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Regionstyrelsen har sammanträtt
I dag, den 16 juni, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet behandlade,
bland annat, Almedalsveckan 2022 och framåt, fördelning av statligt stöd till
regionala kulturinstitutioner, samt flera begäranden om tilläggsanslag. Här är
ett pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 31 ärenden.
Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/111187
Ärende 2 - Deltagande i Biogas Research Centre

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige:
• Letter of Intent för Region Gotlands deltagande i Biogas Research Centre 2022- 2026,
godkänns.
• Region Gotland tecknar medlemskap i Biogas Research Centre 2022-2026, i
samverkan med näringslivet och givet att centret beviljats nu aktuell ansökan.
Regionstyrelsens beslut:
• Letter of Intent för Region Gotlands deltagande i Biogas Research Centre 2022- 2026,
inges till Linköpings universitet.
• Kontanta medel för deltagande, totalt 250 000 kr, fördelat på 50 000 kr per år, anslås
från Regionstyrelsens näringslivsanslag. Lika stort värde i tid, redovisat som minst 62,5
timmar per år sätts in av regionstyrelseförvaltningen./energicentrum.
Sammanfattning:
På Gotland är lokal produktion av biogas betydelsefull såväl i energiomställningen som i
omställningen till resurseffektiv cirkulär ekonomi. Utvecklingen inom biogasområdet
kan accelereras genom samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi.
Förutsatt att Linköpings universitet får sin ansökan för Biogas Research Centre, BRC,
för åren 2022-2026, beviljad av Energimyndigheteten, föreslås därför Region Gotland gå
in som medlem i BRC.
Den direkta kostnaden blir 50 000 kr per år, vilket föreslås tas från näringslivsanslaget.
Därutöver krävs en tidsinsats som Region Gotland och tre associerade gotländska
företag gemensamt ansvarar för. På detta vis får vi också ett litet biogaskluster på
Gotland att arbeta med i den delen av energiomställningen. Tidsperioden sammanfaller
också väl de med genomförandeprogram som nu tas fram för den regionala
utvecklingsstrategin.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Energiomställningen generellt, och
speciellt inom näringslivet, till förnyelsebart är viktigt för att Gotland skall nå målet om
klimatneutralitet till 2040. Detta blir ett spännande samarbete som jag hoppas bidrar till
utvecklingen inom biogasområdet och som kommer att bidra till att vi går före i
energiomställningen som pilotlän.
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Ärende 4 - Almedalsveckan 2022 och framåt

Regionstyrelsens beslut:
• Almedalsveckan 2022 genomförs under fem dagar, med start söndagen den 3 juli 2022
och avslut torsdagen den 7 juli.
• Regionstyrelsen är positiv till de önskemål som inkommit gällande en tidigareläggning
av Almedalsveckan till vecka 26 efter valåret 2022.
• Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samråd med de
nybildade råden gemensamt ta fram förslag till beslut gällande under vilka dagar
framtida Almedalsveckor ska genomföras.
• Uppdraget ska återrapporteras till Regionstyrelsen under oktober 2021.
Sammanfattning:
Kärnan i Almedalsveckan är riksdagspartiernas medverkan med bland annat partiledartal
i Almedalen. Utifrån de önskemål som framkommit från riksdagspartierna
rekommenderas ett beslut om tidigareläggning av Almedalsveckan till vecka 26 efter
valåret 2022.
Vårens fördjupade utredning har undersökt och tittat på vilka effekter en
tidigareläggning av Almedalsveckan kan få. Vid en samlad bedömning har det inte
framkommit några effekter som skulle kunna påverka Almedalsveckans varumärke på
ett negativt sätt. Det har inte heller framkommit något som pekar på att arrangörer,
deltagare eller besökare skulle välja bort Almedalsveckan om den tidigareläggs till vecka
26 eller att veckans roll som en demokratisk mötesplats skulle försvagas.
Förslag till beslut är att ställa sig positiva till en tidigareläggning, men ge uppdrag till den
nya beslutsorganisationen att bottna frågan för att få en bred förankring bland både de
lokala, så väl som bland riksdagspartierna. Uppdraget blir att gemensamt komma fram
till när i tid framtida Almedalsveckor ska genomföras, inklusive under vilka veckodagar
som arrangemanget ska inledas respektive avslutas. Beslutet ska ta avstamp i det som är
bäst för Almedalsveckan och som stärker dess roll som Sveriges viktigaste roll som
demokratisk mötesplats, för alla med ett samhällsintresse.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Almedalsveckan är unik som mötesplats
för det nationella demokratiska samtalet samtidigt som den betyder mycket för Gotland
som plats genom många besökare. Vi är positiva till förändringar. Inför valåret 2022
kortas veckan till fem dagar med invigning den 3 juli. Inför slutligt beslut om hur en
tidigareläggning skall ske får Almedalsrådet uppdraget att samråda ytterligare med
riksdagspartierna och andra aktörer för att säkerställa ett sådant beslut.
Ärende 5 – 9 Begäran om tilläggsanslag för beslut i regionfullmäktige:
Begäran om tilläggsanslag till följd av utebliven Almedalsvecka

