Det kan till
exempel nämnas att under året kom narkotikasök med hund igång inom grund- och
gymnasieskolan. Rutinen för narkotikasök har också lagts till i handlingsplanen för
ANDTS-förbyggande arbete i den kommunala skolan.
Då tillgången på droger fortfarande är hög genomfördes för första gången 2019 en
narkotikautbildning, Narkotika på krogen – Nej tack!, för målgruppen ordningsvakter, entrévärdar, serveringspersonal, restaurangägare och hotell. Det planerades
även en utbildning under 2020 i anslutning till utbildningen för Ansvarsfull
alkoholservering. Den fick dock ställas in på grund av pandemin.
Ansvaret för övergripande ANDTS förebyggande arbete åvilar regionstyrelseförvaltningens enhet för Social Hållbarhet. Återrapportering via länsrapporten till
Folkhälsomyndigheten sker gemensamt med tillståndsmyndighetens rapportering.
Kontrollköp
Lagbestämmelserna om kontrollköp (2010:1622, 2018:2088, 2009:730) ger
kommunerna möjlighet att kontrollera att den som säljer folköl, tobak, elektroniska
cigaretter/påfyllnadsbehållare eller läkemedel förvissar sig om att kunden har fyllt
18 år. Under 2020 genomfördes 50 kontrollköp på Gotland. Av dessa 50 detaljhandelsställen fick ungdomarna köpa tobak på 28 ställen utan att de förvissade sig
om att ungdomarna uppfyllde 18-årsgränsen.
Kundundersökning
Företagarundersökning genomförs kontinuerligt. Tillståndsmyndighetens kunder,
främst innehavare av stadigvarande serveringstillstånd, får frågor om myndighetens
serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet
och effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden januari till och med
september 2020 ett sammantaget NKI, Nöjd-Kund-Index, om 74 (indexvärde
0-100).
Ekonomiskt resultat
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gjorde ett positivt resultat om 234 tkr
för 2020.
Rapporten om redovisningsåret 2020 kan läggas till handlingarna.
forts
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Gällande upprättad tillsynsplan för 2021 för alkohol- och tobakslagen samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel föreslår regionstyrelseförvaltningen att
regionstyrelsen fastställer planen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Livsmedel & alkoholtillstånd samt enheten för Miljö- och
hälsoskydd
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Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens yttrande över revisionsrapporten lämnas som svar till
regionens revisorer.

Pwc har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland genomfört
en granskning av regionstyrelsens, miljö- och byggnämndens och tekniska nämndens
hantering av allmänna handlingar. Granskningen har genomförts med hjälp av
intervjuer, dokumentgranskning och stickprov. Intervjuer har genomförts med
stadssekreterare, regionens huvudregistrator, regionens chefsjurist, kanslichef på
regionstyrelseförvaltningen samt regionstyrelsens, tekniska nämndens samt miljöoch byggnämndens respektive registratorer.
Region Gotlands revisorer överlämnar revisionsskrivelse med tillhörande revisionsrapport till regionstyrelsen för yttrande och till miljö- och byggnämnden samt
tekniska nämnden för kännedom.
Syftet med granskningen är att bedöma om hanteringen av allmänna handlingar är
ändamålsenlig. Efter genomförd granskning är revisionens sammanfattande
bedömning att regionstyrelsens och de granskade nämndernas hantering av allmänna
handlingar delvis är ändamålsenlig.
Efter genomförd granskning lämnar de förtroendevalda revisorerna följande
rekommendationer till regionstyrelsen och granskade nämnder:
Fortlöpande uppdatera sina dokumenthanteringsplaner i enlighet med vad som
uppges i dokumentet Arkiv- och informationshantering Region Gotland.
Upprätta rutiner för att säkerställa dels att avgifter tas ut om efterfrågad handling
överstiger nio sidor, men framförallt att betalning kan ske anonymt, exempelvis
kontant över disk.
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De förtroendevalda revisorernas bedömning grundar sig på genomförd revision av
Pwc redovisad i och utgår ifrån sex upprättade revisionsfrågor (i missivet även
markerade med grönt, gult och rött), som nedan redovisas:
1: Finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna handlingar?
Uppfyllt – Grön. Det finns övergripande riktlinjer för hantering av allmänna
handlingar.
2: Har regionstyrelsen och nämnderna ändamålsenliga rutiner för att hantera
allmänna handlingar?
Uppfyllt. – Grön. Regionstyrelsen och nämnderna har rutiner för hur allmänna
handlingar ska hanteras. Rutinerna bedöms som ändamålsenliga och lagenliga.
3: Fungerar registrering och diarieföring tillfredsställande?
Delvis uppfyllt – Gul. Registrering och diarieföring bedöms delvis fungera
tillfredsställande. Arbetet med instruktioner för vikarierande registratorer ska
framhållas. Rubriksättningen bör förbättras för att underlätta sökning.
4: Är hanteringen av sekretesskyddade uppgifter ändamålsenlig?
Uppfyllt – Grön. Hantering av sekretesskyddade uppgifter bedöms som
ändamålsenliga utifrån de rutiner som finns.
5: Fungerar tillämpningen av bestämmelserna kring utlämnande av allmän handling?
Ej uppfyllt – Röd. Det saknas möjlighet att ta betalt kontant vilket gör att anonymitet
inte kan garanteras.
6: Är rutiner för avslag ändamålsenliga?
Uppfyllt – Grön. Riktlinjer och rutiner kring avslag bedöms vara tydliga och kravet
på hur ett beslut om hur avslag kan överklagas bedöms också följas.
Regionstyrelseförvaltningen anser, vad avser fråga 3. om delvis uppfyllt, att frågan
om rubriksättning var något som huvudregistratorn själv tog upp vid intervjun med
revisorerna. Det kom upp under samtalet som en förbättringsåtgärd och är något
som registraturen ständigt arbetar med i sitt alltid pågående förbättringsarbete.
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För fråga 5. om ej uppfyllt, så bör det påpekas att detta får betraktas som felaktigt.
Region Gotlands ekonomiavdelning har kontantfunktion på Visborg och
förvaltningen anser därmed att anonymitet kan upprätthållas. Detta görs genom att
receptionen tar kontakt med ekonomifunktionen som hjälper den anonyme att på
särskild avsedd plats kunna erlägga avgift kontant.
Pwc har inom ramen för granskningen genomfört stickprov för att kontrollera hur
väl regionstyrelsen och granskade nämnder förhåller sig till lagar och interna rutiner
samt vilken typ av och inom vilken tidsram återkoppling ges.
Totalt har nio förfrågningar skickats ut, tre per nämnd. Utskicket har skett från
fiktiva e-postadresser där de efterfrågat olika typer av handlingar.
Samtliga förfrågningar avseende regionstyrelsen besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar som efterfrågades.
En av tre förfrågningar avseende tekniska nämnden besvarades inom ett dygn och
innehöll de handlingar och eller beskrivningar som efterfrågades. Övriga två
besvarades inom två dygn varav svar gällande en innehöll de handlingar och eller
beskrivningar som efterfrågades. Två dygn överstiger de interna rutinerna om ett
dygn (jfr revisionsfråga 4) men anses rimligt då tid för eftertanke kan krävas för vissa
förfrågningar. Den förfrågan som Pwc inte mottog efterfrågade handlingar och eller
beskrivningar omfattades av sekretess.
Samtliga förfrågningar avseende miljö- och byggnämnden besvarades inom ett dygn.
För en förfrågan uppmanades frågeställaren ta kontakt med kundtjänst via e-post
eller telefon samt uppge personnummer eller adress för att ta del av fullständiga
uppgifter inkl. namn. Övriga förfrågningar innehöll de handlingar och eller
beskrivningar som efterfrågades.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att svar dess svar på yttrande över revisionsrapporten lämnas som svar till regionens revisorer.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionens revisorer 2021-01-22
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-10
Skickas till
Regionens revisorer
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Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens yttrande lämnas som svar till revisorerna.

