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Regionstyrelsen har sammanträtt
I dag, den 24 november, har regionstyrelsen haft sammanträde. Mötet
behandlade, bland annat, ett sjätte stödpaket med återstartsåtgärder med
anledning av Covid-19, fördelning av verksamhetsstöd till kulturföreningar
2022, samt utvärdering av besökssommaren 2021. Här är ett
pressmeddelande som nämner några av sammanträdets 45 ärenden.

För mer information om Ärende 37 ”Presentation anbudsöppning.
Upphandling av skolskjuts och allmän linjelagd kollektivtrafik 2023-2033”
samt om Region Gotlands kulturpris 2021, vänligen se separata
pressmeddelanden.
Kallelse och handlingar hittar du här: https://gotland.se/112626
Ärende 1 - Fördelning av verksamhetsstöd till kulturföreningar 2022

Regionstyrelsens beslut:
•Verksamhetsstöd för året 2022 till kulturorganisationer fördelas i enligt med bilagda
förslag under förutsättning att inga förändringar sker i driftsbudget 2022.
Sammanfattning:
De flesta restriktionerna i samband med pandemin har släppt och det fria kulturlivet
befinner sig i en återuppstartsfas. Rambudget för verksamhetsbidragen uppgår 2022 till
5 744 000 kronor (inklusive medeltidsveckans 400 000 kronor) och årets sammanlagda
sökta belopp uppgår till 8 796 100 kronor - vilket är en ökning från 2021 med cirka 1,35
miljoner kronor.
Årets utlysning av verksamhetsstöd har genererat 36 sökande varav nio är helt nya
sökande inom områdena konst; slöjd och form; kulturarv och folkbildning. Tre av
aktörerna inom rambudgeten har regionstyrelseförvaltningen treåriga avtal med.
Förslaget till fördelning har arbetats fram av avdelningschef för kultur- och
fritidsavdelningen, enhetschef för kulturenheten samt kulturutvecklare.
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Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): I dag har vi fördelat den ordinarie
budgeten till kulturföreningar som bidrar med mycket bra och uppskattad verksamhet
för gotlänningarna. Som alltid har vi fler ansökningar än vad vi har budget, men i dag
har vi också tagit beslut om tillfälliga medel i beslutet om återstartspaketet.
Ärende 4 - Verksamhetsstöd RF-Sisu Gotland 2022

Regionstyrelsens beslut:
•RF Sisu Gotland beviljas verksamhetsstöd om 1 440 000 kronor för verksamheten
inom RF och 640 000 kronor för verksamheten inom Sisu under förutsättning att inga
förändringar sker i driftsbudget 2022.
Sammanfattning:
RF Sisu Gotland presenterar verksamhetsinriktning och verksamhetsplan inför 2022
och baserat på att dessa bedöms kunna uppfyllas, samt att det regionala uppdraget
genomförs, bedöms att det budgeterade beloppet av verksamhetsstöd ska betalas ut.
Avstämning av verksamhetsinriktning sker kontinuerligt.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Detta är det ordinarie föreningsstödet
till idrotten på Gotland och deras studieverksamhet inom Sisu. Även idrotten får del av
det återstartspaket som vi beslutat om i dag, för att stimulera fler medlemmar och
ledare. Idrotten är viktig för våra barn och ungdomar både för gemenskap och folkhälsa.
Ärende 5 - Förfrågan depositionsavgift

Regionstyrelsens beslut:
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•Extra verksamhetsstöd om 1 008 000 kronor för hyresdeposition beviljas till
föreningen Visbygymnasterna. Bidraget finansieras ur anslaget för föreningsstöd.
Sammanfattning:
Visbygymnasternas verksamhet bedöms ha vuxit ur de regiondrivna
anläggningarna i och med att verksamheten kräver en omfattande iordningställande
och borttagande för varje träningstillfälle. I och med denna problematik beviljades
föreningen ett föreningsstöd om 500 000 för att underlätta en ny lokalisering av
verksamheten. Planen är nu att hyra in sig i ändamålsanpassad anläggning. I och
med det tillkommer, en av hyresvärden stipulerad, årshyra i deposition. Årshyran är
satt till 1 008 000 kronor. Denna depositionsavgift söker nu Visbygymnasterna
verksamhetsstöd för att hantera.
Det är det tidigare beviljade föreningsstödet för Visbygymnasterna som nu
disponeras om till verksamhetsstöd och det sökta beloppet finns således inom ram.
Återrapportering sker genom kostnadsredovisning på inbetalad depositionsavgift.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Jag är glad att vi nu kan stödja
Visbygymnasterna så att de kan få en egen lokal för sin verksamhet och gå vidare med
att teckna hyreskontrakt.
Ärende 10 - Uppdrag - Hansedagarna 2025