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:
• Tilläggsanslag till tekniska nämnden på 3,5 miljoner kr beviljas. Tilläggsanslaget
finansieras ur regionens Eget kapital.
Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag på 3,5 miljoner kr till följd av beslutet
att genomföra Almedalsveckan digitalt 2021. Det innebär att offentlig platsmark inte
hyrs ut och medför en minskad intäkt för tekniska nämnden på 3,5 miljoner kr

2 (6)

Region Gotland
Pressmeddelande

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafiken trafikeringskostnad allmän

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige;
• Tilläggsanslag till tekniska nämnden beviljas med 7,1 miljoner kr. Finansiering
sker ur regionens Eget kapital.
Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för 2021 på 14,8 miljoner kr (mnkr)
för den allmänna kollektivtrafiken. Biljettintäkterna beräknas bli 7,1 mnkr lägre än
budgeterat på grund av pandemin. Resterande del är kostnadsökningar som inte är
hänförliga till pandemin. Det är prisjusteringar samt ett ökat utbud och mer omfattande
tomkörningar än förväntat.
Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafiken trafikeringskostnad särskild

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag 2021 på 1,5 miljoner kr. Finansiering
sker ur regionens Eget kapital.
Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för särskild kollektivtrafik i form av
färdtjänst och sjukresor. Underskottet i verksamheten har uppkommit på grund av
pandemin där de restriktioner som införts i både färdtjänst och sjukresor medfört ökade
kostnader och minskade intäkter.
Begäran om tilläggsanslag för inköp av handläggningssystem inom särskild kollektivtrafik

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:
• Begäran om tilläggsanslag avslås.
Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag för ett handläggningssystem för
dokumentation, utredning och beslut om färdtjänst, riksfärdtjänst, parkeringstillstånd
för handikappade samt sjukresor med egen bil som är förenligt med de lagar som styr
verksamheten såsom GDPR samt Offentlighet- och sekretesslagen.
Begäran om tilläggsanslag markupplåtelse och enskilda vägar med stadsbidrag

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 2 miljoner kronor 2021 för uteblivna
intäkter från markupplåtelser. Finansiering sker ur regionens Eget kapital.
• Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 3 miljoner kronor 2021 för
underhållsåtgärder på enskilda vägar med statsbidrag. Finansiering sker ur
regionens Eget kapital.
Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 2 miljoner kronor (mnkr) som
kompensation för regionfullmäktiges beslut att som stöd till näringslivet erbjuda
gratis markupplåtelse 2021. Nämnden har också begärt tilläggsanslag på 3 mnkr för
extra åtgärder på enskilda vägar med statsbidrag.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Förslaget till regionfullmäktige är att
bevilja tilläggsanslag för ökade kostnader med anledning av pandemin och de uppdrag
som gavs i samband med tidigare beslut om extra näringslivsåtgärder.
Ärende 10 - Fördelning av tillfälligt statligt coronastöd 2021 till regionala
kulturinstitutioner