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionstyrelsens mål- och budgetprocess samt av hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomistyrning. Granskningen syftar till att bedöma om regionstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande nivå samt om hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en ändamålsenlig
ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för. Granskningen syftar även till
att bedöma om den interna kontrollen inom granskningsområdena är tillräcklig.
Utifrån genomförd granskning gör revisorerna bedömningen att regionstyrelsen i allt
väsentligt säkerställt en ändamålsenlig mål- och budgetprocess på regionövergripande
nivå. Bedömningen är att den interna kontrollen inte är helt tillräcklig med anledning
av att regionstyrelsen inte i tillräcklig omfattning säkerställt att hälso- och sjukvårdsnämnden vidtar tillräckliga åtgärder för en ekonomi i balans.
Revisorerna bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden inte helt säkerställt en
ändamålsenlig ekonomistyrning för den verksamhet den ansvarar för.
Granskningen består av 8 kontrollpunkter varav 2 berör regionstyrelsen och 6 berör
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att hälso- och sjukvårdsnämndens åtgärder
med anledning av rapporten kommer att leda till ytterligare förbättringar av regionens
samlade ekonomistyrning.
Revisorerna har utifrån sin granskning lämnat följande rekommendationer som
redovisas nedan i kursiv text och i anslutning ges regionstyrelseförvaltningens
kommentar samt hälso- och sjukvårdsnämndens kommentar.
Regionstyrelsen behöver prioritera arbetet med översyn av styrdokumentet ”Regler
för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”.
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Arbetet med styrdokumentet kommer att prioriteras under 2021. Dokumentet är i
många delar ersatt av andra styrande dokument som exempelvis kapitlet om
kommunens planerings- och uppföljningsprocess och intern kontroll. Kapitlen som
berör hantering av årets resultat, former för ekonomistyrning samt ekonomiskt
ansvar är i stora delar fortfarande gällande. Inriktningen är att de delarna ska ersättas
med ett nytt styrande dokument som kommer att heta Riktlinjer för ekonomistyrning. De övriga delarna kommer att ingå i arbetet att beskriva regionens
ledningssystem som är prioriterat i regionstyrelseförvaltningens verksamhetsplan
2021.
Regionstyrelsen bör säkerställa att det sker en särskild uppföljning av de av hälsooch sjukvårdsnämnden beslutade åtgärderna för en ekonomi i balans. Detta i syfte att
säkerställa genomförande och effekthemtagning.
Uppsiktsplikten kan fullgöras på flera olika sätt. Revisorerna konstaterar att regionstyrelsen tar del av uppföljning löpande i enlighet med system och rutiner för regionstyrelsens uppsiktsplikt. Vid prognostiserat underskott har regionstyrelsen beslutat att
nämnderna ska vidta åtgärder samt återrapportera vilka åtgärder nämnden genomfört. Revisionsfrågan ”Vidtar regionstyrelsen åtgärder utifrån sin uppsiktsplikt vid
befarat ekonomiskt underskott?” anses uppfylld.
Om regionstyrelsen ytterligare ska skärpa uppsikten över hälso- och sjukvårdsnämnden kan exempelvis särskilda forum med förtroendevalda inrättas där
ekonomin är i fokus. Vissa år har den typen av forum funnits. Erfarenheterna av den
sortens grupp är dock att det riskerar att bli administrativt tungt och att ekonomin
inte påtagligt förbättrats. Hittills har regionledningen bedömt att ordinarie
uppföljningsprocess samt enskilda möten vid behov mellan regionstyrelsens
ordförande, hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande, regiondirektör samt hälsooch sjukvårdsdirektör varit tillräckligt för att säkerställa uppsiktsplikten.
Regionstyrelseförvaltningen avser att som kontrollpunkt i kommande internkontrollplan lägga in att särskilt kontrollera nämndernas beslutade åtgärder med anledning av
befarat underskott.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar för nämndens ekonomistyrning.
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer att säkerställa att det finns dokumenterade
anvisningar även om man påtalar att dessa anvisningar i allt väsentligt funnits tidigare.
forts
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Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver mer aktivt besluta om faktiska åtgärder för en
ekonomi i balans samt i ekonomiska termer uttrycka vilka effekter som avses att
uppnås.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att följa rekommendationen i samarbete med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden behöver säkerställa att beslutade åtgärder genomförs
samt ger avsedd effekt.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avser att följa rekommendationen med ytterligare
uppföljning av beslutade åtgärder.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionens revisorer 2020-10-01
Revisionsrapport PWC 2020-10-01
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11 § 18
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-15
Skickas till
Revisionen
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Regionstyrelsens beslut
•

Medfinansiering till Medeltidsveckan på Gotland AB:s projekt ”Aktivera
världsarvet” avslås.

Stonehenge, Pyramiderna i Giza, Kinesiska muren, operahuset i Sidney och så
Hansestaden Visby - världsarvet som utnämning är FNs kraftigaste sätt att beskriva
något som unikt och värt att bevara för framtida generationer och ger stor potential
till platsutveckling.
Att stärka besöksanledningar kopplade till kultur och kulturarv utpekas som viktigt i
både nationella och regionala strategier utifrån hållbar utveckling. I nuläget finns
angelägna behov av insatser från andra organisationer i samverkan (de tre sökande
ingår i världsarvsrådet) för att sprida information om och aktiviteter i världsarvet för
hållbar platsutveckling och destinationsmarknadsföring. Från andra världsarv liksom i
arbetet med Gotlands världsarvsstrategi framgår det att uppdraget att skydda och
förvalta är väl omhändertaget, men att samarbete kring världsarv har stor
utvecklingspotential för att engagera lokalsamhället, kommunicera världsarvet, skapa
infrastruktur för turism, skapa mervärden, kapacitet och besöksvärden samt
säkerställa hållbar utveckling.
Precis som andra städer lever vi i en tid av förändring och det gör att också Visby
behöver ta nya kliv. Många stadskärnor i Sverige kämpar i dag med att locka och
behålla besökare i konkurrens med en växande digital handel som tar mer och mer
marknadsandelar.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet Aktivera världsarvet överensstämmer
väl med insatsområdet ”Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna” med
inriktningen ”Bevara, använd och utveckla kulturarvet och kulturmiljöerna” i Vårt
Gotland 2040 – Regional utvecklingsstrategi för Gotland (RUS). Det står också
skrivet i RUS att ”Stimulera innovation och förnyelse” med inriktningen ”Utveckla
konkurrenskraften genom smart specialisering” där besöksnäringen är ett av tre
styrkeområden som är prioriterade.
forts

40 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 76 forts
RS 2021/331
AU § 65

Projektet ligger även i linje med Regional besöksnäringsstrategi för Gotland, där stort
fokus finns på att utveckla Gotland som ett hållbart besöksmål och där exempelvis
Gotlands mångkulturella historia och nutid kan bli en del i en utveckling av besöksnäringen där produkter och resmål får ett tydligare hållbarhetsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

Tillväxtverket har 2021-03-22 inkommit med beslut att projektansökan avslås.
Regionstyrelsen föreslår därför att medfinansieringen i projektet avslås.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2021-02-16
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-26
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Regionstyrelsen
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RS § 77

Åtgärder inom kultur- och fritidsområdet
med anledning av coronapandemin

RS 2021/340
AU § 66

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•
•
•

•

Hyresbefrielse i Region Gotlands idrottsanläggningar (inkluderar föreningsbad i
simhallarna och IP Skogen) för föreningar för perioden 2021-01-01 t.o.m.
2021-06-30 införs.
Straffavgift för sen avbokning av bokade hallar från 2021-01-01 t.o.m. 2021-06-30
slopas.
Föreningar medges uppskov för redovisning av årsmöteshandlingar inför utbetalt
stöd till senast 2022-11-30.
Aktivitetsstöd för ungdomar, pensionärer och till föreningar för personer med
funktionsvariationer, resestöd samt driftstöd för samlingslokaler utbetalas
skyndsamt och baseras på 2019 års aktiviteter och resor.
Åtgärder utöver budget finansieras via regionstyrelsens egna kapital.

Jäv
Meit Fohlin (S), Armin Scholler (MP) och Agnes Lundgren (Fi) anmäler jäv och
deltar inte i handläggningen av ärendet.
Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att använda styrelsens eget kapital med 6,5 miljoner kr för
nedanstående coronaåtgärder.
• 2,3 miljoner kr för att införa hyresbefrielse i Region Gotlands idrottsanläggningar
(inkluderar föreningsbad i simhallarna och IP Skogen) för föreningar för perioden
2021-01-01 t o m 2021-06-30 samt tillfälligt borttagande av straffavgift för sen
avbokning av bokade hallar under 2021. Detta under förutsättning att regionfullmäktige godkänner åtgärderna.
• 0,7 miljoner kr för extra driftsstöd till föreningar som driver egna idrottsanläggningar.
• 1,0 miljoner kr i temporärt verksamhetsbidrag till RF Sisu Gotland för att underlätta, stimulera och stödja insatser som främjar aktivitet och rörelse för barn,
ungdomar och pensionärer. Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att upprätta
avtal med RF-Sisu Gotland.
•

forts

42 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 77 forts
RS 2021/340
AU § 66