Regionstyrelsens beslut:
•Regionstyrelsen beslutar att Region Gotland ska arrangera Hansedagarna år 2025.
•Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till kommande budgetberedning
återkomma med förslag till budget.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en projektorganisation i
samverkan med intressenter i det gotländska samhället.
Beslutet fattades efter votering 8-7.
Sammanfattning:
Hansestaden Visby har en stark ställning i Hansanätverket och till arrangemanget i
Visby 1998 var det första gången fler än 100 städer som deltog på Hansedagarna.
Brukligt är att 2000-3000 deltagare kommer från nätverkets medlemsstäder plus
övriga intresserade av Hansan.
I kostnaderna för genomförandet ingår uppbyggandet av genomförandeorganisation,
hemsida, invigningsfest, upplåtelse av marknadsstånd till städerna som deltar,
arrangerandet av årsmötet, det kulturella utbytet som sker under dagarna,
temaseminarier, parad med alla städerna, ungdomshansan, avslutningsfest, säkerhet
med mera. Den beräknade kostnaden för genomförandet av Hansedagarna står sig i
paritet med andra större likande arrangemang som genomförts på Gotland nyligen.
Utöver den föreslagna preliminära budgeten för evenemanget bedömer RSF att
medel behöver avsättas till information, folkbildning, samt näringslivsrelaterade
aktiviteter.
För att hålla kostnaderna nere är det eftersträvansvärt att näringslivet och andra
organisationer bidrar till genomförandet. Att få åtaganden för detta inom näringslivet
flera år innan arrangemanget går av stapeln är dock svårt.
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Hansedagarna år 2025 ska vara ett led i framtida utveckling av den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Hansedagarna blir en hävstång i arbetet
genom att fokusera på aktuella utvecklingsfrågor av vikt i Östersjön med stor
påverkan på Gotland samt att öka Gotlands kontakter med övriga aktörer i
Östersjöområdet.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Vi går nu vidare och skapar en
organisation för att arrangera Hansedagarna 2025 och fullföljer det löfte som gavs för
länge sedan om att Visby skulle vara värd 2025. För att skapa den folkfest det var senast
krävs folkbildningsinsatser, näringslivets och övriga samhällets engagemang och givetvis
kan det bli en positiv kick för fler internationella besökare till Gotland.
Ärende 11 - Utvärdering av besökssommaren 2021

Regionstyrelsens beslut:
• Informationen mottages.
Sammanfattning:
Den särskilda utvärderingen av besökssommaren 2021 har initierats bland annat
utifrån diskussioner kring upplevelsen av ökande besöksflöden. Corona-pandemin
har under ett och ett halvt år fört med sig stora restriktioner för verksamheter som
tar emot kunder. Allt från uppmaningar att hålla avstånd till restriktioner kring hur
mat och dryck ska serveras. Det har också funnits starka begränsningar kring
evenemang och nöjesverksamhet.
Besöksbilden på Gotland har i år sett annorlunda ut jämfört med tidigare år. Fler
gotlänningar har stannat kvar på ön samtidigt som fler människor spenderat längre
tid i sina fritidshus på Gotland. De internationella besökarna har inte kunnat resa till
Sverige och Gotland i samma utsträckning som tidigare. Svenskar har valt attraktiva
resmål i Sverige i större omfattning.
Utvärderingen ska öka kunskapen kring vilka effekter ökade besöksflöden har
resulterat i och också föreslå åtgärder för att möta negativa effekter och bidra till en
fortsatt utveckling av besöksnäringen.
Utvärderingen har följts av en informell styrgrupp med representation från Region
Gotland, Länsstyrelsen i Gotlands län, Polisen Gotland, Gotlands krögarförening
och Gotlands förenade besöksnäring.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Det är viktigt att såväl gotlänningar som
besökare känner att vi klarar det goda värdskapet vid ett ökande antal besökare. Vi har
därför i budget 2022 avsatt medel för att utöka efterfrågad service, renhållning,
strandstädning och inte minst också ökat anslaget till underhåll av enskilda vägar för att
klara regionens åtaganden utifrån uppföljningen.
Ärende 21 - Idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Region Gotland och
Röda Korset Gotland

