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RS § 2

Konstområdesöversyn på Gotland

RS 2021/1692
KFB § 30

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen ger i uppdrag åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram en översyn
av konstområdet med rekommendationer att kunna presentera till budgetberedningen 2022.

Regionstyrelseförvaltningen föreslås ta fram en översyn av konstområdet på Gotland.
Översynen bör:
-

ge en nulägesbild av relevanta aktörers resurser och uppdrag liksom deras behov,
utmaningar och möjligheter - vilket även inkluderar Region Gotlands egen
organisation.
innehålla rekommendationer för området som kan vara vägledande för Region
Gotland – (samt kostnader för dessa).
eventuellt peka på relevanta insatser för konstområdet gjorda i jämförbara
regioner eller kommuner.
ge en indikation kring huruvida uppdraget till Gotlands museum gällande
konstfrågorna behöver förändras eller förtydligas.

Målet är att kunna överblicka hur området ser ut och vilka behov som föreligger för
att bättre kunna bedöma vilka prioriteringar som behöver göras på konstområdet samt om uppdraget till Gotlands museum gällande att säkerställa ändamålsenliga
lokaler för Konstmuseet behöver förändras eller tydliggöras.
Kostnaden för översynen går på 2022 års budget.
Konstområdet på Gotland är rikt och brett, bidrar till Gotlands attraktionskraft, har
många utövare över hela Gotland och är väl förankrad i kulturarvet. Men det har
också många utmaningar. Det saknas utbildningsvägar, mötesplatser och ändamålsenliga utställningsmöjligheter för konstnärer. Sedan 2019 är Konstmuseet stängt med
hänvisning att byggnaden inte är ändamålsenligt klimatanpassad. Sedan 2019 har
konstmuseets verksamhet istället bedrivits i andra lokaler som Gotlands museum
tillhandahåller samt som gästande aktör i externa aktörers lokaler. Lokalfrågan utreds
fram till maj 2022 av Gotlands museum, bland annat med medel från Region
Gotland. I arbetet har behovet uttryckts att kunna se över hela konstområdet, för att
även bättre kunna avgöra vilken roll det framtida konstmuseet behöver spela. Är det
en lokalfråga, eller är behovet större och omfattar fler aktörer än Gotlands museum?

forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 2 forts
RS 2021/1692
KFB § 30

En översyn av hela konstområdet på Gotland är relevant för såväl Region Gotland och
Gotlands museum såväl som för andra aktörer inom konstområdet på Gotland. En
översyn av detta slag kompletterar Gotlands museums egen plan för Konstmuseet och
underlättar för Region Gotland i framtida bedömningar kring behov på konstområdet.
Översynen bör:
-

ge en nulägesbild av relevanta aktörers resurser och uppdrag liksom deras behov,
utmaningar och möjligheter.
innehålla rekommendationer för området som kan vara vägledande för Region
Gotland – (samt kostnader för dessa).
eventuellt peka på relevanta insatser för konstområdet gjorda i andra regioner
eller kommuner.
ge en bild av huruvida uppdraget till Gotlands museum gällande konstfrågorna
behöver förändras eller förtydligas.

En jämförbar kartläggning är den som 2020 genomfördes inom litteraturen, Villkor
och visioner som även innehåller med en analys och förslag på rekommendationer.
Kostnaden för översynen tas från 2022 års budget.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Angelica Andersson Fihn, enhetschef och Paola Ciliberto,
enhetschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-10
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RS § 3

Långsiktig investeringsplan – Regionstyrelseförvaltningen 2023-2032

RS 2021/1812
AU § 1

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens investeringsplan godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders planer.

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

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-20
Skickas till
Ärende RS 2021/1620
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RS § 4

Översyn av riktlinjer för intern kontroll

RS 2021/581
AU § 2

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Riktlinjer för intern kontroll antas och gäller från och med år 2022.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att vid behov revidera bilagorna till riktlinjen.
•

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att vid behov revidera bilagorna till
riktlinjen. Väsentliga förändringar ska godkännas av regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutade år 2013 om regiongemensamma riktlinjer för intern
kontroll. Dessa riktlinjer har nu reviderats. Riktlinjerna gäller från 2022. I dessa
riktlinjer finns nu även vägledning för hur riskanalyser ska göras vilket ger bra
förutsättningar för arbetet med intern kontroll. Det finns även mallar för hur intern
kontrollplanen ska ställas upp samt hur rapporten ska struktureras vid kontrollgranskningen. I de nya riktlinjerna har även ansvarsfördelning samt arbetssättet
förtydligats.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de nya riktlinjerna för intern kontroll
bör antas. Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar togs fram år
2013 och dessa har nu uppdaterats och kompletterats med bilagor som ger förutsättningar för ett mer regiongemensamt arbetssätt.
För att underlätta administrationen förslås att de mallar som kompletterar riktlinjerna
vid behov ska kunna ändras av regionstyrelseförvaltningen. Väsentliga förändringar
ska dock beslutas av regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen kommer att undersöka om den interna kontrollen kan
underlättas genom att använda systemstöd i beslutsstödsystemet från Hypergene.
Beslutsstödsystemet erbjuder lösningar för intern kontroll vilket redan används av ett
flertal kommuner.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för intern kontroll
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-20
Skickas till
Nämnderna
AB Gotlandshem
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RS § 5

Begäran om tilläggsanslag Ro/Ro ramp
Apotekskajen Slite

RS 2021/1474
AU § 3

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tilläggsanslag för Ro/Ro ramp Apotekskajen Slite beviljas med 15 miljoner
kronor. Finansiering sker ur regionens Eget kapital.

