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Bokslutskommuniké

Ärendenummer: RS 2021/1438
Paragraf föregående instans: AU § 23
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

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

Bokslutskommuniké 2021
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Verksamhetsberättelse 2021 –
Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2022/12
Paragraf föregående instans: AU § 24
Regionstyrelsens beslut
•

2021 års verksamhetsberättelse med kompletteringar, inklusive särskilda
skrivelser, godkänns.

Sammanfattning

I bifogat underlag framgår i enlighet med Anvisningar för årsredovisning och bokslut
2021.
Verksamhetsberättelse regionstyrelseförvaltningen 2021 med bilagor:
-

Sammanfattande text av nämndens verksamhetsberättelse – kommer ingå i
Region Gotlands årsredovisning.
- Förslag till överföring av ekonomiskt resultat – beslut fattas i särskilt
ärende tillsammans med övriga nämnders underlag.
- Synpunkter – förslag inför framtagande av Region Gotlands
årsredovisning.
- Uppföljning av den internationella strategin – underlag från RSF till
kommande redovisning för hela Region Gotland.
samt

-

Verksamhetsberättelse för respektive avdelning inom RSF.
Resultat 2021 för politikerorganisationen.

Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-04
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Kompletteringsbudget 2022 –
Regionsstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2022/14
Paragraf föregående instans: AU § 26
Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2022.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 49 432 tusen
kronor (tkr) i kompletteringsbudget 2022. De medel som begärs utgår från
kvarvarande investeringsanslag i budget 2021.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2022 (40 000 tkr) och
beslutad exploateringsbudget (51 400 tkr) uppgår det totala
investeringsutrymmet 2022, efter eventuell beviljad kompletteringsbudget, till
140 832 tkr. Fördelat enligt följande:
Investeringstyp

Beslutad
Förslag till
budget kompletterings2022 (tkr)
budget (tkr)
Pott
5 000
0
Landsbygdsutveckling
2 000
8 000
IT- investeringar pott
17 000
5 034
IT-investeringar övriga
6 000
6 958
Övriga investeringar
2 500
Lokalinvesteringar kök
10 000
0
Summa investeringar
40 000
22 492
Exploatering
Totalt

51 400
91 400

26 940
49 432

Förslag till
total budget
2022 (tkr)
5 000
10 000
22 034
12 958
2 500
10 000
62 492
78 340
140 832

Kvar att hantera är att justera och dela upp exploateringsbudgeten enligt de nya
riktlinjerna för exploatering. Detta får ske i särskild ordning i samarbete med
teknikförvaltningen i samband med kommande budgetarbete.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-04
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Verksamhetsberättelse 2021 –
Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/13
Paragraf föregående instans: AU § 25
Regionstyrelsens beslut

Verksamhetsberättelsen för 2021 godkänns.
• Informationen om internationellt arbete 2021 godkänns.
• Förslaget till överföring av ekonomiskt resultat 2021 godkänns för vidare
hantering.
•

Sammanfattning

Räddningstjänsten har under året arbetat mot de uppsatta mål som finns i
verksamhetsplanen för 2021. Bland annat genom verksamhetens grunduppdrag
i tillsyn och utryckning men även genom samverkan för bättre rutiner för
släckvatten och implementering av de digitala lösningar som förvaltningen tagit
fram i projekt DiSa som ett led i kvalitetsarbetet samt personalsatsningar.
Räddningstjänsten står inför utmaningar kring den ökning av förnybara
energikällor som sker i samhället. Fler solcellstak, elbilar, gasfärjor och
vindkraftverk kräver anpassning av verksamhetens planering och arbetssätt.
Utbildningssatsningar kommer att behöva genomföras inom detta område.
Inom räddningstjänsten har en organisationsjustering genomförts under året.
Den externa utvärdering som har genomförts löpande av organisationen visar
ett mycket gott resultat. Organisationsförändringen förväntas bli permanentad.
Räddningstjänsten har gjort större satsningar på marknadsföring inför
rekryteringen av RIB (räddningstjänstpersonal i beredskap).Trots detta har
räddningstjänsten inte lyckats rekrytera RIB personal i tillräcklig omfattning till
stationen i Slite. Det har även vid behov genomförts traineeutbildning löpande
på RIB-stationerna.
När den gamla PFAS ”smittade” övningsplatsen lämnades har det enligt avtal
genomförts provtagning och därefter har en sanering utförts. Provtagning har
visat att det finns dieselutsläpp i marken vid en tankanläggning. Provtagningoch saneringskostnader uppgick till ca 500 tusen kronor. Räddningstjänstens
del i återställandet är genomfört under 2021.
Räddningstjänsten uppnår helt målet om god beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar samt i hög grad målet att det ska upplevas som lätt
att komma i kontakt med verksamheten. Övriga mål för verksamheten bedöms
delvis uppfyllda. Räddningstjänstens ekonomiska resultat för 2021 är ett
underskott med 6,5 miljoner kronor.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef,
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-04
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Kompletteringsbudget 2022 –
Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/15
Paragraf föregående instans: AU § 27
Regionstyrelsens beslut
•

Räddningstjänstens kompletteringsbudget för 2022 godkänns.