Regionstyrelsens beslut:
•Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att teckna ett idéburet offentligt partnerskap
(IOP) med Röda Korset Gotland i syfte att lindra effekterna av de geopolitiska
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spänningarna i Afghanistan, lindra nöd, och stärka nya gotlänningars förutsättningar till
egenförsörjning och integrering i det gotländska samhället.
• Regionstyrelsen avsätter 3,3 miljoner för detta ändamål. Finansiering sker ur
regionstyrelsens budgetram.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ingå i partnerskapets styrning enligt
Sveriges kommuner och regioners (SKR: s) rekommendationer.
Sammanfattning:
Säkerhetsläget i Afghanistan har under 2021 försämrats väsentligt med stoppade
verkställigheter av utvisningar som följd. Det får till effekt att många processer avseende
uppehållstillstånd inte går att slutföra vilket medför att individer hamnar i situationer
utan möjlighet till försörjning. Utöver betydande svårigheter att tillgodose basala behov
resulterar detta även i en mycket svår psykosocial situation.
Dessutom har den senaste tidens pandemi försvårat etablering även för personer med
uppehållstillstånd då möjligheterna till etablering på arbets- och bostadsmarknaden
minskat. Risken att segregeringen förvärras har därför ökat vilket är ogynnsamt såväl ur
ett mänskligt som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Vidare uttrycker människor i
etableringsprocessen en stark önskan till egenförsörjning och möjligheten att bidra
till samhällsutvecklingen. Häri finns flera utmaningar i att möta de primärkommunala
ansvaren.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att fortsatt samverkan med Röda Korset Gotland
är ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att bemöta konstaterade
samhällsutmaningar. Vidare bedömer regionstyrelseförvaltningen att den bästa formen
för fortsatt samverkan är att ingå ett långsiktigt idéburet offentligt partnerskap (IOP).
Utmaningarna berör ett flertal av Region Gotlands verksamheter, ligger i linje med
Röda Korsets humanitära uppdrag samtidigt som det möter upp mot kriterierna i
SKR: s rapport Utveckla idéburet offentligt partnerskap i kommuner landsting och
regioner.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Det känns bra att vi nu får ett
långsiktigt samarbetsavtal, en IOP, med Röda Korset. De gör ovärderliga insatser för
många av våra nyanlända, för att de ska kunna etablera sig i det gotländska samhället
och klara en egenförsörjning.
Ärende 22 - Räddningstjänsten – Nytt handlingsprogram från 2022

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:
•Räddningstjänstens underlag till handlingsprogram för 2022-2023 godkänns.
Sammanfattning:
Räddningstjänsten har arbetat fram ett underlag enligt Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps (MSB) föreskrifter. Handlingsprogrammet har varit ute
på samråd med berörda myndigheter och de synpunkter som inkommit är bearbetade
och i vissa fall åtgärdade i programmet. Synpunkter som inte inarbetats hänskjuts till
kommande handlingsprogram.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Räddningstjänsten är viktig för
tryggheten i samhället och i arbetet med att förebygga och minska risken för bränder.
Organisationen skall, liksom i dag, kunna påbörja akuta insatser inom 30 minuter för 90
procent av befolkningen.
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Ärende 23 – Tillfälliga återstartsåtgärder