Tekniska nämnden har begärt ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor för investeringar i Apotekskajen i Slite. Cementa har framfört att de med anledning av att det
kommer att saknas täkttillstånd för brytning av kalksten samt att de har för liten egen
hamnkapacitet, vill kunna nyttja Apotekskajen i Slite för att förse fabriken med
kalksten inom en period på upp till 5 år. Cementa avser att frakta kalksten från
Kappelshamn, Storungs, till Slite. Hamnen i Slite har tillstånd för att ta emot upp till
100 anlöp per år och det finns en miljödom som innebär att det finns tillstånd att
bygga en RoRo ramp.
Kostnaden för att bygga en RoRo-ramp beräknas till 15 miljoner kronor. Arbetena
planeras att starta under våren 2022 och avslutas hösten 2022.
Kapitalkostnaderna för investeringen finansieras av ökade hamnintäkter från
Cementa. Region Gotland och Cementa ska teckna ett avtal för att garantera
Cementa kajkapacitet för ett antal år samt att Region Gotland garanteras motsvarande intäkt. Om kapitalkostnaden överstiger Cementas avgift kan den hanteras
inom befintlig budget för hamnverksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens förslag och
föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 15 miljoner kronor för
investeringar i Apotekskajen i Slite.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-10-20, § 191
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
Skickas till
Tekniska nämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 6

Överlåtelse av exploateringsavtal Näs
Drakarve 1:129

RS 2021/1833
AU § 4

Regionstyrelsens beslut
•

Överlåtelse av exploateringsavtal tecknat mellan Region Gotland och Ann
Johansson samt Sven-Arne Johansson, gällande Näs Drakarve 1:129 godkänns.

Planområdet utgörs av fastigheten Näs Drakarve 1:129 samt tidigare även del av
fastigheten Näs Drakarve 1:38. Del av Näs Drakarve 1:38 har i enlighet med
detaljplan och exploateringsavtalets § 5 genom fastighetsreglering 2021-05-17
(09-NÄS-294) reglerats in i Näs Drakarve 1:129. Exploateringsområdet motsvarar
detaljplaneområdet.
Planområdet ligger i Nisseviken och är en del av ett befintligt kustnära turistområde.
Området gränsar till fritidshusområde i norr och väster och omfattar ca 20 hektar.
Detaljplanen syftar dels till att säkerställa pågående markanvändning för 16 befintliga
stugor och en tvagningsbyggnad i Nissevikens stugby och antogs 2018.
Området ska vidare i enlighet med detaljplanen exploateras för uthyrningsstugor och
camping med plats för tält, husbil och husvagnar med därtill hörande servicebyggnad.
Exploateringsavtal tecknades mellan Region Gotland och Ann Johansson samt SvenArne Johansson 2018 och godkändes av regionstyrelsen 2018-06-13, § 185. Avtalet
reglerar bland annat att den del av som ligger inom Näs Drakarve 1:38 genom
fastighetsreglering överförs till Näs Drakarve 1:129. Förrättningen är genomförd.
Ann Johansson samt Sven-Arne Johansson önskar nu överlåta exploateringsavtalet
på ny ägare av fastigheten, Lisa Hörsne och Johannes Hörsne.
Enligt exploateringsavtalet får detta ej överlåtas till annan part utan Region Gotlands
godkännande. Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot överlåtelsen till
de nya ägarna av Näs Drakarve 1:129 och föreslår därför regionstyrelsen att godkänna överlåtelsen.

forts
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Justerande
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Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 6 forts
RS 2021/1833
AU § 4
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-11-15
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Sven-Arne och Ann Johansson
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 7

Exploateringsavtal Vamlingbo Austre 1:9

RS 2021/1822
AU § 5

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat exploateringsavtal mellan Region Gotland och Hans Berndtsson och
Lotta Berndtsson Dymling godkänns.

Ett exploateringsavtal är ett avtal om genomförande av en detaljplan mellan en
kommun och en byggherre eller fastighetsägare avseende mark som inte ägs av
kommunen. Syftet med tecknande av ett exploateringsavtal är att uppnå ett effektivt
och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen för området.
Ett detaljplaneförslag finns upprättat för del av Vamlingbo Austre 1:9. Planförslaget
har varit på granskning och förslaget har justerats inför antagande som beräknas ske
av miljö- och byggnadsnämnden under februari 2022. Planen syftar till att tillskapa
åtta fastigheter för bostadsändamål. Planområdet är beläget i Vamlingbo på södra
Gotland. Inom planområdet föreslås byggrätter för åtta nya bostadshus. Byggrätterna
placeras i grupper om två till tre tomter avskilda med naturmark. Varje tomt kommer
att kunna bebyggas med en huvudbyggnad inklusive komplementbyggnader.
Planområdet är sedan tidigare obebyggt och är inte tidigare planlagt.
I exploateringsavtalet regleras marköverlåtelser, lantmäteriförrättningar, villkor under
byggtiden, utförande och bekostande av allmänna anläggningar samt övriga
anläggningar så som t ex vatten- och avloppsanläggning.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat exploateringsavtal styr den fortsatta exploateringen av aktuellt område i enlighet med intentionerna i detaljplanen
och föreslår därför att regionstyrelsen godkänner avtalet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-22
Skickas till
TKF Mark och stadsmiljö
SBF Planenheten

15 (43)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 8

Styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi

RS 2020/1324
AU § 6

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen ställer sig bakom delarna samt beskrivningen av delarna i ny
styrmodell för Region Gotland.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med kvarvarande delar
av uppdraget.
•

Regionstyrelsen godkände 2021-01-19 ett uppdragsdirektiv för översyn av styrmodell
kopplad till ny regional utvecklingsstrategi. Uppdraget innebär en total översyn av
Region Gotlands styrmodell. Målet är att den nya modellen ska bygga på tillit och
bidra till tydlighet i styrningen genom hela organisationen. En av utgångspunkterna i
uppdraget är att styrmodellen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin Vårt
Gotland 2040.
Under 2021 har arbetet med att ta fram en ny styrmodell innefattat omvärldsspaning,
utvärdering av nuvarande styrmodell, insamlande av fakta kring lagar och förordningar som styr förhållanden kring styrning inom region/kommun, workshop med i
uppdragsdirektivet utpekade intressenter samt separata partiträffar och träff med
koncernledningsgruppen där förslag till ny styrmodell presenterats och diskuterats.
Utifrån genomfört arbete presenteras nu förslag på delar av uppdraget. Delarna är
förutsättningar för att kunna arbeta vidare med uppdraget. Förslag till beslut som
omfattar hela uppdraget presenteras för regionstyrelsen i maj 2022 och beslutas av
regionfullmäktige i juni 2022.
Presenterat förslag av ny styrmodell ökar tydligheten kring den politiska styrningen.
Modellen möjliggör centraliserad styrning samt verksamhetsnära styrning. Vårt
Gotland 2040 har även en framträdande roll i regionfullmäktiges prioriteringar som i
sin tur är styrande ut i organisationen. Genom att nämnden föreslår verksamhetsnära
mål som är få till antalet förtydligas vad som är viktigt för verksamheterna att
prioritera. Det ökar även möjligheten för verksamheten att skapa kraft och engagemang i Region Gotlands arbete mot målen. Regionfullmäktige kan i sin tur utkräva
ansvar och förflyttning mot uppsatta mål från respektive nämnd.