Sammanfattning

Kompletteringsbudgeten består av de kvarstående medel som ej nyttjas under
2022. Det äskas medel för totalt 4 750 tusen kronor (tkr) som flyttas till
investeringsbudgeten för 2022 och därmed läggs till beloppet för den redan
beslutade investeringsramen på 6 000 tkr.
Under året har utbyte skett av alarmering och utrustning samt inköp av
brandutrustning enligt plan. Arbete med övningsplatsen pågår och kommer
fortsätta under 2022.
Under 2021 beställdes en ny brandbil som ska placeras i Klintehamn, den var
delbetald vid leverans till påbyggaren, slutbetalning sker vid leverans och
godkänd besiktning Q1 2022. För att ta hand om kontaminerat material efter
bränder och olyckor behövs Visby brandstation lokalanpassas. Visby
brandstation hanterar allt material från samtliga brandstationer efter insatser.
Räddningstjänsten har i grundbudget 6 000 tkr för investeringar inför 2022,
verksamheten kommer lämna in kompletteringsbudget för 2022 på 4 750 tkr,
detta medför en total investeringsbudget på cirka 10 750 tkr kronor.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Dick Svennefelt, räddningschef,
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2022-02-04
Skickas till

RS-Registrator
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Begäran om tilläggsanslag. Upphandling
Korpen 5 ombyggnad
barnmorskemottagning

Ärendenummer: RS 2021/1867
Paragraf föregående instans: AU § 30
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 4 850 000 kronor till
investeringsbudgeten för Korpen 5 etapp 3 ombyggnation av
barnmorskemottagningen.
• Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.
•

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och
på vårdcentralerna.
I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme på
akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska
lokaler, för att sedan kunna flytta in i lokaler som verksamhetsanpassats och
som samtidigt är i behov av underhållsåtgärder. När barnmorskemottagningen
flyttat kan projektet för att iordningställa en central, gemensam, provtagning
starta. Den centrala gemensamma provtagningen ska tillhandahålla
provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna Wisby Söder och Visby
Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd frigörs lokaler inne på
respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i Korpen huset i Visby är
trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att frigöra utrymme
på vårdcentralerna är prioriterat.
Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum 2022-06-20.
Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och
tidigare utförd etapp. Nämnden gör bedömningen att det inte är möjligt att
genomföra omdisponeringar av anslag från andra projekt eller att dra ner på
projektet.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner kronor, vilket skulle innebära en total
budget på 12,5 miljoner kronor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget
innebär en högre hyreskostnad.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot tekniska nämndens
förslag och föreslår regionstyrelsen att bevilja ett tilläggsanslag på 4 850 000
kronor för investering i Korpen 5 etapp 3 ombyggnad av
barnmorskemottagning.
Att inkomna anbud är mer än dubbelt så höga bedöms bero på mindre
konkurrens och intresse vid denna upphandling samt högre kostnadsbild för
installatörer och material. I jämförelse med den första etappen som
genomfördes för ett år sedan (med samma typ av åtgärder) var kostnaden per
kvadratmeter mindre än hälften av det bästa inkomna anbud för denna etapp.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-12-16, § 246
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-17
Skickas till

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Begäran om tilläggsanslag.
Trygghetspunkt Klintehamn

Ärendenummer: RS 2021/1866
Paragraf föregående instans: AU § 29
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tilläggsanslag till hälso- och sjukvårdsnämndens investeringsbudget på
1 900 000 kronor för iordningställandet av trygghetspunkt i Klintehamn
beviljas.
• Tilläggsanslaget finansieras genom regionens eget kapital.
•