1,0 miljoner kr tillförs arrangemangsbudgeten för det fria kulturlivet med fokus på
yrkesverksamma inom konstarterna och genom inköp av tjänster, produktioner,
konst och konsthantverk. Intresseanmälningar kan göras av fria professionella
kulturskapare skrivna på Gotland med möjlighet att fakturera.
• 1,25 miljoner kr tillförs arrangemangsbudgeten för att stärka det fria kulturlivet
med fokus på att kunna genomföra smittsäkra arrangemang, få bättre tillgång till
ändamålsenliga lokaler eller för att skapa digitala lösningar.
• 0,25 miljoner kr tillförs regionstyrelseförvaltningen för att tillgängliggöra de
särskilda uppdragen för 2020 och 2021 för allmänheten i samarbete med kulturkonsulenterna.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån förslagen se på om det är
behövda och möjliga åtgärder för ytterligare stöd till kulturen. Uppdraget
återrapporteras till regionstyrelsen
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Inom såväl kultur- som fritidsområdet är konsekvenserna av pandemin fortsatt stor.
För att i så stor utsträckning som möjligt stödja föreningar och aktörer inom
sektorerna föreslår förvaltningen att stöd enligt denna skrivelse bör utgå.
Förvaltningen ser det som mest effektivt att låta fritidsföreningarnas resurser stanna i
respektive förening. Förvaltningens förslag är därför att införa hyresbefrielse för
föreningar som hyr tider i Region Gotlands idrottsanläggningar under 6 månader.
Detta skulle innebära en minskad intäkt på 2,3 miljoner kr. Samtidigt föreslår
förvaltningen att föreningar som driver egna anläggningar bör få ett tillskott på 10
procent för att möta de utmaningar som senaste året har givit. Detta till en kostnad
på 700 000 kr. Utöver detta ser förvaltningen ett fortsatt behov av att betala ut
aktivitetsstöd och resestöd baserat på 2019 års nivåer. Detta för att säkerställa att
föreningarna får resurser för att även framöver fortsätta sin verksamhet. Vidare
föreslås att straffavgifter på avbokningar borttas samt uppskov för inlämning av
årshandlingar ges. Förvaltningen förslår även att RF Sisu Gotland tilldelas ett
temporärt verksamhetsbidrag på 1 miljon kr för att kunna fördela projektmedel till
fritidsföreningar för att öka möjligheten till aktiviteter och rörelse för barn,
ungdomar och pensionärer. Medlen skall vara tillgängliga för alla föreningar inom
fritidssektorn att söka.
forts
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Inom kulturområdet ser förvaltningen ett fortsatt kritiskt läge för i synnerhet det fria
kulturlivets aktörer. Mot bakgrund av 2020 års utlysningar av krisstöd och söktryck
föreslår förvaltningen ett stöd på 1 miljon kr bestående av insatser riktade mot det
fria kulturlivet genom ett liknande inköp av tjänster, produktioner, konst och
konsthantverk som gjordes under hösten 2020, där utlysning skedde av särskilda
uppdrag. Inköpen görs inom ramen för arrangörsbudgeten. Utlysning sker gentemot
fria professionella kulturskapare skrivna på Gotland med möjlighet att fakturera.
Förvaltningen ser även behovet av förstärkning för att stimulera fler och nya typer av
kulturarrangemang på totalt 1,25 miljoner kr. Den rådande pandemin innebär
fortsatta restriktioner och kräver smittsäkra arrangemang, ännu mer ändamålsenliga
(tex utomhusscener, repetitionslokaler) lokaler eller digitala lösningar. Lösningar som
inte finns inom räckhåll för många mindre fria arrangörer och aktörer. Förvaltningen
äskar även medel på 250 000 kr för att tillgängliggöra de tidigare utlysta särskilda
uppdragen under 2020 samt de framtida under 2021 utifrån förslag i skrivningen.
Samarbete kring detta görs med kulturkonsulenterna.
Den fortsatt rådande pandemin kräver ytterligare åtgärder för att möjliggöra och
återstarta såväl fritids- som kultursektorn på Gotland. Inom kultursektorn är de
föreslagna insatserna riktade mot de hittills mest drabbade – de yrkesverksamma
utanför institutionerna. Samtidigt ökar det möjligheterna för fria aktörer att fortsätta
arrangera aktiviteter och för publiken att kunna ta del av ett aktuellt kulturutbud.
Insatserna är viktiga för att bevara det fria kulturlivet i ett fortsatt kritiskt läge och
samtidigt tillgodose medborgarnas fortsatta tillgång till konst och kultur.
Länsinstitutionernas ekonomiska läge hanteras inom kultursamverkansmodellen och
det krisstöd som skall fördelas av kulturrådet. Förvaltningens bedömning är därför
att avvakta Kulturrådets tilldelning och återkomma om en ny bedömning behöver
göras.
Inom fritidssektorn bedöms de stöd som föreslagits nå föreningarna på bäst sätt
genom att dels vissa kostnader försvinner och regler förändras temporärt, dels
genom att RF Sisu Gotland med projektmedel kan möjliggöra utveckling inom
föreningarna i syfte att förbättra folkhälsan utifrån pandemins konsekvenser.
I arbetsutskottet föreslogs att giltighetstiden ändras till 2021-06-30 i beslutspunkt 2.
Besluts punkt 5 ändras till ”Åtgärder utöver budget finansieras via regionstyrelsens
egna kapital”.
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Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S), Armin Scholler (MP) och Agnes Lundgren (Fi) anmäler jäv och
deltar inte i handläggningen av ärendet.
Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Oscar Lindster (S):
-

Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag inför fullmäktige komplettera
stödpaketet med hyresbefrielser även för lokaler för kulturutövning, både
avseende verksamhetslokaler och publika lokaler.
Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samverkan med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen inför fullmäktige komplettera stödpaketet med utökning
av medel för kultur i förskola och skola under 2021.
Detta ska bekostas med eget kapital

Eva Nypelius (C) yrkar avslag på Saga Carlgrens yrkande.
Eva Nypelius (C) föreslår att yrkandet omformuleras till: ”regionstyrelseförvaltningen
får i uppdrag att utifrån förslagen se på om det är behövda och möjliga åtgärder för
ytterligare stöd till kulturen”. Uppdraget återrapporteras till regionstyrelsen.
Saga Carlgren (V) instämmer i Eva Nypelius förslag.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-26
Skickas till
RF Sisu Gotland
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RS § 78

Stödåtgärder riktade till näringslivet 2021
med anledning av Coronapandemin

RS 2021/339
AU § 67

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Föreslagna åtgärder som stöd till näringslivet med anledning av Coronapandemin
godkänns.
• Åtgärderna hanteras av regionstyrelsen, miljö- och byggnadsnämnden samt
tekniska nämnden var för sig.
• Kostnader för åtgärder inom regionstyrelseförvaltningen finansieras över det egna
kapitalet.
• Miljö- och byggnadsnämnden samt tekniska nämnden kan söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader till följd av åtgärderna.
Paragrafen justeras omedelbart.
•

Region Gotland har under 2020 vid ett flertal tillfällen och i olika nämnder fattat
beslut som stödåtgärder för näringslivet med anledning av den pågående
Coronapandemin. Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och är till del en
förlängning av föregående års åtgärder. Förslaget innefattar åtgärder som är fördelade
mellan regionstyrelsen (RS), miljö- och byggnämnden (MBN) samt tekniska
nämnden (TN). Respektive nämnd behöver fatta beslut för de åtgärder som berör
dem, och MBN samt TN föreslås också få möjlighet att söka tilläggsanslag för
uteblivna intäkter eller kostnader för till följd av åtgärderna.
-

Efterskänka avgiften för alkoholtillsyn under 2021. (MBN, c:a 2 miljoner kr)
Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som möjligt.
(TN, ingen kostnad)
Markupplåtelser, kostnadsfritt för uteserveringar även i år. Gäller även markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till besöksnäringen.
(TN, c:a 2 miljoner kr)
Möjliggöra för kollektiv markupplåtelse i anslutning till butiker och hotell, för
ökad trygg handel och incheckning utomhus. Respektive företagare måste dock
själva ta kontakt med polismyndigheten. (TN, ingen kostnad)
Restaurangägare kan i enlighet med Region Gotlands riktlinjer för uteserveringar
ansöka om ökad yta för sittplatser samt för tillfälliga satelliter i anslutning till
uteservering för att tillgodose Folkhälsomyndighetens instruktioner och undvika
trängsel. Ärenden hanteras enskilt och enligt gällande bestämmelser. Respektive
företagare måste dock själva ta kontakt med polismyndigheten. (TN och MBN,
ingen kostnad)
forts
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-

Erbjuda företagen kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen
under våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
(MBN, c:a 50 000 kr)
I den mån upphandlingslagen tillåter, se över samtliga verksamheter i relation till
hur man kan värna det lokala näringslivet att delta i upphandling. (TN och RS,
ingen kostnad)
Begränsa kontroller och tillsyn enligt samma modell som 2020. (MBN, utebliven
intäkt)
Region Gotlands företagsjour förlängs till 30/6. (RS, c:a 400 000 kr)
Hjälp med anstånd och avbetalningsplan från ekonomifunktionen. (RS, ingen
kostnad)
Leverantörsfakturor där angiven betalningstid är kortare än 30 dagar betalas
skyndsamt. (RS, ingen kostnad)
Hjälp med förlängda betalningstider på hyror i kommunägda lokaler. (TN, ingen
kostnad)
Möjlighet att pausa sophämtning på kort varsel. (TN, ingen kostnad)

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder tillskjuta i syfte att i möjligaste mån mildra och hantera
konsekvenserna av Coronapandemin. Det är av stor vikt för framförallt för den av
pandemin hårt drabbade besöksnäringen, att de möjliga ekonomiska lättnaderna görs
för att skapa bättre förutsättningar för besöksnäringsföretagen att klara sig genom
krisen. Detta för att de ska kunna vara med och bidra till en återhämtning och
positiv utveckling av den gotländska samhällsekonomin när pandemin är över.
Arbetsutskottet föreslog efter diskussion att hänskjuta frågan om enskilda vägar för
skyndsam hantering och beredning i tekniska nämnden. Regionstyrelsen instämmer i
arbetsutskottets bedömning.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-03
Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
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RS § 79

Tilläggsanslag. Bokbuss

RS 2020/1282
AU § 68

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 2,5 miljoner kr för att bruttobudgetera
investering i mobil bibliotekslösning. Finansiering sker via statsbidrag från
Kulturrådet.