forts
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RS § 8 forts
RS 2020/1324
AU § 6
Ärendets behandling under mötet

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

Bilaga. Beståndsdelar och dess innehåll i ny styrmodell
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-22
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande
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RS § 9

Remiss. Betänkandet Riksintressen i hälsooch sjukvården – stärkt statlig styrning för
hållbar vårdinfrastruktur (SOU 2021:71)

RS 2021/1507
AU § 7

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till remissyttrande med komplettering överlämnas till Socialdepartementet.

Regeringskansliet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
betänkandet Riksintressen i hälso- och sjukvården – stärkt statlig styrning för hållbar
vårdinfrastruktur (SOU 2021:71).
Utredningen kommer bland annat fram till, fyra förslag som ska syfta till att säkerställa att nationella intressen beaktas i beslut om investeringar i vårdinfrastruktur.
Förslagen behandlar ökad helhetssyn, ökad effektivitet genom gemensamma
definitioner och standarder, systematisk erfarenhetsuppbyggnad, samt stärkt
kunskapsuppbyggnad. Utredningen föreslår:
-

Stärkt statlig styrning genom definierade riksintressen på hälso- och
sjukvårdsområdet som ska beaktas vid regionala och kommunala beslut som
påverkar vårdinfrastruktur.
Reglering av interregional samverkan i utveckling av standarder på
vårdbyggnadsområdet.
Systematisk erfarenhetsuppbyggnad och en sammanhållen fastighetsstruktur
genom ett statligt ägt bolag för vårdfastigheter, eventuellt med regionalt
delägande.
Ökat statligt stöd till forskning inom området vårdinfrastruktur.

Förslaget till remissvar utgår från underlag inlämnat till regionsstyrelseförvaltningen
av hälso- och sjukvårdsförvaltningen och avstämda med teknikförvaltningen. I
remissvaret framgår att Region Gotland i huvudsak instämmer med det remissvar
som SKR presenterat den 30 november vid remisskonferens om slutbetänkandet.
Då processer inom lokalområdet är mycket långsamma eftersom de omgärdas av en
rad med regelverk skulle en stärkt styrning vara en relativt kraftig inskränkning av det
kommunala självstyret. Olika regioner och kommuner har olika förutsättningar både
vad gäller hur sjukvården ska bedrivas och hur lokalfrågor kan lösas. Att tillskapa
ytterligare en statlig instans med syftet att granska de investeringar som behöver
göras riskerar att göra processen administrativ tung och ytterligare långsam.
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Det är utifrån utredningen svårt att avgöra de tidsmässiga, administrativa och
ekonomiska konsekvenser en statlig styrning skulle medföra men bedömningen är att
en sådan styrning inte leder till effektiviseringar utan tvärtom. Bifogat förslag till
remissyttrande bygger i huvudsak på att Region Gotland instämmer med det
remissvar som SKR presenterat.
En reglering av interregional samverkan i utveckling av standarder på vårdbyggnadsområdet bedöms positivt, likaså att en samverkan mellan regioner och framtagande
av standarder inom vårdlokalområdet är en viktig faktor. En utveckling med gemensam terminologi, systematisk erfarenhetsuppbyggnad och standarder bör kunna
stärkas med hänsyn till regionala skillnader och behov utan införande av lagkrav.
Det finns för Region Gotlands del ett behov av ökad samordning och det är viktigt att
forskningsområdet stärks. Bedömningen är att utredning till allt för låg grad
problematiserar kring och tar i beaktande i sina slutsatser det faktum att kompetensförsörjningen, brist på personal, och utgångspunkten från patientperspektivet ofta inte
ger samma målbild gällande vårdinfrastrukturen. Det behöver tas i beaktande för att
undvika en ensidig bild av behoven. Ett ökat statlig stöd kopplat till stora investeringar
vårdbyggnader vore önskvärt. En liten region som Gotland som dessutom inte har
några landsgränser till andra regioner är mycket beroende av en stabil och robust
vårdinfrastruktur som stödjer vården. Detta tillsammans med den ökade militära
närvaron på Gotland beroende av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Sveriges
omvärld samt att det periodvisa kraftigt ökade antalet vistandes på Gotland under året
gör att det i ytterligare högre grad ställs på regionens få invånare att finansiera. Vidare
har vårdlokaler och dess infrastruktur har stor betydelse för regionens katastrofmedicinska beredskap. Regionens beredskapsförmåga inför kriser, katastrofer och i
krig påverkas av de behov som beror på regionens geografiska och strategiska läge i
sådana situationer. För Region Gotlands del kan det betyda total isolering från vårdgrannar och avstannade transporter med stor påverkan på försörjning, patientförflyttningar och resurstillskott som t.ex. personal och medicinteknisk utrustning. Således
har vårdlokaler stor betydelse för hälso- och sjukvårdens robusthet och redundans för
krisberedskapen och civilt försvar.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar på att uppdraget ska kompletteras ytterligare kring ansvarsfördelning. I detta instämmer Mats-Ola Rödén (L), Karl-Johan Boberg (C) och Claes
Nysell (L).
Ordförande ger regiondirektören i uppdrag att komplettera yttrandet gällande krisoch beredskap.
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Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med tillägg
om komplettering och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Socialdepartementet 2021-11-03
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-23
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Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen antar regionstyrelseförvaltningens förslag till remissvar som sitt
eget.