Sammanfattning

Vårdcentralen i Klintehamn stängdes i årsskiftet 2019/2020, och sedan dess
har det funnits en ambition och vilja att en trygghetspunkt ska öppnas.
Tidigare har trygghetspunkter varit placerade i lokaler i socialnämndens
särskilda boenden. I Klintehamn är detta inte lämpligt ur flera aspekter. Efter
genomlysning av flera olika lokaler har utredningen kommit fram till att den
tidigare vårdcentralen, Klinte Sicklings 1-113 är den mest lämpliga.
Lokalen inrymmer idag hemtjänstgrupper inom socialförvaltningen och
framöver ska även två dagliga verksamheter vara verksamma i delar av
lokalerna. Socialförvaltningen önskar inflyttning om möjligt i mars 2022.
Hemse vårdcentral planerar att bedriva verksamhet i lokalerna några dagar i
veckan med planerade besök hos undersköterska,
sjuksköterska/distriktssköterska och med möjlighet till digitalt läkarmedverkan
från Hemse vårdcentral, samt med möjlig utveckling med samtalsbehandlare.
Bemanning ska ske av ordinarie personal från Hemse vårdcentral.
Lokalen har under året använts som vaccinationsmottagning, men den
verksamheten har avslutats under hösten 2021.
Nödvändiga investeringar i fastigheten exkl. underhåll uppskattas av
teknikförvaltningen till 1 900 000 kronor. Utöver det uppskattas
underhållsbehovet (underhåll av samtliga ytskikt, insyns- och solskydd samt
brandskydd) till 1 500 000 kronor. Investeringsbehoven omfattar två
mottagningsrum, väntrum, ett litet personalrum, RWC, förrådslokal mm. För
att lokalen ska möta behoven behöver anpassningar ske.
Investeringar i inventarier uppskattas till ca 630 000 kronor varav cirka 300 000
kronor bedöms gå att ordna med redan befintliga inventarier inom
förvaltningen. Resterande 330 000 kronor bedöms inrymmas inom hälso- och
sjukvårdsnämndens pott för investeringar.
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Hyreskostnaden efter gjorda investeringar och anpassningar bedöms till cirka
285 000 kronor (cirka 124 kvm). Nuvarande hyra är 75 000 kronor/år och
utökad hyra är beräknad på kapitalkostnaderna för
investeringen/anpassningen.
Utöver hyra krävs städning mm på totalt cirka 50 000 kronor per år.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda med att tilläggsanslaget
innebär en högre hyreskostnad.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har efter diskussion med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen fått information om att omprioriteringar av
innevarande års investeringspott inte är möjlig samt att investeringen är
planerad att påbörjas under våren 2022.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer också i hälso- och
sjukvårdsförvaltningens bedömning är att en investering med ovan beskrivna
lokalåtgärder för cirka 1 900 000 kronor och investering i
utrustning/inventarier/IT för cirka 330 000 kronor är en relativt hög
investeringsutgift som i sin tur leder till en hög driftkostnad för en relativt liten
verksamhet. Den utredning som är gjord, ”Struktur 2015”, visar dessutom på
att det behövs många utrymmen för att tillhandahålla en acceptabel
arbetsmiljö, tillgänglighet och hygien även om det är en förhållandevis liten
verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2021-12-14, §151
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-03
Skickas till

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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Revisionsrapport. Granskning av intern
kontroll

Ärendenummer: RS 2021/1500
Paragraf föregående instans: AU § 31
Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse lämnas som svar till
revisorerna.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
regionens interna kontroll. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
regionstyrelsens och nämndernas arbete med intern kontroll är tillräckligt.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att regionstyrelsens och
nämndernas arbete inte är tillräckligt. Granskningen visar att regionstyrelsen
och majoriteten av nämnderna har ett i stort fungerande arbete med intern
kontroll men att det finns utvecklingspotential. I dagsläget varierar det mellan
nämnderna när internkontrollplanerna antas och hur planerna och rapporterna
är utformade. Regionens internkontrollarbete kan bli mer sammanhållet och
enhetligt med gemensam övergripande tidsplan och gemensamma mallar för
planer och rapporter.
Granskningen visar också att det finns behov av att utveckla arbetet med riskoch väsentlighetsanalys. Revisorerna anser att kraven på nämndernas och
styrelsens involvering i risk- och väsentlighetsanalys och framtagande av
internkontrollplan kan förtydligas. De förtroendevaldas delaktighet är av vikt
då de dels är ansvariga för den interna kontrollen, dels kan ha ett annat
perspektiv på risker.
Rekommendationer till regionstyrelsen:
Föreslå regionfullmäktige att besluta om ett internkontrollreglemente eller
motsvarande.
-

Ta fram gemensamma mallar för planering och uppföljning av
internkontroll.
Ta fram ett gemensamt årshjul för internkontroll.
Ta fram anvisningar för genomförande av risk- och väsentlighetsanalys.

Rekommendationer till regionstyrelsen och samtliga nämnder:
-

Digital justering

Kontinuerligt utbilda tjänstepersoner och nämndernas/styrelsens
ledamöter i internkontroll och risk- och väsentlighetsanalys.
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-

I större utsträckning involvera ledamöterna i risk- och
väsentlighetsanalysen samt prioritering av kontrollpunkter till
internkontrollplanen.