I beviljat statsbidrag om totalt 4,4 miljoner kr för stärkta bibliotek från Kulturrådet
ges möjlighet att köpa in fordon till den mobila biblioteksverksamheten. Inköpet
beräknas till 2,5 miljoner kr och måste därav upptas i investeringsbudgeten.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att projektet kan genomföras enligt ovan
beskrivning och föreslår att tilläggsanslag beviljas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen stab, ekonomi-, samt kultur och fritidsavdelningen
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RS § 80

Tilläggsanslag inköp av datorer

RS 2020/1667
AU § 69

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag med 1,575 miljoner kr för att bruttobudgetera investering i datorer. Finansiering sker via statsbidrag från
Socialstyrelsen.

Region Gotland har erhållit statsbidrag från Socialstyrelsen för merkostnader till följd
av Coronapandemin, varav en av posterna avser inköp av datorer. Detta till ett värde
av 1,575 miljoner kr. Erhållet belopp föreslås tillföras investeringsbudgeten för pc
som tjänst.
Regionstyrelsen föreslår att nämndens begäran bifalls.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-25
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen stab, ekonomi-, samt avdelningen digitalisering
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RS § 81

Begäran om tilläggsanslag för evakueringslokaler Södervärnskolan/Alléskolan

RS 2021/217
AU § 70

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag till driftbudgeten 2021 på 3,5 miljoner
kr för inhyrning av moduler i samband med renovering och ombyggnad av skolor.
Tilläggsanslaget finansieras ur regionens Eget kapital genom att minska det
budgeterade resultatet för 2021.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till driftbudgeten på 7 miljoner kr 2022,
7 miljoner kr 2023 och 5 miljoner kr 2024. Finansiering sker ur regionens Eget
kapital och läggs in i planen för 2022-2024.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för investeringsutgifter på 11,5 miljoner
kr för etablering och iordningsställande av evakueringslokaler.
• Tekniska nämndens hemställan om att ge uppdrag till regionstyrelsen att analysera
behovet av evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väga
hyreskostnader mot eventuellt inköp av moduler avslås. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att analysera behovet av evakueringslokaler med anledning
av skolöversynens resultat och återkomma med konsekvenser i samband med
strategisk plan och budget 2022-2024.
•

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 22,5 miljoner kr för
evakueringslokaler under ombyggnad av Södervärnsskolan och nybyggnad av
Alléskolan. Evakuering av verksamheterna krävs under en längre period och omfattar
ett stort antal elever och personal.
Teknikförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har utrett olika
alternativ för evakuering. Det finns inte egna lokaler som motsvarar behovet, inte
heller bedöms det som lämpligt att genomföra projekten etappvis under en längre tid.
Tekniska nämnden ser att det bästa alternativet för verksamheten och det mest
ekonomiskt fördelaktiga är att hyra moduler genom avrop på SKR Kommentus avtal.
Förvaltningen har tittat på möjligheterna att köpa moduler eftersom ett köp oftast är
billigare på längre sikt. Modulerna kommer i det här fallet att kunna stå max 5 år
eftersom det inte finns bygglov för längre tid. Hyrestiden i kombination med
storleken på modulerna innebär att köp inte är billigare än att hyra.
forts

50 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 81 forts
RS 2021/217
AU § 70

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag till
driftbudgeten på 3,5 miljoner kr för 2021 för hyra av moduler samt kapitalkostnader
till följd av etableringskostnaderna. Tilläggsanslag för åren 2022-2024 läggs in i
planen för budgeten för 2022-2024. Tilläggsanslag på 11,5 miljoner kr föreslås
beviljas för investeringsutgifter i samband med etablering och avetablering av
modulerna.
Tekniska nämndens hemställan om att regionstyrelsen ska utreda behov av
evakueringslokaler med anledning av skolöversynens resultat och väga hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av moduler föreslås avslås. Uppdraget att utreda
evakueringsmöjligheter i kombination med kunskap om vilka lokaler som finns
tillgängliga ligger på barn- och utbildningsnämnden i samarbete med tekniska
nämnden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag till driftbudgeten beviljas.
Tilläggsanslag ska i princip inte förekomma under innevarande verksamhetsår.
Förslaget motiveras i det här fallet av att andra alternativ för evakuering inte är
praktiskt genomförbara eller är mer ekonomiskt fördelaktiga. Besluten att bygga om
Alléskolan och renovera Södervärnsskolan är redan tagna och ses inte som möjliga
att avbryta. Det ses inte heller som möjligt att finansiera den ökade kostnaden inom
varken tekniska nämndens eller barn- och utbildningsnämndens befintliga
budgetram.
Kostnaden för etablering, avetablering och iordningställande av paviljongerna ska
redovisas som investeringsutgift varför tilläggsanslag för investering föreslås.
Driftskostnaderna består av kapitalkostnader samt hyra för modulerna.
Beslutet innebär att regionens budgeterade resultat minskas till 83,5 miljoner kr.
Målet för det budgeterade resultatet är 1 procent av verksamhetens nettokostnader
för 2021. Det innebär att utrymmet för ytterligare tilläggsanslag under året är ytterst
begränsat. Det innebär också att 7 miljoner kr av utrymmet i driftbudgeten tas i
anspråk 2022-2023.
Barn- och utbildningsnämnden har haft i uppdrag att till varje budgetberedning och
budgetavstämning rapportera status på renovering/ombyggnad av Alléskolan. Hur
evakueringen skulle lösas är information som borde ha funnits tidigare i beslutsprocessen. Det är väsentligt att alla fakta finns vid ordinarie beslutstillfällen.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 81 forts
RS 2021/217
AU § 70

Regionstyrelseförvaltningen förslår att tekniska nämndens hemställan om att ge
regionstyrelsen i uppdrag att analysera behovet av evakueringslokaler med anledning
av skolöversynens resultat och väga hyreskostnader mot ett eventuellt inköp av
moduler ska avslås. Regionstyrelseförvaltningen har inte kunskap om vilka
evakueringsbehov som finns eller vilka lokaler som finns tillgängliga. Regionstyrelseförvaltningen kan vid behov bistå med kunskap kring hur de ekonomiska kalkylerna
ska beräknas. Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att analysera samtliga
konsekvenser till följd av skolöversynens resultat och vid behov återkomma i
samband med strategisk plan och budget 2022-2024.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-01-28, § 7
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 82

Remiss. Strategi för vindkraft och örn i
Gotlands län

RS 2021/104
AU § 71

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande Strategi för vindkraft och örn i Gotlands län överlämnas
till länsstyrelsen enligt regionstyrelsens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Länsstyrelsen har under ett par års tid arbetat med det nu presenterade utkastet till
strategi för vindkraft och örn. Länsstyrelsen anger att syftet med strategin främst är
internt: Strategin ska vägleda länsstyrelsens agerande i konflikter mellan länsstyrelsens
båda uppdrag att främja utbyggnaden av vindkraft och uppdraget att skydda och
bevara kungs- och havsörnars populationer och livsmiljöer på Gotland. Den ska vara
utgångspunkten för Länsstyrelsens yttranden och bedömningar i ärenden som rör
vindkraftsetablering, därigenom kommer den också att få stor extern betydelse.
Vidare anges förhoppning om att strategin ska ge:
-