Tekniska nämnden har inkommit med remiss till regionstyrelsen för yttrande gällande
Strategi för lekplatser och utegym. Remissen har beretts inom regionstyrelseförvaltningen
med förankring inom kompetensområdena juridik, folkhälsa samt kultur och fritid.
Sammantaget ser regionstyrelseförvaltningen positivt på strategin med några tillägg
av att inkludera jämlikhets- och jämställdhetsperspektiven tydligare i strategin,
tillfråga berörda målgrupper vid anläggning av nya lekplatser eller utegym för ökad
delaktighet samt lägga till rökförbud i enlighet med lagen om rökning i offentliga
miljöer.
Regionstyrelseförvaltningen anser även att det skulle vara lämpligt att samla alla
utegym samt även Hälsans stig och cykelspåret, under teknikförvaltningen för att
kunna sammanhålla dessa i samma förvaltning. De sistnämnda med anledning även
att de idag är placerade på strategisk nivå på enheten för social välfärd. Därav kan
man framöver möjligen överväga att i en övergripande strategi även inkludera annan
infrastruktur som bjuder in till rörelse på allmän platsmark, i en organisation med
fokus på drift.
Slutligen vill regionstyrelsen väcka frågan om att tillgång till toaletter vid lekplatser
bör ingå i strategin, samt att behov finns att ta ett helhetsgrepp avseende roll, ansvar,
budget och samordning för dessa frågor.
Innan styrdokumentet antas anser regionstyrelsen att ett helhetsgrepp behövs för att
samordna regionens resurser inom området för att öka allmänhetens tillgång och
stimulera rörelse, lek och motion. Interna områden som roll, ansvar och budget bör
förtydligas och utredas regiongemensamt för att nå en ökad samordning liksom hur
samverkan med föreningslivet kan öka tillgängligheten.
Regionstyrelseförvaltningen har lagt fram ett förslag till yttrande.
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Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-10-20, §197
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-21
Skickas till
Tekniska nämnden
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Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen antar remissvaret som sitt eget.

Remissen avser slutbetänkandet avseende utredningen Börja med barnen! En
sammanhållen god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34). I maj lämnades
delbetänkandet då föreslogs en hälsoreform som ska bidra till en mer sammanhållen
och likvärdig god och nära vård för barn och unga. I slutbetänkandet som nu lämnats
redovisas hur genomförandet och uppföljningen av hälsoreformen bör stödjas.
Dessutom redovisas hur möjligheterna till en god informationsförsörjning kan
stärkas. Utredningen föreslår bland annat författningsförändring i patientdatalagen
och ser behov av ett antal uppdrag till olika myndigheter. Utredningen står även
bakom förslag som lämnas från några andra utredningen som anses vara viktiga steg
på vägen.
Regionstyrelseförvaltningen står i huvudsak bakom utredningens förslag och
bedömningar men anser bland annat att det finns risk att den föreslagna lydelsen till
författningsändring är alltför vag för att säkerställa syftet. De förslag som
utredningen lägger för att stärka möjligheten till informationsdelning är välkomna.
Det hade dock varit önskvärt att utredningen lagt skarpare förslag och bett om
tilläggsdirektiv för att påskynda processen.
Gällande ekonomiska konsekvenser menar utredningen att förslagen är en
investering i en mer effektiv vård som på kort sikt kan få administrativa och
ekonomiska konsekvenser för regionerna respektive kommunerna (i egenskap av
vårdgivare för elevhälsans medicinska insatser) men att kostnaderna på lång sikt är en
investering i en mer effektiv vård av barn och unga som kan förebygga en allvarligare
utveckling och kostnader för fördjupade insatser. Region Gotland delar förvisso
utredningens bedömning men vill också påpeka att det ändå handlar om initiala
tillkommande kostnader varför ekonomiskt stöd för dessa insatser bör övervägas för
att önskad utveckling ska ske.
Regionstyrelseförvaltningen står i huvudsak bakom utredningens förslag och
bedömningar men anser bland annat att det finns risk att den föreslagna lydelsen till
författningsändring är alltför vag för att säkerställa att kvalitetsregister ska kunna
fungera i hälsofrämjande verksamheter samt lyfter några delar som är särskilt viktiga
att beakta avseende utveckling av hälsodata och kvalitetsregister.
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Regionstyrelseförvaltningen delar utredningens uppfattning att förutsättningarna för
informationsdelning påverkas av juridiska, tekniska, semantiska och organisatoriska
och kulturella faktorer. Tillsammans med SKR har ett lokal arbete gjorts avseende de
juridiska förutsättningarna. Utkomsten av det är att Region Gotland definieras som
en huvudman och en vårdgivare, vilket därefter inneburit förändringar i uppbyggnad
av IT strukturen. I den politiskt beslutade lokala färdplanen ”Vår ö, vår hälsa Region Gotlands färdplan för omställning till ett hälsosystem för god och nära vård”
finns aktiviteterna:
-

Säkerställa fullt användande av möjligheter inom befintlig lagstiftning för
informationsdelning
Öka kunskapen hos medarbetare om den juridik som möjliggör
informationsutbyte

Genomförandet av aktiviteterna har dock fått pausas på grund av pågående pandemi.
Under året har Region Gotland uppvaktat flera nationella utredningar för att belysa
svårigheter som dagens hinder kring informationsdelning medför. Erfarenheter inte
minst kopplat till hälso- och sjukvårdsförvaltningens och socialförvaltningens projekt
med en integrerad förstalinjemottagning har framförts. Behovet av att stärka
möjligheten till informationsdelning har även framhållits i flera andra remissvar.
Utredningen bedömer att gällande rätt redan i dag möjliggör delning av information
exempel genom tillämpning av bestämmelserna om sammanhållen journalföring och
den enskildes samtycke samt att befintliga juridiska möjligheter behöver användas i
högre utsträckning. Regionstyrelseförvaltningen delar förvisso bedömningen men vill
också understryka att nuvarande juridiska möjligheter är otillräckliga och har tydliga
begränsningar. De förslag som utredningen lägger för att stärka möjligheten till
informationsdelning är därför välkomna. Det hade dock varit önskvärt att
utredningen lagt skarpare förslag avseende stärkt möjlighet till informationsdelning
och bett om tilläggsdirektiv för att påskynda processen.
Regionstyrelseförvaltningen delar förvisso utredningens bedömning men vill också
påpeka att det ändå, i enlighet med utredningens resonemang, handlar om initiala
tillkommande kostnader varför ekonomiskt stöd för dessa insatser bör övervägas för
att önskad utveckling ska ske.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Emma Norrby, verksamhetsutvecklare.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till remissvar och finner
att det bifalls.
Beslutsunderlag