Regionstyrelseförvaltningens kommentarer:
Under förra året (2021) genomfördes en större omarbetning av riktlinjerna för
intern kontroll. I de nya riktlinjerna finns nu en vägledning för hur riskanalyser
ska göras, det finns även mallar för hur en internkontrollplan och en
uppföljningsrapport ska ställas upp. I riktlinjerna har även ansvarsfördelningen
samt arbetssättet förtydligats.
De nya riktlinjerna kommer att beslutas av regionfullmäktige den 21 februari
2022.
Behovet av att på ett systematiskt sätt utveckla det gemensamma arbetet med
risk- och väsentlighetsanalys delas av regionstyrelseförvaltningen. Inom
regionen finns goda exempel men gemensamma metoder behöver utvecklas.
Därefter bör arbetet leda till handling. Avsikten är att de nya riktlinjerna ska ge
nödvändigt stöd för att arbetet ska utvecklas. I riktlinjerna anges även att
regionstyrelsen årligen ska utvärdera regionens samlade system för intern
kontroll samt om behov av förbättringar identifierats vidta nödvändiga
åtgärder. Detta rapporteras till regionfullmäktige i samband med
årsredovisningen. Vid den här utvärderingen ingår även risk- och
väsentlighetsanalys. Det innebär att regionstyrelsen årligen har en möjlighet att
diskutera och besluta om specifika åtgärder som behöver vidtas.
I de nya riktlinjerna finns inte beskrivet när på året de olika momenten ska
genomföras. I avsnittet om ansvarsfördelning står följande:
Regionstyrelsens ansvar är också att vara aktiv i arbetet med intern kontroll och
se till att det finns regler, riktlinjer, rutiner, tidplaner och liknande
styrdokument som ett stöd för verksamheterna.
I den regiongemensamma tidplanen för planerings- och uppföljningsprocessen,
som bland annat återfinns i strategisk plan och budget, kommer datumen för
internkontrollarbetet att finnas från och med nästa år. Bedömningen är att det
är bättre att ha tidplaner samlat ihop med övriga tider i ledningsprocesserna
istället för uppdelat i olika riktlinjer.
Förvaltningarna har ett ansvar att involvera den egna nämnden i alla delar av
internkontrollarbetet. Det är nämnden som har ansvar att se till att den interna
kontrollen är tillräcklig. Intern kontroll ingår i styrningen och är del av
ledningssystemet. Förvaltningschefen ska leda arbetet med att åstadkomma och
upprätthålla en god intern kontroll samt ansvarar för att se till att riskanalys,
riskåtgärder, uppföljning och bedömning genomförs.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de nya riktlinjerna för intern kontroll i
allt väsentligt omfattar de brister som KPMG har funnit vid granskningen.
Det viktiga är dock att riktlinjerna följs och leder till förändrat beteende. En
riktlinje är ett stöd i tolkningen av vad som ska utföras men det är det
systematiska arbetet i nämnder och förvaltningar som gör skillnad. En bra
intern kontroll kommer att bidra till att motverka fel, oavsiktliga och avsiktliga i
det dagliga arbetet.
Ärendets behandling under mötet

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

Revisionsrapport. 2021-10-28
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

Regionens revisorer
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RS § 31

Protokoll
Sida 18 (54)

Inhyrning av lokaler

Ärendenummer: RS 2022/274
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Hyresavtal med Vacse Visborg AB (Vacse) avseende förhyrning av 4
byggnader på fastigheten Visborg 1:15 godkänns.

Sammanfattning

Tekniska nämnden föreslår att regionfullmäktige ska godkänna ett nytt
hyresavtal med Vacse Visborg AB avseende förhyrning av 4 byggnader på
fastigheten Visborg 1:15.
Hyrestiden är 15 år, från 2022-05-01 till 2037-04-30. Grundhyran per år sänks
från cirka 28,9 miljoner kronor (mnkr) till cirka 19,8 mnkr, en
kostnadssänkning på drygt 9 mnkr. Kostnadssänkningen är möjlig genom en
generell hyressänkning samt att ytan minskar genom att AB Gotlandshem
kommer att hyra knappt 1 400 kvm av dagens totalt 17 830 kvm. Region
Gotlands behov av arbetsplatser på Visborg bedöms kunna lösas genom ett
mer effektivt lokalutnyttjande samt genom nya arbetssätt.
Avtalet innebär att Region Gotlands samtliga förvaltningsledningar och
administrativa verksamheter fortsatt kommer att finnas på Visborgsområdet.
Visborgsområdet kommer i ett långt perspektiv inrymma cirka 3 500 – 4 000
bostäder, serviceinrättningar, kommersiellt utbud samt kommunal service som
ex. förskola och äldreboende. Att Region Gotland finns kvar i den miljön
bedöms viktigt för områdets utveckling.
I Region Gotlands resultatplan för perioden 2022-2024 beräknas behov av
effektiviseringar på sammanlagt 150 mnkr. 43 mnkr är redan beslutade att
genomföras 2022 inom olika områden. En del av kvarvarande behov av
effektivisering ska genomföras inom områdena digitalisering, bemanning,
inköp samt lokaler. Att effektivisera lokalanvändningen på Visborg kommer
därmed att bidra till att genomföra de kostnadssänkningar som är nödvändiga.
Genom att hyran för lokalerna på Visborg blir lägre kommer även internhyran
som nämnderna betalar att sänkas. Det innebär att även budgeten ska justeras.
Detaljerna för hur det kommer att gå till ska beslutas i samband med
regionfullmäktiges budgetbeslut i juni 2022.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen anser precis som tekniska nämnden att ett nytt
hyresavtal är ekonomiskt gynnsamt då en kostnadssänkning på drygt 9 mnkr
per år kan genomföras. Det är också helt i linje med beslutat
effektiviseringsprogram där effektiviseringar av lokaler ska genomföras.
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Huvudalternativet till att fortsätta hyra lokalerna är att köpa dem. Enligt
Region Gotlands fastighetspolicy ska egen verksamhet i första hand bedrivas i
egna lokaler. Bedömningen är dock att en sådan investering skulle påverka
kommande behov av investeringar i skolor, förskolor, äldreboenden och
fritidsanläggningar på ett negativt sätt. Andra alternativ som utretts är att bygga
nya lokaler eller hyra andra lokaler men inget av dessa alternativ har bedömts
lämpliga.
När ett hyresavtal upprättas behöver en klassificering göras av om avtalet är att
betrakta som operationell eller finansiell leasing. Vad som gäller beror på
avtalets ekonomiska innebörd och inte på avtalets civilrättsliga form. Om
avtalet bedöms vara finansiell leasing ska det redovisas som en
anläggningstillgång som finansierats genom lån trots att inget köp genomförts.
I beräkningen av vad som gäller i det här fallet har uppgift lämnats om att ett
köp innebär en investering på mellan 500 och 600 miljoner kronor. Vi har
utgått från vår genomsnittliga ränta för extern upplåning samt använt
schablonbelopp för driftskostnader i grundhyran. Överenskommen hyrestid på
15 år har använts i beräkningen. Anledningen till att inte en längre hyrestid
använts är att det är fråga om kontorslokaler och inte specialanpassade lokaler.
Behovet av kontorslokaler kan komma att ändras mycket på 15 år. Möjlighet
finns för Region Gotland att efter hyrestidens slut omförhandla om mindre yta,
eventuellt bygga nya lokaler eller förhandla med ny hyresvärd. Beräkningen
innebär att nuvärdet av hyreskontraktet är 40 % av det verkliga värdet.
Innebörden är att det här hyresavtalet är att betrakta som ett operationellt
leasingavtal som inte behöver redovisas balansräkningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2022-02-10, § 3
Teknikförvaltningen, 2022-01-26
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-13
Offert Vacse 2022-01-14
Hyresavtal
Skickas till