Kunskap, vägledning och helhetssyn.
Riktlinjer för planering av vindkraftsetablering utifrån skydd av kungsörn och
havsörn.
- Vägledning för vilka utredningskrav som brukar ställas vid en exploatering.
Syftet med den nu framtagna strategin har inte varit att ta det helhetsgrepp som
regionen önskar som vägledning för att kunna utveckla en hållbar och tillförlitlig
planering för samexistens mellan vindkraft, örn och andra markanspråk på Gotland.
I nuläget är ändå avsaknaden av helhetssyn dess största brist.
Regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen har samverkat i
beredningen av detta ärende och en samlad bedömning är att strategin i vissa av dess
beskrivande delar kan utgöra ett strukturerat underlag till regionens arbete med den
nya översiktsplanen, men då arbetet med att fram utkastet pågått under en tid tycks
delar av dokumentet redan vara i behov av aktualisering. Dess främsta förtjänst blir
då att, till stora delar, bekräfta tankar som redan finns inom Region Gotland kring
upplägget av en ny vindkraftsplan i översiktsplanen. Men utkastet till strategi ger inte
lösningar på problemen med motstående intressen som måste samsas på Gotlands
begränsade yta.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 82 forts
RS 2021/104
AU § 71

Regionstyrelseförvaltningen anser att ett arbete från 2018, gjort i ett annat syfte, inte
är en lämplig beräkningsgrund för att visa antalet verk vid en framtida utbyggd
vindkraft på Gotland, i utgångspunkt för beräkningarna ligger nuvarande produktion,
som framför allt sker med lite äldre teknik. Vi räknar med att under tidig vår, inom
ramen för hearings inom arbetet med den nationella elektrifieringsstrategin, få
tydligare signaler om hur efterfrågan på el kommer att utvecklas under de närmsta
5-10 åren. Det kommer också att ange ramar för behovet av el-infrastruktur och bär
därmed påverka dess status som allmänintresse.
Utveckling av vindkraften är en bärande del i försörjningen av förnybar energi på
Gotland. För fortsatt utveckling behövs teknik som möjliggör samexistens mellan
fler vindparker och livskraftiga fågelpopulationer, särskilt havs- och kungsörn. I den
nyligen presenterade Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad anges att
länsstyrelserna kommer att ha en nyckelroll i genomförandet av strategin genom att
de kommer att få i uppdrag att genomföra regionala analyser, det sätter fokus på
behovet av att länsstyrelserna har en stor kapacitet att göra komplexa avvägningar.
För dagens vindkraftsutbyggnad i Sverige finns inget specifikt mål. Målen som finns
om förnybar energi pekar inte ut hur stor del enskilda kraftslag ska utgöra. I ett av
underlagen till Nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad påpekas att
Sverige har många områden med spridd bebyggelse, vilka delar upp landskapet i
många små områden, som dessutom i många fall har bostäder inom sig. Spridd
bebyggelse gör att stora arealer inte är tillgängliga för vindkraft och att i många fall,
Gotland nämns som ett av exemplen, det ofta gäller för områden med de bästa
vindlägena. Vidare anges att infrastruktur (tätorter, bostäder, flygplatser, vägar,
järnvägar och elnät), tar upp cirka hälften av Sveriges yta, räknat med de buffertzoner
som normalt krävs. I arbetet med ny översiktsplan som bland annat ska vara det
rumsliga uttrycket av den nya regionala utvecklingsstrategin, är energi särskilt i fokus,
stor vikt läggs vid klimatanpassning, natur- och kulturgivna förutsättningar samt att
peka ut förutsättningar för försörjning med förnybar energi. Dock omöjliggörs i
praktiken utpekande av nya områden för vindbruk på Gotland, om inte godtagbara
praxis för fågelskydd och samsyn på vindbrukets roll i samhället utvecklas.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att ändringar införs i yttrandet i enlighet med yttrande
från miljö- och byggnämnden.
Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 82 forts
RS 2021/104
AU § 71
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2021-01-14
MBN-Au § 26 2021-02-23
MBN § 50 2021-03-16
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-14, 2021-03-24
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 83

Remiss. Utkast till lagrådsremiss En
effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar

RS 2020/2003
AU § 72

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande gällande lagrådsremissen En effektivare överprövning av offentliga
upphandlingar överlämnas till Finansdepartementet enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag.

Region Gotland har inbjudits att senast den 31 mars 2021 lämna synpunkter på
utkastet till lagrådsremiss En effektivare överprövning av offentliga upphandlingar.
Utkastet är en sammanställning av delar av två tidigare utredningar.
I den mån syftet med förslagen i utkastet avser att påskynda domstolarnas handläggningstider i upphandlingsmål och att minska antalet okynnesprocesser bedöms
förslagen inte vara fullt ändamålsenliga.
Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat ett förslag till remissyttrande.
Regionstyrelsen föreslås att för regionens räkning anta förslaget till yttrande.
Paragrafen bör vidare förklaras omedelbart justerad för att möjliggöra omgående
expediering av yttrandet.
Ärendets behandling under mötet

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

Finansdepartementet 2020-12-29
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-16
Skickas till
fi.remissvar@regeringskansliet.se
frida.niklasson@regeringskansliet.se
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 84

Information. Årlig uppföljning av det
systematiska arbetsmiljöarbetet

RS 2021/318
AU § 73

Regionstyrelsens beslut
•

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) godkänns.

Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) 11 § ska arbetsgivaren följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) en gång per år. Nedan
kommer information kring den uppföljning som gjorts på tjänstepersonsnivå kring
förbättringsåtgärder 2019 samt sammanfattning för 2020 års årliga uppföljning SAM
med framtagna förbättringsåtgärder.
2020 skickades den årliga uppföljningen ut till 278 respondenter och det finns 130
inkomna uppföljningar/handlingsplaner. I vissa verksamheter har man valt att svara
flera enheter eller grupper tillsammans vilket påverkar antalet handlingsplaner. Inom
exempelvis SBF har det endast inkommit ett svar då uppföljningen genomfördes
gemensamt i samverkansgruppen där alla enheter var representerade.
De inkomna uppföljningarna fördelar sig per förvaltning enligt följande: Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen 23, Regionstyrelseförvaltningen 22, Samhällsbyggnadsförvaltningen 1, Socialförvaltningen 40, Teknikförvaltningen 16, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen 28. Den årliga uppföljningen finns i Rapport - Systematiskt
arbetsmiljöarbete.
Den 21 januari 2021 sammanträdde arbetsmiljörådet och tog fram förbättringsåtgärder för hela regionen utifrån 2020 års uppföljning. Dessa åtgärder fastslogs i den
centrala samverkanskommittén 26 januari 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 85

Motion. Överanställning som ett medel att
minska sjuktalen och kostnaderna

RS 2019/432
AU § 74

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen
för projektet Strategisk hållbar bemanning.

Miljöpartiet har, genom Lisbeth Bokelund, Daniel Heilborn, Isabel Enström och
Wolfgang Brunner, lämnat en motion med yrkan om:
-

Region Gotland ser på möjligheten att använda överanställning som en långsiktig
strategi.
Region Gotland räknar på kostnader och vinster i att överanställa.
Lämpliga verksamheter för pilotförsök inom vård, skola och omsorg identifieras.

Under 2019 gav regionstyrelsen regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att starta
projektet Strategisk hållbar bemanning. Projektdirektivet antogs av regionstyrelsen
2019-09-13 och syftet med projektet blev att se över bemanningsplaneringen inom
vissa verksamheter idag, få syn på vad som är det verkliga behovet och hur vi
bemannar utefter det samt att ta fram bästa hållbara bemanningsplanering ur ett
strategiskt och ekonomiskt perspektiv för att klara framtidens rekryteringsutmaning
och välfärdens behov. En del av den lösningen väntas vara överanställningar på
enheter där vikariebehov ofta uppstår. Projektet väntas bidra till att skapa bättre
förutsättningar för hållbarhet ett helt yrkesliv, en systematisk bevakning av arbetsmiljön i planeringen utifrån forskningsrön för schemaläggning samt bidra till en
hållbar ekonomi. Genom att se över personalbemanning för att få mer hållbara
scheman bedöms Region Gotland på sikt få bättre förutsättningar för friskare
medarbetare, större kontinuitet, lägre sjuktal och lägre kostnader.
Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.
Projektet strategisk hållbar bemanning startade 2019-09-01 till 2020-12-31 och har
förlängts under hela 2021 och förslaget är att Regionstyrelsen bifaller motionen
genom att det viktiga arbetet tas om hand inom ramen för projektet Strategisk hållbar
bemanning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 85 forts
RS 2019/432
AU § 74
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-11
Skickas till
Motionärerna
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 86

Motion. Möjliggör anställning för ensamkommande med rätt kompetens som riskerar
utvisning

RS 2020/1460
AU § 75

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse.