Socialdepartementet 2021-11-04
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-15
Skickas till
Emma Norrby, verksamhetsutvecklare
Yttrandet expedieras till Socialdepartementet enligt anvisning
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Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen anses besvarad.
• Regionfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma
med förslag på utökning av befintliga/nuvarande aktiviteter.
•

Vänsterpartiet har inkommit med en motion gällande att skapa utrymme för fler
kulturarbetare i förskola och grundskola och föreslår;
-

Att Region Gotland stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska föroch grundskolan.
Att en plan arbetas fram för hur det kan ske i enlighet med motionens brödtext.

Motionen har remitterats vidare från regionstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen är i stort sett enig med remisserna från nämnderna ovan
– frånsett att svaren inte föreslår hur arbetet kan stärkas avseende förskolor på
Gotland eller vad nästa steg i arbetet skulle kunna vara. Regionstyrelseförvaltningen
ser förskolornas målgrupper som relevanta att inkludera i kulturgarantin och vill
därför komplettera med resurssatta förslag på nästa steg i arbetet samt synliggöra en
del utmaningar.
Kultursektorn är en av de värst drabbade sektorerna av pandemin. Pandemin har
blottlagt befintliga svagheter i kulturens infrastrukturer och samtidigt försämrat
arbets- och existensvillkoren för det fria kulturlivets aktörer. Arbetstillfällen har
försvunnit under ett och ett halvt års tid och kulturlivet återhämtar sig fortfarande.
Pandemin har även drabbat elever i grundskolan där utbudet påverkats och delvis
ställts in.
Regeringens rapport Från kris till kraft Återstart för kulturen SOU 2021:77 lyfter
både behovet av långsiktiga stöd och åtgärder för fria aktörer men även behov av att
utöka permanenta insatser gällande kultur i skolan. Motionens förslag är relevant och
angeläget utifrån båda dessa behov - att stärka barn och ungas rätt till kulturella
upplevelser samtidigt som det är ett sätt att skapa arbetsmöjligheter och sysselsättning för kulturlivets utövare.
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Motionären vill se att resurser stärker arbetet även i förskolan, vars målgrupper idag
inte tillgodoses. Denna skrivelse tydliggör därför två utvecklingsmöjligheter samt
resurssättning av dessa. En permanent förstärkning med 500 000 kronor skulle
inkludera förskolans olika målgrupper (2-3 åringar och 4-5-åringar) och en generell
förstärkning till inköp av kultur på 500 000 kronor inom kulturgarantin skulle utöka
kulturutbudet inom grundskolan och innebära att fler barn skulle nås av en större
mångfald av konstnärliga uttryck.
Bakgrund - Region Gotlands arbete med kultur i skolan
Skolan utgör en viktig plattform för att nå ut med kultur till barn och unga oavsett
deras socioekonomiska bakgrund och förutsättningar utanför skolan. För många
barn och unga utgör besök på skoltid det första mötet med till exempel scenkonst
och museiverksamhet. Även inom konstområden som film och musik, som de
flesta möter även till vardags, kan upplevelser under skoltid öppna ögonen för en
mångfald av genrer och uttryck som eleverna normalt sett inte tar del av. I läroplanen ska skolan ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola
kan använda och ta del av många olika uttrycksformer, till exempel språk, bild,
musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets
kulturutbud. Region Gotland arbetar efter en kulturgaranti som med nuvarande
resurser säkerställer att barn och unga i grundskolan åk F-9 under varje stadium, dvs
en treårsperiod, får fyra kulturupplevelser inom olika kulturområden. Här ingår idag
inte gymnasium och förskola. Nedan följer en sammanställning av kostnaderna för
kultur i skolan, som formellt hanteras av kultursamordnare, Kulturenheten och chef
för Kulturskolan tillsammans med nätverket PRU (Pedagogiskt resursutbud).
Samarbetet mellan förvaltningarna är välfungerande. Kulturinstitutionerna
Länsteatern, Gotlandmusiken och Gotlands museum bidrar också i garantin inom
ramen för sina egna budgetar, de står för majoriteten av kulturupplevelserna.
Kultur i skolan 2021, Region Gotland
Inköp av övrig professionell kultur (RSF 230 tkr och UAF 230 tkr) 460 000 kr
Medel för skolbio (UAF)
Kostnader för bokningsverktyg/hemsida (RSF/UAF)

130 000 kr
60 000 kr

Busspengar för skolorna att kunna ta sig till aktiviteter (UAF)

230 000 kr

Totalt

880 000 kr
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Övriga medel, Kulturrådet, 2021
Skapande skola, statliga sökbara medel från KUR årligen