Regionstyrelsens beslut:
• I avvaktan på regionfullmäktiges beslut ges regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
inleda förberedelser för att verkställa de åtgärder som föreslås i detta förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:
•Medarbetaruppskattning som omfattar samtliga medarbetare inom Region Gotland ska
genomföras. Tilläggsanslag på 3 000 000 kronor beviljas till regionstyrelsen.
•Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag på 800 000 kronor för att rusta fler konferensrum
med utrustning för att möjliggöra mer flexibla arbetsplatser.
•Extra verksamhetsbidrag från regionstyrelsens näringslivsanslag beviljas till Gotlands
Filmfond med 2 000 000 kronor, Gotland Grönt Centrum med 2 000 000 kronor samt
Coompanion Gotland med 200 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
• Extra bidrag för landsbygdsutveckling beviljas med 6 900 000 kronor. Tilläggsanslag
beviljas till regionstyrelsen.
• Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag på 800 000 kronor för kommunikationsinsatser
för ökad attraktionskraft och livet i serviceorterna.
• Extra projektstöd för kulturskapare/producenter beviljas med 1 200 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
• Extra tillfälliga verksamhetsstöd beviljas till kulturorganisationer på totalt 2 700 000
kronor. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
• Extra verksamhetsbidrag beviljas till kulturens länsinstitutioner på totalt 1 300 000
kronor varav Gotlandsmusiken 200 000 kronor, Länsteatern 500 000 kronor, Gotlands
museum 500 000 kronor, Film på Gotland 100 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till
regionstyrelsen.
• Extra inköp av konst och konsthantverk till Region Gotlands konstsamling för
maximalt 600 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
• Extra bidrag till Fritidsbanken beviljas med 1 000 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas
till regionstyrelsen.
•Utökat LOK-stöd på totalt 2 800 000 kronor beviljas till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet samt pensionärsföreningar och funktionsföreningar. Tilläggsanslag
beviljas till regionstyrelsen.
• Extra bidrag på totalt 1 000 000 kronor beviljas för driftstöd till föreningsdrivna
anläggningar. Tilläggsanslag beviljas till regionstyrelsen.
• Extra bidrag på 1 000 000 kronor beviljas till RF Sisu Gotland för att möjliggöra för
föreningar att söka stöd för återrekrytering av medlemmar och ledare. Tilläggsanslag
beviljas till regionstyrelsen.
• Tilläggsanslag på 3 300 000 kronor beviljas till regionstyrelsen för tecknande av
idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Röda Korset.
•Tilläggsanslag på 200 000 kronor beviljas till regionstyrelsen för att ge bidrag på 100
000 kronor var till kvinnojourerna Amanda och Trots för ytterligare
kommunikationsinsatser.
•Tekniska nämnden beviljas ett tilläggsanslag på 150 000 kronor för färdigställande av
minnesplats för veteraner.
•Budget för skatteintäkter 2021 revideras och ökas med 31 000 000 kronor.
Sammanfattning:
Pandemin har påverkat såväl näringsliv som föreningsliv och kulturutövare på
Gotland. Region Gotland har sedan pandemins utbrott genomfört fem olika paket
med stödåtgärder till det gotländska samhället. För att möjliggöra återstartsaktiviteter
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för att mildra effekterna av pandemin samt visa uppskattning till medarbetare för
goda insatser, föreslås nu ytterligare ett antal åtgärder.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Vi har idag beslutat om ett 6:e
åtgärdspaket för att mildra effekterna av pandemin och underlätta återstarten i samhället
samt att vi vill ge uppskattning till regionens medarbetare för deras insatser under året.
Totalt är det återstartsåtgärder för 31 miljoner som vi ser kommer att göra nytta i det
gotländska samhället på olika sätt.
Ärende 25 - Markanvisningstävling inom Stadsutvecklingsprojekt Visborg

Regionstyrelsens beslut:
•Regionstyrelsen beslutar om utlysning av markanvisningstävling avseende
tilldelningsområde 1-4 inom detaljplaneförslag för kv Trombonen och Slagverket m fl.
inom Visborgsområdet i enlighet med beskrivning nedan samt ger
Stadsutvecklingsprojekt Visborg i uppdrag att genomföra markanvisningstävlingen.
Beslutet fattades efter votering
Sammanfattning:
Regionstyrelseförvaltningen bedömer tillsammans med Stadsutvecklingsprojekt
Visborg att förutsättningar, upplägg samt ramar för markanvisningstävlingen är väl
genomtänkta och tydligt definierade. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför
regionstyrelsen att godkänna upplägg och kriterierna samt att ge Stadsutvecklingsprojekt
Visborg i uppdrag att genomföra markanvisningstävlingen enligt föreslagen tidplan.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Markanvisningstävling inom
visborgsområdet kommer att gå ut i februari 2022. Det är fyra olika områden där ett
området anvisas för hyresrätter och de övriga med valfri upplåtelseform, men där
hyresrätter premieras genom lägre markpris. Fast pris sätts till 2500 kr/kvm BRA vid
byggande av hyresrätter och 5000 kr/kvm BRA vid byggande av bostadsrätter.