Reservation
Saga Carlgren (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Vänsterpartiet, Saga Carlgren med flera, har i en motion yrkat att Region Gotland ska
se över sina rutiner för anställning och likt Halmstad kommun anta en anställningsrutin för både kommunala bolag och förvaltningar som möjliggör fast anställning
utan provanställning för asylsökande som omfattas av gymnasielagen, förutsatt att
behovet finns i verksamheten och att rätt kompetens finns.
Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i undantagsfall. Det betyder att det inte heller görs på den gruppen som hänvisas till i denna
motion och att det därmed inte finns behov av att anta en ny rutin.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I övrig kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att Region Gotland
som organisation arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtida
kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket
angelägen.
Region Gotland tillämpar inte provanställning på anställningar annat än i undantagsfall och därmed finns inget behov av att anta en rutin om detta.
Rekryteringen av nya medarbetare inom regionen styrs av interna riktlinjer för att
kvalitetssäkra de olika delarna i rekryteringsprocessen och för att öka möjligheterna
till att rätt person anställs. Regionen styrs även av de lagar som finns på området,
bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS) där regionen har att ta hänsyn t ex
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 86 forts
RS 2020/1460
AU § 75

företrädesrätten som medarbetare får efter att ha varit visstidsanställda under en
period. Regionen har också att ta hänsyn till diskrimineringslagen som har till syfte att
motverka alla former av diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.
Enligt uppgift från rekryterings- och bemanningsenheten på socialförvaltningen så
finns det idag mellan 25-30 medarbetare från den aktuella målgruppen anställda i
verksamheter inom den förvaltningen. Fakta från övriga förvaltningar saknas. Det
kan konstateras att den demografiska utvecklingen kräver att vi som organisation
arbetar med bland annat bred rekrytering för att klara framtidens kompetensförsörjningsbehov och att frågan som lyfts i motionen är mycket angelägen. De
medarbetare som anställs i denna grupp behöver tas omhand så de får rätt vägledning
i att kunna söka längre lediga anställningar.
Avseende motionärernas yrkande om att detta ska gälla även regionala bolag, i detta
fall GotlandsHem, så behöver beslut om en sådan riktlinje arbetas in i ägardirektivet
och beslut sedan fattas på bolagsstämma.
I handläggningen av detta ärende har företrädare för socialförvaltningen/rekryteringsoch bemanningsenheten, utbildning och arbetslivsförvaltningen/arbetsmarknadsenheten, Norma-projektet samt regionens chefsjurist lämnat synpunkter.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) och Armin Scholler (MP)
att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls. Votering begärs. I
omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och nej-röst för Saga
Carlgrens yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M),
Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M),
Simon Härenstam (L), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C) samt 7 nejröster: Meit Fohlin (S), Linus Gränsmark (S), Saga Carlgren (V), Armin Scholler
(MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S).
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 86 forts
RS 2020/1460
AU § 75

Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag att motionen ska
anses besvarad.
Saga Carlgren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Protokollsanteckning: Agnes Lundgren (Fi) instämmer i Saga Carlgrens yrkande.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-09-28
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 87

Motion. Funktionsprogram för grundskola,
fritidshem och förskola

RS 2019/1410
AU § 76

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut att
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja ett arbete med
ett förenklat funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till verksamheterna
grundskola, fritidshem och förskola.

Isabel Enström, Lisbeth Bokelund, Robert Hall och Wolfgang Brunner (MP) föreslår
att Region Gotland tar fram ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till
verksamheterna grundskola, fritidshem och.
Barn- och utbildningsnämnden har yttrat sig och beslutat att ge förvaltningen i
uppdrag att påbörja ett arbete med ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer
till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot barn- och utbildningsnämndens
beslut utan ser det som positivt att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen påbörjar
arbetet med att ta fram ett funktionsprogram i enlighet med motionen.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att svaret på motionen ändras till: Motionen anses besvarad
med barn- och utbildningsnämndens beslut att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ges i uppdrag att påbörja ett arbete med ett förenklat funktionsprogram för
lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola.
Armin Scholler (MP) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Armin Schollers yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-12-16
Barn- och utbildningsnämnden 2020-03-17, § 27
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-31
Skickas till
Motionären
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 88

Motion. Nytt äldrepolitiskt program

RS 2020/1051
AU § 77

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen anses besvarad.
• Socialnämnden får i uppdrag att utvärdera befintligt äldrepolitiskt program.
•

I motion Nytt äldrepolitiskt program yrkar Filip Reinhag (S) m.fl. på att regionstyrelsen ges i uppdrag i samråd med pensionärsorganisationerna ta fram ett nytt
äldrepolitiskt program.
Det nuvarande äldrepolitiska programmet, Gott att bli gammal på Gotland, 20102025 togs fram utav socialnämnden som på eget initiativ år 2008 beslutade att arbeta
fram ett äldrepolitiskt program. Programmet skulle redovisa övergripande mål och
strategier för en politiskt förankrad viljeinriktning för äldrefrågor på Gotland samt
vara styrande och vägledande för planering och utveckling inom äldreområdet fram
till år 2025. Nämnden beslutade 2009-06-10 att föreslå fullmäktige att anta nämndens
förslag till äldrepolitiskt program, vilket gjordes i beslut KF § 77.
Motionen har remitterats till socialnämnden för synpunkter på förslaget.
Socialnämnden beskriver att socialförvaltningen menar att ett äldrepolitiskt program
omfattar betydligt mer än socialförvaltningens ansvarsområde som till exempel
folkhälsa, boende, kommunikationer, kultur och utbildning av kommande
medarbetare inom äldreomsorg. Socialförvaltningen bedömer, mot bakgrund av att
det tar förhållandevis lång tid att ta fram övergripande politiska program, att det
istället är mer funktionellt att socialnämnden fortsätter att noga följa upp och
utveckla förvaltningens genomförande av nämndens olika verksamhetsstyrande
dokument som rör äldre (exempelvis försörjningsplan för särskilt boende, brukarmedverkan, genomförande av god och nära vård i samverkan med hälso- och
sjukvården, kvalitetsdokument för insatser till äldre, uppföljning och åtgärder efter
brukarundersökningar mm). När det gäller de övergripande delarna i motionen, bör
även regionövergripande styrning av utvecklingsarbete följas upp, såsom exempelvis
arbetet med program för god, jämlik och jämställd hälsa samt regional
utvecklingsstrategi (RUS).
Mot bakgrund av ovanstående föreslår socialförvaltningen att socialnämnden beslutar
att föreslå regionfullmäktige att inte ta fram ett nytt äldrepolitiskt program.
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Socialnämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen att ge regionstyrelseförvaltningen
i uppdrag att tillsammans med socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden,
tekniska nämnden, miljö- och byggnadsnämnden och pensionärsorganisationerna
utvärdera det befintliga äldrepolitiska programmet och därefter överväga behovet av
att ta fram ett brett förvaltningsövergripande äldrepolitiskt program. Regionstyrelseförvaltningen har nyligen arbetat fram program för god, jämlik, jämställd hälsa, som
antogs 2020. Ett av fokusområdena är hälsosamt åldrande som inkluderar strategier
kring att främja möjligheter att bibehålla hälsan och möjliggöra inkludering och
socialt deltagande. Det handlar om äldre personers behov inom flera områden; stöd
gällande psykisk och fysisk hälsa, gemenskap, avlastning, samhällsplanering, digital
inkludering mm.
Det är rimligt att socialnämnden, vid behov, själv utvärderar det program som
nämnden tagit fram. Skulle utvecklingsområden då identifieras finns det möjligheter
att exempelvis lyfta det i samverkansstruktur vuxna där såväl socialnämnden som
hälso- och sjukvårdsnämnden är representerade. Programmet verkar inte haft
spridning eller vara känt bland verksamheter utanför socialnämndens arbetsfält,
varför en utvärdering av dess övergripande genomslagskraft inte framstår som
meningsfullt.
Regionstyrelsen har inga möjligheter att med befintliga resurser i sin förvaltning driva
framtagandet och därefter genomförandet av ett nytt separat äldrepolitiskt program.
Det bedöms inte heller vara ett resurseffektivt arbetssätt att starta ett sådant arbete
nu med tanke på den nyligen antagna regionala utvecklingsstrategin och kommande
genomförandeprogram där vissa av delarna i motionen kommer finnas med. Vidare
finns det ett förvaltningsövergripande program för god, jämlik, jämställd hälsa som
antogs 2020 och som inkluderar flera av de aspekter som lyfts i motionen. Samtidigt
pågår också arbetet med att ta fram en färdplan för en god och nära vård som har i
syfte att få till ett paradigmskifte i hälsosystemet och som i hög grad kommer att
adressera frågorna som lyfts i motionen gällande behovet av utvecklingen av vård
och omsorg.
Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås.
Genusperspektiv
Såväl den regionala utvecklingsstrategin som program för god, jämlik, jämställd hälsa
har ett integrerat genusperspektiv. De bedöms komplettera det befintliga äldrepolitiska programmet och betonar jämlika möjligheter för kvinnor och män i olika
livsskeden. Förslaget bedöms därmed inbegripa ett övergripande genusperspektiv.
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Barnperspektiv
Förslaget bedöms inte ha direkta konsekvenser för barn och unga. Ett beslut om att
ta fram ett nytt äldrepolitiskt program, när motsvarande programfokus saknas för
barn och unga, kan däremot ha viss indirekt påverkan på barn och unga med
anledning av behov av resursprioritering.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2020-06-15
Socialnämnden 2020-10-21, § 160
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Motionären
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till nämndernas yttranden.