1 500 000 kr

Utvecklingsmedel Kulturskolor, bland annat projekt i skolor

1 300 000 kr

Kultur i skolan under pandemin
Kultur i skolans verksamhet har begränsats av pandemin och barns och ungas
möjlighet att ta del av kultur och att utveckla sina skapande förmågor har minskat.
Hösten 2021 kan vi se konsekvenserna i arbetet med kulturgarantin på Gotland.
Bland annat fick två större inköpta föreställningar ställas in/bokas av i sista minuten
(en teaterföreställning av Riksteatern och en dansföreställning) på grund av
smittorisker för skådespelare såväl som för skolelever och personal. Program för
mindre grupper samt klassrumsbesök har fungerat som viss ersättning. Den
kostnaden är dock högre per elev och därmed berörs betydligt färre elever. Gällande
skapandeskola-arbetet, så har skolorna ibland inte velat släppa in externa personer/
aktörer och därför ställt in eller avstått från att bokat in skapandeskola-besök. Men i
stora drag har den verksamheten inte drabbats i lika hög grad och Skapande skola har
kunnat arbeta nästan som före pandemin. Begränsningen har dock drabbat alla
årskullar i grundskolan under 2020 och 2021 där fler elever under normala år skulle
fått tillgång till ett bredare utbud.
I regeringens återstartsutredning för kulturen skriver rapportförfattarna: ”Ur ett
barns eller en ungdoms perspektiv utgör ett år utan möjlighet att möta professionell
kultur i skolan eller att ta del av kulturskolans undervisning en stor del av dess tid i
grundskolan och kulturskolans verksamhet. Vi ser det som angeläget att de hinder
som finns för kulturskolan och kultur i skolan undanröjs så snart som möjligt så att
barn och unga ges förutsättningar att möta och delta i kulturen igen.”
Förslag på utvecklingsinsatser gällande kultur i skolan
En naturlig utveckling av barnkulturgarantin – dvs, nästa steg i arbetet - skulle
innebära att inkludera förskoleåldrarna på Gotland i arbetet. Detta bedöms av
Regionstyrelseförvaltningen kräva ett tillskott på 500 000 kr och skulle gå i linje med
Gotlands Kulturplan 2021-2024 där en viktig målgrupp är barn och unga. Två
åldersgrupper i förskolan, 2-3-åringar och 4-5 åringar, skulle då kunna nås.
Utmaningarna är dels att upplevelserna behöver tas till eller nära till förskolan (istället
för att förskolorna primärt tar sig till kulturlokalerna). Dels att möten med yngre barn
görs i mindre grupper av färre barn. Därför är kostnaderna för förskolebarnen dyrare
än för grundskoleeleven.
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Regionstyrelseförvaltningen vill även lyfta att dagens kulturgaranti är en minimiinsats för att säkerställa kulturen som en del i grundskolan, som skulle behöva stärkas
generellt för att kunna leva upp till målet att verkligen nå alla barn. Med en
förstärkning på 500 000 kr för att öka kulturutbudet i grundskolan säkerställs att
kulturgarantin kan erbjuda alla barn på Gotland kultur i skolan, beräknat på en
årskull, ca 500 barn.
Förvaltningens bedömning är att kulturutbudet i skolan har påverkats under
pandemin och att motionen är relevant för att stärka såväl barn och ungas tillgång till
kultur samtidigt som det är en möjlighet för kulturlivets aktörer att säkras uppdrag.
Kulturgarantin omfattar idag vare sig förskolans åldrar 2-5 år eller gymnasiet. En
utökning av medel med 500 000 kr skulle möjliggöra för Gotlands förskolor att
inkluderas i kulturgarantin. En generell förstärkning på 500 000 kr mot bakgrund av
pandemin skulle säkerställa en utveckling av kulturgarantin och ge en utökning av
och en större mångfald av kulturella uttryck i utbudet.
Barn- och elevperspektiv
Barn och elever har rätt till kultur i skolan och flera undersökningar pekar på att det
har en positiv inverkan på måluppfyllelsen. I Gotlands Kulturplan 2021-2024 är barn
och unga en prioriterad målgrupp.
Jämställdhetsperspektiv
En likvärdig skola gynnar jämställdhetsperspektivet och de aktiviteter som beskrivits i
tjänsteskrivelsen är just för att säkra likvärdighet. Kultur i skolan är det effektivaste
sättet att nå barn och unga oavsett bakgrund.
Landsbygdsperspektiv
Nuvarande garanti ger möjligheter till kulturresor för skolorna. Kulturresorna
behöver dock säkerställas genom uppföljning eftersom skolorna idag upplever en
utmaning kring att få ihop transporterna med sina scheman.
Ekonomisk konsekvensanalys
Tjänsteskrivelsen ger underlag för politiken att föreslå en utökning av befintliga/
nuvarande aktiviteter, då befintlig ram inte kan möjliggöra förslaget. Om politisk vilja
finns att utöka kulturupplevelser kommande år så krävs utökade resurser.
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Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att första att-satsen i motionen, att Region Gotland
stärker och utvecklar kulturarbetet inom den gotländska för- och grundskolan, bifalls
och att regionstyrelseförvaltningens förslag i andra beslutspunkten om uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden bifalls.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Thomas Gustafsons
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-12-14
Barn- och utbildningsnämnden 2021-06-09, § 57
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-06-08, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-05
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RS § 13

Motion. Lågtröskelboende

RS 2021/704
AU § 11

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen bifalls.
• Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att tillskapa platser i
härbärge/lågtröskelboende/akutboende till personer som inte har möjlighet att få
plats på Birkagården eller regionens egna boende.
•

Motion har mottagits av Meit Fohlin (S) med yrkande att Region Gotland bör utreda
förutsättningarna för att tillskapa platser i härbärge /lågtröskelboende/akutboende
till personer som inte har möjlighet att få plats på Birkagården eller regionens egna
boende. Bakgrunden till detta är att det idag inte finns något boendealternativ för
hemlösa personer med ett pågående missbruk kväll/nattetid då Beroendeenhetens
korttidsboende kräver nykterhet och drogfrihet samt att härbärget Birkagården även
kräver att man behöver vara på plats innan 21:30.
Vid beredning remitterades motionen till socialnämnden som tillstyrker motionen för
bifall i regionfullmäktige då de ser ett behov av komplement till härbärget Birkagården
och beroendeenhetens boende. Ärendet har även förankrats i Samverkansledning för
att stämma av förslag på beslut med en möjlighet till en bredare diskussion.
Samverkansledning ställer sig bakom förslag på beslut och att socialförvaltningen har
ansvaret för en utredning.
Motionären, socialnämnden och flertalet verksamheter med koppling till personer
med beroendeproblematik förefaller ha en samstämd syn om en problematik gällande
personer med pågående beroendeproblematik som idag inte har tillgång till boendealternativ. Ytterligare beskrivs en problematik kring personer med pågående
beroendeproblematik som idag tar mycket resurser från många andra verksamheter
då de idag inte har ett alternativ vart de ska vända sig, framförallt kvälls- och nattetid.
Under beredning har socialnämnden tillstyrkt på bifall av motionen då de ser ett
behov av komplement till härbärget Birkagården och beroendeenhetens boende.
Vidare har även samverkansledning tillfrågats under beredningen med en frågeställning om behov av samverkan kring ärendet. På samverkansledning framkom att
socialförvaltningen bedömer att det är deras ansvar och en naturlig del i deras
uppdrag.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 13 forts
RS 2021/704
AU § 11