Tekniska nämnden
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RS § 32
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Finansieringsplan - Anslag 1:1

Ärendenummer: RS 2021/450
Paragraf föregående instans: Regu § 4
Regionstyrelsens beslut
•

Finansieringsplanen antas som styrande dokument för hantering av Region
Gotlands tillgängliga utvecklingsmedel i riktning mot en hållbar regional
utveckling i enlighet med RUS, genomförandeprogrammen och smart
specialiseringsstrategin samt för att skapa förutsättningar för ett ökat lärande
i det regionala utvecklingsarbetet.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har i uppdrag att fullgöra Region Gotlands ansvar för regional
utveckling enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar.
Regionstyrelsens verkställande av grunduppdraget utifrån gällande lagar,
förordningar och regelverk ska bidra till måluppfyllelse av den regionala
utvecklingsstrategin, Vårt Gotland 2040 (RUS).
Regionstyrelsen har beslutat att en finansieringsplan ska tas fram för att skapa
en tydlig styrning och prioritering av tillgängliga utvecklingsmedel i riktning
mot hållbar regional utveckling i enlighet med RUS,
genomförandeprogrammen och smart specialiseringsstrategin och för att skapa
förutsättningar för ett ökat lärande i det regionala utvecklingsarbetet. Det
arbetet är nu slutfört.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-20
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Ansökan om verksamhetsbidrag till
Gotlands Besöksnäring AB för år 2022 2023

Ärendenummer: RS 2022/55
Paragraf föregående instans: Regu § 6
Regionstyrelsens beslut

Förslaget till partneravtal mellan Gotlands Besöksnäring AB (GFB) och
Region Gotland antas.
• Verksamhetsbidrag lämnas till Gotlands Besöksnäring AB för år 2022-2023
och belastar regionstyrelsens näringslivsanslag. Verksamheten ges bidrag
med 300 000 kr ur 2022 års anslag och 300 000 kr ur 2023 års anslag.
• Beslutet avser perioden 2022-02-25 – 2023-12-31.
•

Jäv
På grund av jäv deltar inte Peter Lindvall, regiondirektör, i handläggningen av
ärendet.
Sammanfattning