Reservation
Saga Carlgren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.

I motion Förbättrad vård vid självskadebeteende yrkar Saga Carlgren (V), Thomas
Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V),
Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V):
-

Region Gotland tecknar avtal med behandlingshem, specialiserade på
självskadebeteende. Så att psykiatrin har möjlighet att remittera personer som
bedöms ha behov av det.
Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri och socialtjänst ser över
vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller rutiner, som behöver
göras gällande personer med självskadebeteende.
Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över öppenoch slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta
förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige.

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, vilka
inkommit med yttranden.
Hälso-och sjukvårdsnämnden framför avseende yrkande nummer ett att det inte
finns vetenskapligt stöd för att behandlingshem har någon positiv effekt för personer
med allvarligt självskadebeteende, utan att det avgörande i behandlingen är själva
behandlingsmetoden och bemötandet, inte boendeformen. Inom specialistsjukvården, inklusive psykiatrin, fattas inte sådana beslut och det finns heller inga
behandlingshem eller hem för vård och boende (HVB) kopplade till psykiatrin idag.
Vidare beskrivs att Socialstyrelsen aktivt verkar för att upprätta gemensamma
nationella vård- och insatsprogram för olika psykiatriska tillstånd. Gällande personer
med självskadebeteende har det beslutats att inrätta tre nationella centra för högspecialiserad vård, som kommer kunna sörja för behandling av de cirka 100 särskilt
svårbehandlade personer som årligen bedöms ha behov av sådan högspecialiserad
vård. De kommer även att kunna verka konsultativt gentemot lokala vårdgivare.
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Avseende yrkande nummer två framför hälso- och sjukvårdsnämnden att det finns
ett etablerat samarbete inom det Operativa samverkansforumet (OSF) som leds av
regionstyrelseförvaltningen och där psykiatrin ingår. De skriver även att de under
hösten 2020 genomfört ett utvecklingsarbete i samverkan med aktörerna inom
”blåljusverksamheterna” och bland annat har polisen utbildats av psykiatrin i
bemötande och omhändertagande av självskadande och suicidnära personer enligt
modern forskning. Avseende yrkande nummer tre framförs att ett rikstäckande
utvecklingsarbete, där Region Gotland ingår, görs redan idag. Sveriges kommuner
och regioner har sedan 2018 ett gemensamt system för kunskapsstyrning av hälsooch sjukvården. Inom kunskapsstyrningens nationella programområde (NPO)
Psykisk hälsa pågår arbete med att färdigställa ett personcentrerat och sammanhållet
vårdförlopp, som kommer implementeras inom Region Gotland när det är klart.
Redan idag finns ett vård- och insatsprogram för självskadebeteende som arbetats
fram inom detta system, vilket psykiatrin i Region Gotland följer. Psykiatrins
arbetsmetoder har god samstämmighet med de insatser och förhållningssätt som
rekommenderas nationellt, och utvecklingen går mot att det blir ännu mer
samstämmigt och likvärdigt.
Hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning är att de åtgärder som psykiatrin redan
genomfört eller planerar inom ramen av kunskapsstyrningen är tillräckliga. Det
bedöms därmed ej motiverat med ytterligare förbättringsåtgärder och redovisning av
dessa till regionfullmäktige.
Socialnämnden framför avseende yrkande nummer ett att frågan om vilka resurser
som hälso- och sjukvården behöver för att kunna ge psykiatrisk behandling till
personer som skadar sig själva måste avgöras av hälso- och sjukvårdsnämnden.
Avseende yrkande nummer två uttrycker socialnämnden att de ser positivt på ett
samarbete när det gäller psykisk hälsa och att de idag är representerade i
arbetsutskottet för det regionala programområdet (RPO) psykisk hälsa samt i
operativt samverkansforum (OSF).
Gällande yrkande nummer tre skriver de att behandling vid självskadande beteende
faller utanför socialnämndens uppdrag, nämnden tar därför inte ställning till denna
del.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beskriver ett pågående nationellt utvecklingsarbete
inom ramen för kunskapsstyrningen, där Region Gotland aktivt deltar. Det framkommer att det finns ett vård- och insatsprogram för självskadebeteende och
nationella planer för hur de personer med behov av särskilt högspecialiserad vård ska
forts
68 (82)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 89 forts
RS 2020/1458
AU § 78

få det. Kompletterande information från regionstyrelseförvaltningen är att en
verksamhetsledare nyligen har anställts som kommer att arbeta specifikt med
kunskapsstyrning psykisk hälsa och för att implementera de nationella riktlinjerna i
Region Gotlands arbete. När det gäller samarbete mellan olika aktörer beskriver både
hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden det etablerade samarbetet inom
operativt samverkansforum (OSF). Det är ett uppskattat forum som har möjlighet att
agera, se över rutiner och förbättra samordning i det praktiska, operativa arbetet om
sådana behov uppstår.
Sammanfattningsvis görs bedömningen att det arbete som pågår, och som kommer
att påbörjas, motsvarar de behov som efterfrågas i de tre yrkandena. Samtliga
yrkanden bedöms besvarade med nämndernas yttranden.
Barnperspektiv
De yrkanden som görs i motionen riktar sig till psykiatrins verksamhetsområde vilket
inkluderar enheter för såväl barn- och unga som vuxna. Barn och ungas behov är
därmed inkluderade i bedömningen. Att barn och unga även kan ha behov av
specifika insatser betonas i kunskapsstyrningen och utöver att barn och ungdomars
hälsa berör de flesta andra programområden finns det inom kunskapsstyrningen även
ett nationellt programområde för barn och ungdomars hälsa för att ständigt bevaka
barnperspektivet. Även inom operativt samverkansforum är frågor gällande barn och
unga återkommande aktuella.
Genusperspektiv
Jämlik hälsa är en del av visionen för kunskapsstyrningen.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionens första förslag att Region Gotland tecknar avtal
med behandlingshem, specialiserade på självskadebeteende. Så att psykiatrin har
möjlighet att remittera personer som bedöms ha behov av det ska anses besvarad.
De andra två förslagen ”att Region Gotland i dialog med polis, ambulans, psykiatri
och socialtjänst ser över vilka förbättringar, exempelvis vad gäller samordning eller
rutiner, som behöver göras gällande personer med självskadebeteende” och ”att
Region Gotland med hjälp av evidens och beprövad erfarenhet ser över öppen- och
slutenvården för personer med självskadebeteende i syfte att hitta förbättringsåtgärder samt redovisar arbetet för fullmäktige” ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
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Saga Carlgren (V) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-09-28
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-02-11, § 22
Socialnämnden 2021-02-11, § 14
Regionstyrelseförvaltningen 2021-02-24
Skickas till
Motionärerna
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Vistelseförbud

RS 2021/467

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

•

•
•
•
•

Regionfullmäktige uppdrar enligt 5 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) åt
regionstyrelsen att med stöd av 8 kap. 1 § förordningen (2021:8) om särskilda
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 meddela
föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon
annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för
trängsel.
Sådana föreskrifter får enligt 13 § lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att
förhindra spridning av sjukdomen covid-19 inte innebära förbud mot att vistas
inom områden av sådan omfattning att det innebär ett hinder mot att förflytta sig
inom riket. Föreskrifterna får inte heller i övrigt innebära obefogade
inskränkningar i enskildas frihet. Innan regionstyrelsen meddelar föreskrifter ska
smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ges tillfälle att yttra sig över
förslaget till föreskrifter.
En föreskrift får inte meddelas för en längre tid än fjorton dagar åt gången.
Av föreskriften ska förbudets gränser tydligt framgå av karta.
Beslut om föreskrift ska anmälas till närmast följande regionfullmäktige.
Om påtaglig risk för trängsel inte längre föreligger på en plats som omfattas av
föreskrift om förbud enligt 1. ovan, ska regionstyrelsen besluta att föreskriften ska
upphävas i förtid.

Paragrafen justeras omedelbart.