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett inrättande av boendealternativ för
personer med pågående beroendeproblematik kommer att innebära en stor kostnad,
både i anläggning och även drift. Samhällsekonomiskt kan detta dock komma att
vägas upp utifrån resurser som idag tas från akuten, psykiatrin och övriga samhället i
stort. Utöver den enskilde personens hjälp till boendealternativ och möjligt minskat
lidande finns även en vinst ur ett samhällsperspektiv med möjlig ökad upplevd
trygghet i utomhusmiljö och kring berörda verksamheter.
Givet att socialnämnden tillstyrker på bifall av motionen, graden av angelägenhet och
att socialförvaltningen hänvisar till deras ansvar i frågan vid beredning på
samverkansledning bedömer regionstyrelseförvaltningen att motionen bör bifallas,
såvida socialnämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna.
Genusperspektiv
Både män och kvinnor berörs av en utredning av boendealternativ för personer med
pågående missbruksproblematik även om det i nuläget mestadels är män som berörs
direkt av en sådan insats. Ur ett samhällsperspektiv skulle ett utökat boendestöd för
personer med missbruksproblematik eventuellt påverka kvinnor i större utsträckning
då kvinnor i högra grad rapporterar otrygghet i offentlig miljö kväll- och nattetid.
Barnperspektiv
En indirekt påverkan för barn och ungdom är möjligt med ökad upplevd trygghet i
offentlig miljö samt eventuell påverkan av missbrukande närstående/närståendes
vänner som potentiellt skulle kunna söka nattligt skydd i barnens närmiljö och/eller
hem.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2021-04-26
Socialnämnden 2021-09-15, § 145
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 14

Motion. Förbättrat bokningssystem vid
sjukresor

RS 2021/797
AU § 12

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Eva Pettersson (--) har inkommit med motion och yrkar att regionfullmäktige ger
regionstyrelsen i uppdrag att utreda hur bokningssystemet kan förbättras. Detta med
bakgrund av beskrivna problem med långa väntetider på sjukresor samt att man
särskilt bör beakta möjligheten att bokningscentralen placeras på Gotland.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden som yrkar på avslag av motionen
med hänvisning till att väntetiderna har varit långa på grund av pandemirestriktioner
som inneburit att resor inte har kunnat samplaneras. Innan Covid-19 menar tekniska
nämnden att dessa problem inte fanns och anser därmed att dessa kommer försvinna
när det åter går att samplaneras. Vidare hänvisas till att deras krav i upphandlingen på
både beställningscentralen och transportören gäller och dessa har kontrollerats att det
efterlevs. Slutligen har tidigare utredning av beställningscentral i egen regi visat på en
kostnad på två miljoner dyrare årligen och samtidigt inte kunna tillhandahålla samma
service som idag.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att tillägga och delar därmed tekniska
nämndens bedömning att motionen bör avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2021-06-21
Tekniska nämnden 2021-10-20, § 205
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-16
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 15

Motion. Öka effektiviteten i samhällsbyggnadsförvaltningen

RS 2021/703
AU § 13

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Lars Engelbrektsson (SD) yrkar i en motion till regionfullmäktige 26 april 2021 att:
-

lov- och planverksamheterna inom samhällsbyggnadsförvaltningen ska tilldelas
extra öronmärkta ekonomiska resurser på minst 5 miljoner kronor (mnkr) för att
minska de växande ärendehögarna,
enkla och snabba ansökningar om bygglov och planuppdrag ska prioriteras,
förvaltningen ska ge snabba och klara besked om när ett lov kan vara färdigt

Ärendet har remitterats till miljö- och byggnämnden som beslutade i ärendet den 17
november 2021. Miljö- och byggnämnden anser motionen besvarad. Vid miljö- och
byggnämndens sammanträde fanns budgetmedel för 2022 som förslag till nämnden
men de är nu beslutade och kommer förstärka verksamheterna inom
samhällsbyggnadsförvaltningen 2022.
Miljö- och byggnämnden beskriver att prioriteringar av bygglovsärenden och planärenden inte är möjliga på grund av lagstiftning och om prioriteringar ändå skulle
göras utifrån angivna kriterier i motionen så riskerar komplexare planer och bygglov
att inte hinna handläggas inom de givna 10 veckorna. Nämnden meddelar också att
det inte finns någon anledning för förvaltningen att dröja med snabba och klara
besked om lov eller planbesked när beslut väl är fattat.
Miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelsen har alla tre inför
2022 givits ökad budget med fokus på bostadsbyggande. Av de åtskilliga miljoner
som budgeteras för bostadsbyggande fördelas 1 miljon till planenheten och
ytterligare 1 miljon kronor till samhällsbyggnadsförvaltningen för att öka bostadsbyggande på Gotland. Utöver det görs förstärkningar i regionens stadsutvecklingsprojekt och analys kopplat till bostadsförsörjning. Utifrån de tillkommande budgetmedel för år 2022 görs alltså en bredare satsning än vad motionen föreslår.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ovan nämnds budgetering samt pågående
arbete med effektivisering inom samhällsbyggnadsprocessen till följd av projektet
samhällsbyggnadsprocess för framtiden – FramSam bidrar till effektivisering i
riktningen som motionären vill få till stånd. Samverkan mellan enheter, avdelningar
och förvaltningar ökar och bidrar till effektivare hantering av ärenden.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 15 forts
RS 2021/703
AU § 13
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2021-04-26
Miljö- och byggnämnden 2021-11-17, § 260
Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-22
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 16

Information. Resultat program sänkta
inköpskostnader

RS 2019/963
AU § 16

Regionstyrelsens beslut

Information rapport strategiskt inköpsarbete inom program sänkta inköpskostnader 2021 och 2022 tas emot och fortsatt utveckling av inköpsarbetet inom
programmet bifalls.
• Informationen om antal genomförda upphandlingar 2021 tas emot.
• Informationen om upphandlingsplan 2022 tas emot och publicering av
upphandlingsplan på gotland.se under februari 2022 bifalls.
•