Den nu gällande besöksnäringsstrategin antogs 2019-02-25. Strategin har två
horisonter för det kommande arbetet. 2022 ska arbetet ha nått en nivå där
Gotland är moget för att på ett hållbart sätt utvecklas framåt. 2027 är målbilden
att Gotland ska upplevas som norra Europas mest hållbara och attraktiva
resmål.
Gotlands besöksnäring AB (Gotlands förenade besöksnäring, GFB)
företrädare för besöksnäringen har fått i uppdrag att implementera strategin.
Implementeringen är avgörande för att utveckla sektorn och skapa stärkta
förutsättningar för hållbar utveckling inom näringen. En handlingsplan
kopplad till besöksnäringsstrategin togs fram 2020.
Sedan 2019 bedrivs implementeringsarbetet genom projektet
Besöksnäringsstrategi implementeringsprocess. Projektets huvudriktning är att
processleda implementeringen av besöksnäringsstrategin med utgångspunkt i
handlingsplanen.
Projektet syftar även till att ytterligare stärka samverkan mellan Region Gotland
och Gotlands förenade besöksnäring (GFB), där GFB arbetar med att samla
och stötta företag och Region Gotland huvudsakligen stöttar besöksnäringens
utveckling med insatser inom infrastruktur och fysisk planering.
Den pågående pandemin har påverkat resandet i stor omfattning och förändrat
förutsättningarna för genomförandet av besöksnäringsstrategin. Det handlar
både om tidshorisont och inriktning. Med anledning av pandemin har
implementeringsarbetet förlängts med två år 2022-01-01 – 2024-02-29.
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Under den kommande tvåårsperioden ska även besöksnäringsstrategin ses
över, dels utifrån den påverkan vi ser att pandemin kommer att leda till
framöver men också mot bakgrund av regeringens nyligen framtagna nationella
strategi för hållbar turism och besöksnäring samt den under 2021 antagna
regionala utvecklingsstrategin.
I syfte att implementera besöksnäringsstrategin och i samförstånd strategiskt
driva besöksnäringsfrågor mot gemensamma mål har Region Gotland och
GFB utvecklat en överenskommelse om partnerskap som regleras genom ett
partneravtal. Avtalet gäller 2022-2023 och går hand i hand med projektet –
Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi. Utgångspunkten i avtalet är
affärs- och samhällsnytta för båda parter. För Region Gotland är det
grundläggande motivet för avtalet att stärka besöksnäringen som prioriterat
utvecklingsområde för Gotland. Det är avgörande
för båda parter att utvecklingen sker på ett socialt, miljömässigt och
ekonomiskt hållbart sätt. Under avtalstiden ska parterna, gemensamt och i
samverkan, ta ansvar för att alla delar i besöksnäringsstrategin för Gotland
samordnas och utvecklas i enlighet med avtalets syfte.
För att stärka GFB som utvecklingsaktör och samarbetspartner i
utvecklingsprocesser framåt föreslår Regionstyrelseförvaltningen att Region
Gotland ger ett årligt verksamhetsbidrag om 300 000 SEK/år under 2022 och
2023. Detta bidrag ska användas som kontant medfinansiering i regionalt
utvecklingsprojekt.
Region Gotland kan utöver detta även stödja GFB i överenskomna
utvecklingsarbeten, genom personella insatser eller projektmedelsfinansiering.
GFB ska avsätta egna verksamhetsmedel från medlemmarna, i samma nivå
som Region Gotland ovan erlägger för att genomföra aktiviteter som bidrar till
syfte och mål med partneravtalet.
Bedömning

Genom bildandet av partnerskap för styrning och ledning av
implementeringsarbetet skapas förutsättningar för en långsiktighet inom
området. Detta partnerskap utgör också grunden för fortsatt klusterutveckling
och skapandet av en innovationsmiljö för besöksnäringen.
Regionstyrelseförvaltning föreslår regionstyrelsen att anta partneravtalet samt
bevilja finansiering i enlighet med upprättat förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Partneravtal mellan Region Gotland och Gotlands förenade Besöksnäring
Projekt - Förlängning implementering Besöksnäringsstrategi.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-10
Skickas till

Regionstyrelseförvaltningen – enheten för Hållbar Tillväxt
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RS § 34
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Ägaranvisning för Almi Företagspartner
Gotland AB 2022

Ärendenummer: RS 2022/72
Paragraf föregående instans: Regu § 8
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Sammanfattning

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och
av Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina
gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets
verksamhet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi
Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2022 för Almi
Företagspartner Gotland AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-19
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Försäljning av delar av aktieinnehav i
Gotland Grönt Centrum

Ärendenummer: RS 2021/1845
Paragraf föregående instans: Regu § 7
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Region Gotland säljer 50 aktier av sitt totala innehav om 400 aktier i
Gotland Grönt Centrum AB till Tillväxt Gotland för 273 651 kronor.

Jäv:
På grund av jäv deltar inte Stefan Nypelius (C) i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Gotland Grönt Centrum AB arbetar med projektet ”Operation Matbyrån”.
Projektet genomförs tillsammans med Tillväxt Gotland och Lantbrukarnas
Riksförbund med målet är att under 2022 sjösätta en näringslivsdriven
verksamhet i form av ett bolag ”Matbyrån AB”. Projektet finansieras av
Länsstyrelsen och pågår under perioden 2020-2022.
Förslag från Gotland Grönt Centrum är att det nya bolaget ska bli ett helägt
dotterbolag till Gotland Grönt Centrum AB. Nuvarande ägarbild av Gotland
Grönt Centrum AB är: Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 40
procent samt Lantbrukarnas Riksförbund 5 procent.
Försäljning av aktierna till Tillväxt Gotland breddar och förstärker ägargruppen
och därmed engagemanget från näringslivets organisationer och aktörer.
Ny ägarbild för Gotland Grönt Centrum AB blir efter försäljning av aktier:
Hushållningssällskapet 55 procent, Region Gotland 35 procent samt
Lantbrukarnas Riksförbund och Tillväxt Gotland 5 procent vardera.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att försäljning av aktier till Tillväxt
Gotland breddar och förstärker ägargruppen och engagemanget bland
näringslivets organisationer och aktörer. Den nya ägarstrukturen ger en bredare
samverkan samt ökar engagemang, som på sikt kommer stärka utvecklingen
inom den regionala utvecklingsstrategins utpekade styrkeområde; mat- och
livsmedel.
Köpeskillingen är bokfört värde på aktiepost om 50 aktier enligt beräkning
utifrån substansvärdemetoden framtagen utifrån 2020 års bokslut.
EK: 4.381.955 kr (Bundet+Fritt)
Obeskattad reserv: 1.388.118 kr
Bolagsskatt 21,4% (2020)
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Justerat EK: 4.381.955 kr + (1-0,214)* 1.388.118 kr = 5.473.016 kr
5% av justerat EK: 273.651 kr
Ärendets behandling under mötet