Ärende 26 - Markanvisningsavtal Romapaketet

Regionstyrelsens beslut:
•Upprättat markanvisningsavtal för fastigheterna Roma Kloster 1:214, del av Roma
Kloster 2:3 och del av Björke Annex 1:7 med Romapaketet AB godkänns.
Beslutet fattades efter votering 14-1.
Sammanfattning:
Regionfullmäktige beslutade 2020 att anta Daniel Hallgrens anbud och gav
regionstyrelsen i uppdrag att upprätta markanvisningsavtal samt tekniska nämnden i
uppdrag att bereda och verkställa försäljning enligt beslut. Regionfullmäktiges beslut
överklagades till förvaltningsrätten som sedermera avslog överklagandet 2021-03-26.
Daniel Hallgren har sedan regionfullmäktiges beslut förvärvat ett bolag, Lagerbolaget
C25925, som är under namnändring till Romapaketet AB. Daniel Hallgren avser driva
markanvisningen vidare genom detta bolag. Markanvisningen och markanvisningsavtalet
är beroende av att fastighetsbildning avseende Romabadet, kan genomföras och beslutas
av Lantmäteriet.
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Syftet med markanvisningsavtalet är att ge riktlinjer och lägga fast förutsättningar för
den fortsatta exploateringen av anvisat område och tilldelning av mark för bebyggelse.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Vi är nu överens om
markanvisningsavtal angående försäljning av Romapaketet. Det försenades tyvärr av
överklagan av beslutet men nu går vi vidare med de avstyckningar och regleringar som
behöver göras innan genomförande.
Ärende 29 - Ekokommunpriset 2021 – regionens interna miljöpris

Regionstyrelsens beslut:
• Ekokommunpris år 2021 går till vatten- och avloppsavdelningen på
teknikförvaltningen.
Sammanfattning:
Ekokommunpriset delas år 2021 ut för tjugonde gången. Vid bedömningen av
nominerade kandidater läggs stor vikt vid att priset ska stimulera andra till
engagemang och skapa intresse för systematiskt miljöarbete.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att utse vatten- och
avloppsavdelningen på teknikförvaltningen som mottagare av 2021 års Ekokommunpris
på 10 000 kronor med följande motivering:
”För det cirkulära helhetsgrepp vatten- och avloppsavdelningen tagit när det gäller
slamhanteringen vid Visby reningsverk, där uppströmsarbetet och Revaq-certifieringen
varit centrala i arbetet med att nå slutmålet; att åstadkomma återföring av slammet och
dess växtnäring till produktiv åkermark på Gotland.”
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Deras arbete med att certifiera och
sedan återföra slammet till åkermark är ett mycket bra exempel på cirkulär ekonomi.
Ärende 30 - Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa
och miljön

Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige:
• Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön revideras enligt förslag
specificerat i miljö- och byggnämndens beslut § 211/2021.
Beslutet fattades efter votering 8-7
Sammanfattning:
Samhällsbyggnadsförvaltningen har sett ett behov av att revidera Region Gotlands
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, som i sin nuvarande
version antogs 2003. Ett förslag till revidering presenterades för miljö- och
byggnämnden i mars 2021.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har speciellt pekat på att de föreslagna
föreskrifterna för inrättande av grundvattentäkt i berg samt bergvärme med mera i
form av en tillståndsplikt särskilt bedömdes kunna minska risken för saltvattenpåverkan.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-03-16 om en mindre ändring samt att
förslaget till föreskrifter skulle kommuniceras. Yttranden inkom från Gothemsåns
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vattenråd, Länsstyrelsen samt LRF Gotland.
Miljö- och byggnämnden beslutade 2021-10-14 att föreslå Regionfullmäktige att
besluta att revidera lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
enligt ursprungsförslaget, men med justering i dokumentets 2 § Grundvattentäkter, där
man frångick förvaltningens förslag om tillståndsplikt och istället valde anmälningsplikt.
Regionstyrelsens ordförande, Eva Nypelius (C): Vi har i dag beslutet enligt MBN:s
förslag. Vi ser att det är en avsevärd skillnad på att borra djupt efter bergvärme varför
det där motiverar tillståndsplikt medan för vattenbrunnar är anmälningsplikt ett adekvat
skydd. Där finns också SGUs riktlinjer från 2016 som måste följas.

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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