Rapport strategiskt inköpsarbete inom program sänkta inköpskostnader 2021
och 2022. Program sänkta inköpskostnader genomförs efter Regionfullmäktiges
beslut 2021-03-29 om att godkänna slutrapporten från projekt sänkta inköpskostnader. Regionstyrelsen fick med beslutet i uppdrag att fortsatt utveckla inköpsarbetet och samordna arbetet tillsammans med nämnder och styrelser. I skrivelsen
rapporteras det pågående strategiska inköpsarbetet inom programmet.
Antal genomförda upphandlingar 2021 och rapportering av upphandlingsplan
2022 görs på möte i arbetsutskottet 12 januari 2022 och biläggs efter färdigställande
rapport strategiskt inköpsarbete inom program sänkta inköpskostnader 2021 och
2022.
Förvaltningen gör bedömningen att program för sänkta inköpskostnader pågår med
progress och enligt den planering som gjorts. Programmet bidrar till effekter och
resultat som utvecklar Region Gotlands inköpsarbete. Programmet har god potential
att sänka inköpskostnader, öka avtalstrohet och enhetlighet vid inköp. Vidare att
bidra till de strategiska inköpsmålen:
-

Helhetsorientering och hållbarhet
Långsiktighet
Lätt att handla rätt
Effektivitet, kvalitet och regelmässighet

Att fortsätta genomförandet av aktiviteter inom program Sänkta inköpskostnader för
att säkerställa effekthemtagning framåt blir avgörande.
Förvaltningen gör bedömningen att upphandlingsplan 2022 kommer att bidra till de
strategiska inköpsmålen. Förvaltningen avser att publicera upphandlingsplanen på
gotland.se under februari 2022.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 16 forts
RS 2019/963
AU § 16
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-22
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 17

Information. Avtal Blått Centrum Gotland

RS 2021/459
AU § 17

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Informationen godkänns.

Regionfullmäktige fattade i juni 2021 (RF § 93) beslut kring en stadigvarande
medverkan i samverkansprojektet ”Blått centrum Gotland” från och med 1 januari
2022. Projektets syfte är att stimulera regional utveckling genom forskningsanknutet
utvecklingsarbete på vattenområdet. En fylligare bakgrund finns beskriven i
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 22 april 2021.
I egenskap av projektägare har Uppsala universitet Campus Gotland formulerat ett
avtal kring samverkansprojektet. Avtalet gäller 1 januari 2022−31 december 2022.
Regionstyrelseförvaltningen erfar att Uppsala universitet Campus Gotland just nu ser
över en rad organisatoriska frågor som berör hela Campus Gotland och därför valt
ett interimistiskt avtal för Blått centrum Gotland under 2022.
Med stöd av regionfullmäktiges beslut § 93/2021 undertecknade regionstyrelsens
ordförande avtalet i samband med styrgruppen för Blått centrums sammanträde den
20 december 2021.
Som framgår av avtalet avser Campus Gotland att senast under september 2022 fatta
beslut om en fortsättning av verksamheten från och med 2023. I samband med detta
kommer ett nytt avtalsförslag att presenteras, som regionstyrelseförvaltningen avser
att återkomma till regionstyrelsen med.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2021-12-22
Skickas till
RSF/RU

38 (43)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 18

Val. Referensgrupp Badhus

RS 2022/9

Regionstyrelsens beslut
•

Följande ledamöter väljs in som representanter i referensgruppen:
Fredrik Gradelius (C) och Helena Bogsjö (S).

I projektet nytt badhus tillsätts en politisk referensgrupp med 2 ledamöter från
tekniska nämnden och 2 ledamöter från regionstyrelsen. Information om projektet
redovisas åter till respektive nämnd tills program är färdigt och budget beslutad.
Följande ledamöter nomineras som representanter i referensgruppen:
Fredrik Gradelius, Centerpartiet
Helena Bogsjö, Socialdemokraterna
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på inkomna nomineringar och finner att dessa
bifalls.
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 19

Anmälan av delegationsbeslut

Till handlingarna läggs följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regionstyrelsens ordförandes beslut
-

Korttidsuthyrning av Konstmuséets lokaler, 2021-12-21 RS 2021/1839.

Regiondirektörens beslut
-

Delegationsbeslut, Ansökan om medel för att identifiera och ta fram en struktur
och strategi för ett investerarnätverk på Gotland 2021-12-17 RS 2021/1824
Förändring i beslutsattestantlistan från 2022-01-21

Bitr förvaltningschefs beslut
-

Bisysslor 2022-01-01-2022-01-11.
Delegationsbeslut, anställningar 2021-10-19 – 2021-12-31.
Delegationsbeslut, anställningar 2022-01-01 – 2022-01-11.
Delegationsbeslut, personalärenden 2021-08-23-2021-12-31.

Regional utveckling beslut
-

Informationsärenden. 2021-01-26 RS 2021/ 1696, RS 2021/1364

Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2021-12-08-2022-01-19.
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 20

Information. Vissa inkomna handlingar

Till handlingarna läggs följande inkomna handlingar:
-

Skrivelse Finansdepartementet
Överenskommelse mellan SKR och Regeringen kring Säker digital
kommunikation, 211217.
Mötesanteckningar Arvodeskommittén, november 2021
Mötesanteckningar Arvodeskommittén, december 2021
Tillgänglighetsrådets protokoll, december 2021
Dom Svea hovrätt, M 13523 – 19.
Brev ang. dom i MÖD 22-01-14 (M 13523-19)
CSK-protokoll 2021-11-23
CSK-protokoll 2021-11-23, utökat
Löneöversyn 2022 från Lärarnas Riksförbund
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 21

Information corona covid-19

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare. Regionstyrelsen informeras om
den ökade smittspridningen och påverkan på vården samt planeringen för
vaccinationsarbetet för dos tre.
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2022-01-26

RS § 22

Regiondirektörens information

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör. Regionstyrelsen informeras
om följande:
-

Centrala samverkanskommittén.
Servicepunkter på Gotland.
Införandet av visselblåsarfunktion.
Årsbokslutet.
Kontorsplatser på Visborg
Studentbostäder på Korpralen 1.
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