Regionstyrelsens beslut:
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• Region Gotland beviljar regionstyrelsens förslag om fördelning av tillfällig statlig
förstärkning inom kultursamverkansmodellen för 2021 med anledning av pandemin.
Förstärkningen uppgår till 10 247 000 kronor.
Sammanfattning:
I fördelningsbeslutet från Statens kulturråd 1 juni 2021 har Region Gotland beviljats
ett tillfälligt verksamhetsbidrag för 2021 till regional kulturverksamhet inom
kultursamverkansmodellen. Förstärkningen är uppdelad i stöd för särskilt utsatt
verksamhet och en generell förstärkning. Ändamålet med bidraget är att bidra till att
de nationella kulturpolitiska målen uppnås samt att ge ökade möjligheter till regionala
prioriteringar och variationer.
Förslaget är att förstärkning för särskilt utsatt verksamhet utgår till Gotlands museum
på äskade 7,4 miljoner kronor för inkomstbortfall eller uppskjuten verksamhet under
pandemin. Av den generella förstärkningen föreslås Länsteatern tilldelas 1 100 000
kronor, Gotlandsmusiken 750 000 kronor, Länsbiblioteket 300 000 kr, Film på Gotland
350 000 kronor, danskonsulenten 200 000 kronor och arbete med horisontella mål
(kulturkonsulenterna) 147 000 kronor.
Kulturrådets stöd utgår för behov inom följande fyra områden:
o Utveckling och omställning – insatser för att ställa om och stärka inför
omstart.
o Intäktsbortfall eller framskjuten ordinarie verksamhet enligt grunduppdrag
o Samverkan med det fria kulturlivet och med arrangörsledet
o Övrigt – tillfälliga insatser enligt prioriteringar gentemot regional kulturplan
Uppföljning av dessa medel sker separat i kulturdatabasen i relation till dessa fyra
områden.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): De här extra pengarna från Kulturrådet
är mycket välkomna och en viktig förstärkning inom kulturområdet. Kulturen har
drabbats enormt hårt under pandemin och även om det nu sker vissa lättnader av
restriktionerna, är framtiden ännu oviss. Det är viktigt att säkra tillgången till kultur på
Gotland. Kulturen bidrar till livskvalitet och stimulerar kreativitet på livets alla områden.
Den är också avgörande för demokratin, för opinionsbildning och identitetsbildande. Vi
hoppas kunna betala ut pengarna innan semestrarna.
Ärende 16 - Utredning Visby Verkstadsskolan 2

Regionstyrelsens beslut:
• Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att utreda förutsättningar för
direktförsäljning av fastigheten Visby Verkstadsskolan 2 till Guteskolan.
Sammanfattning:
Region Gotland äger fastigheten Visby Verkstadsskolan 2 med adress Broväg 8.
Större delen av fastigheten är sedan länge uthyrd till Guteskolan. Skolans lokaler är i
stort behov av ombyggnad och renovering. Teknikförvaltningen har inte medel för
att genomföra projekten och det är olämpligt att en hyresgäst investerar i regionens
fastighet. Guteskolan har därför hemställt till regionen om att förvärva fastigheten.
Då merparten av fastigheten nyttjas av extern hyresgäst är fastigheten inte strategisk
viktig för regionen och en direktförsäljning till hyresgästen förordas.
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Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Vi ger nu uppdraget att utreda
möjligheterna att sälja före detta verkstadsskolan utifrån de regler vi har, samtidigt som
vi givetvis skall säkra tillgången till den lokal som i dag nyttjas av regionens verksamhet.
Ärende 18 - Utbyggnad Österby samt Bingerskvarn förverksamhetsområde,
start av exploateringsprojekt