Regionens centrala krisledning bedömer att regionen som ett yttersta komplement till
övriga åtgärder kan behöva ha beredskap att meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats,
om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Det bedöms vidare att det skulle
vara svårt att nå syftet med sådana föreskrifter om beslutanderätten stannar hos
regionfullmäktige. Därför föreslås att fullmäktige delegerar beslutanderätt om sådana
föreskrifter till regionstyrelsen. Ytterligare delegation nedåt från regionstyrelsen
bedöms dock varken möjlig eller lämplig.
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Förslag till föreskrifter föreslås initieras av regionens centrala krisledning som även
har att bedöma andras initiativ. Den säkerställer även att smittskyddsläkaren och
Folkhälsomyndigheten hörs. När förslag till föreskrift eller upphävande i förtid anses
föreligga, ankommer det på regionstyrelsens ordförande att vid behov kalla till extramöte. Beslutar regionstyrelsen om föreskrifter ska de kungöras i regionens
författningssamling. Kungörelsen kan för att underlätta möjligheten att efterleva
föreskrifterna behöva kompletteras med anslag på platsen och annan utmärkning.
Ärendets behandling under mötet

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

Sveriges Kommuner och Regioner 2021-03-09
Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-18
Skickas till
Regionstyrelsen
Polismyndigheten
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Val. Referensgrupp till Trafik 2023

RS 2021/371

Regionstyrelsens beslut
•

Agnes Lundgren (Fi) utses som representant i Referensgrupp till Trafik 2023.

Regionstyrelsen har att utse representant för Referensgrupp till Trafik 2023 efter
Gubb Marit Stigson (Fi) som avsagt sig uppdraget.
Ärendets behandling under mötet

Agnes Lundgren (Fi) föreslås ersätta Gubb Marit Stigson (Fi) som avsagt sig
uppdraget.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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Val. Samrådsgrupp för personer med
funktionsnedsättning

RS 2021/210

Regionstyrelsens beslut
•

Agnes Lundgren (Fi) utses som ersättare i samrådsgrupp för personer med
funktionsnedsättning.

Regionstyrelsen har att utse ersättare i samrådsgrupp för personer med funktionsnedsättning.
Ärendets behandling under mötet

Agnes Lundgren (Fi) föreslås ersätta Gubb Marit Stigson (Fi) som avsagt sig
uppdraget.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
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Anmälan av delegationsbeslut

Kultur och fritidsavdelningens beslut
-

Ärenden kultur- och fritidsavdelningen till och med 2021-02-24

Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2021-02-18- 2021-03-17.
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Information. Vissa inkomna handlingar

Till handlingarna lades information om vissa inkomna och avgående handlingar:
-

Rapport över iakttagelser i vården under 2020, PAN 2021/23
Kurs intern kontroll för nämndledamöter, Kommunalekonomernas förening
Svar till coronakommissionen gällande Region Gotlands pandemiberedskap
Tillgänglighetsrådets protokoll, 2021-02-25
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Information om Corona covid-19

Smittskyddsläkare Maria Amér och vaccinationssamordnare Christine Senter
informerar regionstyrelsen om statistik kring smittspridning och vaccinationsleveranser. Regionstyrelsen informeras också om ändrad prioriteringsordning vid
vaccination.
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Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om senaste mötet med centrala
samverkanskommittén (CSK) där man bland annat tog upp följande punkter:
-

Investeringsbehoven framåt
Regionens ekonomiska förutsättningar
Budgetberedningen utifrån personal och arbetsgivare
Regionstyrelsens kallelse

Meit Fohlin (S) föreslår att CSK:s protokoll bifogas kallelse till regionstyrelsen.
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Markanvisningstävling inom Stadsutvecklingsprojekt Visborg

RS 2021/504

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen ger Stadsutvecklingsprojekt Visborg i uppdrag att upprätta
kriterier och ramar för en markanvisningstävling avseende del av delområde A,
Vädursgatan, Visborg och återkomma till Regionstyrelsen senast i oktober 2021
för beslut om att påbörja och genomföra markanvisningstävling.

Ramarna för utvecklingen av Visbys nya stadsdel Visborg har fastlagts i Hela Visby fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 och antagits av regionfullmäktige
2009-12-14, § 172. Ett direktiv för genomförande av utbyggnaden, Strukturplan
Visborg, godkändes av regionfullmäktige 2016-04-25, § 61. Regionstyrelsen beslutade
2016-11-24, § 281 att ge AB GotlandsHem en generell markanvisning inom Norra
Visborg omfattande mark för ca 250 lägenheter. I beslutet konstateras att markens
exakta belägenhet får bestämmas i samråd med AB GotlandsHem under processen
med framtagande av startpromemoria och detaljplan. Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av Vädursgatan godkändes av regionstyrelsen 2017-11-23, § 331 och byggnadsnämnden fick i uppdrag att ta fram detaljplaner för området i enlighet med strukturplanens intentioner. I syfte att reglera
samverkan mellan Region Gotland och AB GotlandsHem samt att reglera övergripande frågor rörande detaljplaneläggning och efterföljande exploatering inom
delområde A, Vädursgatan, Visborg ingicks ett ramavtal mellan parterna vilket
godkändes av regionstyrelsen 2019-08-29, § 243.
Det finns enligt ramavtalet inga hinder eller påföljder för parterna att bryta samarbetet
och AB GotlandsHem har nu efter styrelsebeslut 2021-03-23 valt att avbryta projektet
och som en följd av det säga upp ramavtalet. Detta öppnar för Region Gotland att
anvisa marken till andra aktörer och därför föreslås att en markanvisningstävling
utlyses. Det finns ett stort antal exploatörer som visar intresse för bostadsbyggande på
Gotland och då företrädelsevis i Visby. Det kan därmed förväntas att ett stort intresse
kommer att visas för aktuellt område och det bör därför under förberedelsearbetet
inför tävlingen göras en bedömning av huruvida området kan delas upp i två eller tre
delområden för att ge fler aktörer möjlighet att bygga och därmed även främja en
variation av utförandet och upplåtelseformer. I underlaget till den kommande markanvisningstävlingen bör bland annat områdesindelning, upplåtelseformer, markpriser
och utvärderingskriterier definieras och tydliggöras. Underlaget ska utformas i enlighet
med den detaljplan som är under framtagande samt inom de ramar som anges i
godkänt kvalitetsprogram för Visborg.
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Regionstyrelseförvaltningen bedömer tillsammans med Stadsutvecklingsprojekt
Visborg att en markanvisningstävling ska genomföras avseende det markområde som
AB GotlandsHem lämnar. Lämpligt är att genomföra tävlingen i samband med att
detaljplanen har varit på samråd, vilket innebär under senhösten 2021. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att ge Stadsutvecklingsprojekt Visborg i uppdrag att definiera ramarna och de kriterier som ska gälla för markanvisningstävlingen
och återkomma med detta till Regionstyrelsen senast i oktober 2021 för godkännande
och beslut om genomförande av tävlingen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-03-23
Skickas till
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Nämndinitiativ från Vänsterpartiet

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet bordläggs.

Saga Carlgren (V) väcker följande ärende i regionstyrelsen:
Konsekvenserna av pandemin har varit och är fortfarande kännbara i många delar av
samhället. Många av Region Gotlands verksamheter har påverkats på ett omfattande
sätt. Särskilt ansträngt har det förstås varit inom sjukvård och äldreomsorg men även
utbildningssektorn har påverkats mycket. Regionstyrelsen har under 2020 och även i
början av 2021 tagit fram ett antal stödpaket riktat mot olika verksamheter som
drabbats. Särskilt fokus har det varit på det lokala näringslivets förutsättningar att
klara krisen. Under våren innefattade stödpaketen även andra perspektiv, risken för
psykisk ohälsa och för ökning av våld i nära relationer är två exempel. Hittills har
inget stödpaket tagits fram som fokuserar på de hushåll som drabbats hårdast
ekonomiskt av pandemin och hur man kan förhindra ekonomisk utsatthet, ökad
skuldsättning och ökad arbetslöshet. Innehållet i ett sådant paket behöver beredas i
samverkan mellan lämpliga verksamheter i Region Gotland och förslagsvis även
frivilligorganisationer som arbetar med stöd till utsatta grupper.
-

Några förslag på möjliga insatser:
förstärkningar inom vuxenutbildningen och folkhögskolan för att möjliggöra
omställning eller vidareutbildning och minska risken för arbetslöshet.
förstärkta arbetsmarknadsinsatser
regellättnader inom försörjningsstödet eller annat ekonomiskt bistånd.
förstärkning av försörjningsstöd för barnfamiljer med barn som studerar helt
eller delvis hemifrån
hyresreduktion eller frysning av hyresnivåer i Gotlandshem
ytterligare förstärkning av budget- och skuldrådgivningen.

Vänsterpartiet föreslår därför att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram
ett förslag till stödpaket med utgångspunkten att förebygga ekonomisk utsatthet hos
hushåll och familjer som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2021-03-24

RS § 98 forts

Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett
förslag till stödpaket med utgångspunkten att förebygga ekonomisk utsatthet hos
hushåll och familjer som drabbats hårt ekonomiskt av pandemin.
Andreas Unger (M) yrkar att ärendet ska avslås.
Simon Härenstam (L) och Fredrik Gradelius (C) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Ordförande ställer proposition på förslagen och finner ärendet ska bordläggas.
Regionstyrelsen beslutar att ärendet ska bordläggas.
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