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

Anhållan från Gotland Grönt Centrum AB samt Tillväxt Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-18
Skickas till

Gotland Grönt Centrum AB
Tillväxt Gotland
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Tilläggsanslag
regionstyrelseförvaltningen – nytt
badhus

Ärendenummer: RS 2022/101
Paragraf föregående instans: KFB § 3
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag om 1,0 miljoner kronor för att påbörja
badhusinvesteringen 2022.
• Finansiering sker ur regionens eget kapital.
•

Sammanfattning

Regionfullmäktige tog 2021-11-22, RF §182 beslut om att investera 224
miljoner kronor (mnkr) i ett nytt badhus i Visby. Investeringsmedel fördelades
mellan åren 2023-2025.
Enligt upprättad tidplan förväntas badhuset invigas under första kvartalet 2026.
För att möjliggöra detta har teknikförvaltningen bedömt att projektet behöver
komma igång redan i år. Under 2022 behöver en upphandling av entreprenör
ske samt bygglov sökas. Detta till en beräknad utgift om 1 mnkr.
Teknikförvaltningens bedömning är att partnering är bästa metod för att
genomföra projektet. Upphandlingen startar då med att man gör en
prekvalificering av tilltänkta entreprenörer där man väljer ut vilka som bedöms
lämpliga till att lämna anbud. Sedan görs upphandlingen efter det. Vidare måste
bygglov sökas. Allt detta görs ihop med entreprenören och detta bör ske under
2022. Priset har bedömts på erfarenheter från tidigare partnering bland annat
tilltänkta utbyggnaden av akuten på lasarettet.
Återkommande rapportering av projektet kommer ske årligen på
budgetberedningen samt löpande i tekniska nämnden och regionstyrelsen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att ett tilläggsanslag på 1,0 miljoner
kronor beviljas till regionstyrelsen för att kunna påbörja investeringen. Den
totala budgeten uppgår efter tilläggsanslag till 225,0 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

RSF/Kultur- och fritidsavdelningen, och Ekonomistöd, RSF

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

RS § 37

Digital justering

Protokoll
Sida 28 (54)

Upphandling verksamhetsdrift
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Sociala föreningar, verksamhetsstöd
2022

Ärendenummer: RS 2022/70
Paragraf föregående instans: KFB § 1
Regionstyrelsens beslut
•

Föreningarna beviljas stöd enligt föreslagen fördelning.

Sammanfattning

Region Gotlands verksamhetsstöd till sociala föreningar vänder sig till
föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt viktig verksamhet
inom socialt stöd. Inför 2022 har totalt tolv organisationer ansökt om stöd. En
beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har
kommit fram till nedanstående förslag enligt bifogade bedömningar.
Beredningsgruppen har utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden,
verksamhetsbaserade erfarenheter och den rådande samhällsutvecklingen i sin
bedömning av fördelning av stödet i enlighet med bidragsbestämmelserna
antagna av regionfullmäktige 2006-11-27.
Bedömning

Föreningarna beviljas stöd enligt nedanstående fördelning:
Organisation
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Stöd 2019

Stöd 2020

Stöd 2021 Sökt 2022

AMD
15 000 kr
Attention
15 000 kr
Bris
45 000 kr
BOJ
70 000 kr
GFS
10 000 kr
Kv.Jour Amanda 110 000 kr
Kris Gotland
15 000 kr
RSMH
IOGT-NTO
Gotland
10 000 kr
Rädda Barnen
45 000 kr
Röda Korset
75 000 kr
Skuldjouren
15 000 kr
Länkarna Slite 20 000 kr
Länkarna Visby 15 000 kr
Summa
460 000 kr
Budget

15 000 kr
15 000 kr
45 000 kr
70 000 kr
14 000 kr
120 000 kr

15 000 kr
15 000 kr
45 000 kr
70 000 kr
15 000 kr
144 000 kr

15 000 kr

15 000 kr

45 000 kr
70 000 kr
16 000 kr
20 000 kr
15 000 kr
460 000 kr

Förslag
2022

150 000 kr 15 000 kr
15 000 kr 15 000 kr
115 000 kr 45 000 kr
70 000 kr 70 000 kr
18 000 kr 18 000 kr
280 000 kr 150 000 kr
10 000 kr