Regionstyrelsens beslut:
• Beslutat uppdrag till regionstyrelseförvaltningen (RS 2020-02-26, § 56) att starta
exploateringsprojekt inom delar av Österby industriområde utökas till att omfatta även
område vid Bingerskvarn.
Sammanfattning:
Mark- och stadsmiljöenheten på teknikförvaltningen har på uppdrag av
regionstyrelseförvaltningen utrett och redovisat förutsättningarna för en utbyggnad av
Österby industriområde enligt gällande detaljplan. Det finns i dagsläget en relativt stor
efterfrågan på industrimark i Visby med omnejd som tycks öka och det är önskvärt att
uppnå en bättre beredskap för behov av industri- och verksamhetsmark och därmed en
snabbare process vid markförfrågningar. Syftet med uppdraget har varit att klargöra om
Österby kan och bör ingå i markreserven för industri- och verksamhetsmark.
Uppdraget omfattar åtgärder så som utbyggnad av vägar, va och övrig infrastruktur i
enlighet med gällande detaljplaner för att iordningställa mark för verksamhetsområde.
Medel för detta finns budgeterat i exploateringsbudgeten. Området inom Österby som
utretts (Visby Österby 1:4) ligger ca 3 km öster om Visby centrum och avgränsas av
gällande detaljplan. Området är beläget inom primärt vattenskyddsområde och ägs av
Region Gotland.
Det finns även planlagd, men ej utbyggd mark för verksamheter inom fastigheten Visby
Norr 1:1 intill Bingerskvarn i Visby, se karta nedan. Området ligger inte inom
vattenskyddsområde, men är beläget inom påverkansområde för buller och annan risk
på grund av Visby flygplats och kan därför inte bli aktuellt för bostäder. Detaljplanen
tillåter handel, kontor samt småindustri och hantverk, vilket gör det lämpligt att bygga ut
även detta område inom ramarna för samma exploateringsprojekt som Österby.

Kostnaden för att genomföra exploateringsprojektet avseende utbyggnad av Österby
inklusive va, gata, markinlösen, förrättningskostnader, projektering och projektledning
beräknades vintern 2019/2020 till cirka 7,8 miljoner kronor, vilket också bedömdes
balanseras av intäkterna från framtida markförsäljning. En ny kalkyl för
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iordningställande av både Österby och Bingerskvarn ger en kostnad på ca 19 miljoner
kronor inklusive tid för tjänstepersoner i projektet samt oförutsedda kostnader.
Utbyggnaden beräknas pågå under ca 2 år och kostnaden fördelas uppskattningsvis
enligt: 202: 1 miljon, 2022: 14 miljoner, 2023: 4 miljoner. För att intäkterna ska balansera
kostnaderna bör ett markpris sättas till minst 600 kr/kvm.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Behovet av verksamhetsmark är stort
och därför har vi idag gett uppdrag att också exploatera marken i anslutning till Bingers
kvarn.
Ärende 23 - Motion. Fristadsförfattare

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:
• Motionen anses besvarad.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera ärendet i ordinarie
budgetprocess.
Sammanfattning av motionen:
Meit Fohlin och Filip Reinhag (S) yrkar i en motion att regionsstyrelseförvaltningen
utreder förutsättningar och möjlighet för Region Gotland att ingå i fristadsprogrammet
ICORN. Motionärerna hänvisar till världsläget där situationen för det fria ordet hotas i
många länder och att författare, journalister och konstnärer ofta är de första som
angrips av auktoritära regimer. Motionärerna menar att här finns en uppgift för alla som
värnar yttrandefrihet och demokrati.
ICORN (International Cities of Refuge Network) är en internationell
medlemsorganisation för städer, kommuner och regioner som vill värna, arbeta och
samarbeta för mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och konstnärlig frihet. Fristäderna
ger temporärt skydd genom residens för förföljda författare, journalister, musiker,
bloggare, akademiker, regissörer m fl.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Det här är en spännande motion men
som med allt nytt krävs det finansiering och då måste det vägas och prioriteras mot
andra behov och ambitioner i kommande budgetarbete.

Vill du veta mer kontakta gärna:
Eva Nypelius (C), regionstyrelsens ordförande
E-post eva.nypelius@gotland.se, Telefon 0739 80 50 97
Peter Lindvall, regiondirektör
E-post peter.lindvall@gotland.se, Telefon 0707 22 18 98
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