10 000 kr

45 000 kr 50 000 kr 47 000 kr
50 000 kr 150 000 kr 42 000 kr
16 000 kr 50 000 kr 18 000 kr
15 000 kr 50 000 kr 15 000 kr
15 000 kr 75 000 kr 15 000 kr
460 000 kr 1 033 000 kr 460 000 kr
460 000 kr
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Årets ansökningar uppgår till mer än dubbelt så mycket än vad som finns att
söka. Föreningarna ansöker om personal-, lokal- och administrationskostnader
samt kostnader för aktiviteter, utbildning, resor och kommunikation.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
utbildning och nästan alla har beredskap för akutinsatser. Föreningarna
kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den offentliga
verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då även små
föreningar har möjlighet att få stöd till omkostnader där medlemsfinansieringen
inte räcker till. Alla föreningar är viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp.
Många av föreningarna samarbetar med offentlig verksamhet eller med varandra
i andra nätverk och utgör på så vis en bredd av social verksamhet i det
gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland,
samhällsnyttans storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Det finns 460 000 kronor att fördela, det totala ansökningsbeloppet uppgår till
1 033 000 kronor. Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många
föreningar som möjligt ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Utgångspunkten för bedömningen har varit RUS – Vårt Gotland 2040 för att
nå de övergripande målen om att främja hälsa, delaktighet och trygghet med
fokus på prioriteringarna om att värna en trygg uppväxt fri från våld samt
skapa möjligheter för delaktighet och inkludering.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse regionstyrelseförvaltningen 2022-02-05
Skickas till

Berörda föreningar
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RS § 39

Protokoll
Sida 35 (54)

Fördelning av medel till regionala
länsinstitutioner inom
kultursamverkansmodellen

Ärendenummer: RS 2022/59
Paragraf föregående instans: KFB § 4
Regionstyrelsens beslut
•

De regionala kulturinstitutionerna inom kultursamverkansmodellen beviljas
medel enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Sammanfattning

Kultursamverkansmodellen tilldelas statliga och regionala medel. Samtliga
fördelas av Region Gotland till de regionala kulturinstitutionerna inom
modellen: Gotlands museum, Länsteatern på Gotland, Film på Gotland,
Gotlandsmusiken och Länsbiblioteket på Gotland. Kultursamverkansmodellen
inkluderar även de regionala kulturutvecklarnas arbete.
Verksamhetsåret 2022 ska totalt 50 127 500 kr fördelas, varav 27 356 000 kr i
statligt anslag och 22 771 500 kr i regionalt stöd. Dessa inkluderar
indexuppräkning – regionala medel med 2% och statliga med 0,8% – samt en
permanent statlig ramförstärkning om 1 268 120.
För år 2022 omfördelas medel enligt den förändring av utvecklarorganisationen
som RS beslutade 2021-05-26, ärende RS 2021/63. Det innebär bland annat att
den permanenta statliga ramförstärkningen från 2021 på 888 000 tillfaller
utvecklarorganisationen, att medel omförs från Länsbiblioteket Gotland,
Länsteatern och Gotlands Museum samt att medel till utvecklarna redovisas
separat i fördelningen.
Syftet är stärka flexibilitet och utvecklingsmöjligheter genom att säkerställa att
utvecklarna har såväl områdesspecifika som gemensamma medel för
samverkan och kan överbrygga stuprör mellan områdena samt sätta ett ökat
fokus på att uppnå Kulturplanens horisontella mål.
Förslag till fördelning
FÖRSLAG
FÖRDELNING 2022
Gotlands Museum, GM –
allmänt
- GM Konstutveckling
- GM Kulturarvsutveckling
- GM Slöjdutveckling
Gotlands Musikstiftelse
Länsteatern på Gotland
Länsbiblioteket Gotland
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STATLIGT STÖD
Statsbidrag

Ramförstärkning

REGIONALT
STÖD
Regionbidrag

8 648 500

300 000

7 532 900

Totalt
2022
16 481 400

200 000
200 000
200 000
100 000

212 000
189 500
439 000
6 896 200
3 935 400
715 300

484 000
409 000
1 218 000
15 166 200
8 935 400
2 085 700

272 000
219 500
579 000
8 070 000
4 800 000
1 270 400

Regionstyrelsen
Region Gotland
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Film på Gotland, Fpg –
allmänt
- Fpg Filmutveckling
Dansutveckling
Litteraturutveckling
Musikutveckling
Teaterutveckling
Gemensamma utvecklarmedel,
RG
Summa fördelat ordinarie
medel
Förstärkning att fördela
Summa statligt/regionalt
Procent

Protokoll
Sida 36 (54)

799 700
220 000
418 000
237 000
237 000
217 000
99 780

100 000
100 000

68 120

26 087 880

1 773 000

2 672 700

189 500
277 000
197 000
197 000
177 000
40 700

409 500
795 000
434 000
434 000
394 000
208 600

22 771 500

48 859 380

1 268 120
27 356 000
54,6%

1 268 120
22 771 500
45,4%

50 127 500

Gällande fördelning av områdesspecifika medel till utvecklarna samt fördelning
av ramförstärkning, har individuella bedömningar gjorts inom varje område
och för varje aktör. Dans- och slöjd- och formutveckling som har svagare
strukturer och organisering föreslås kompenseras för detta med ökad
tilldelning av områdesspecifika medel samt med ramförstärkning.
Gotlands museum föreslås ramförstärkning utifrån museets äskande kring
digitalisering av kulturarvet, Gotlandsmusiken utifrån äskande kring breddat
deltagande med fokus på barn och unga vuxna och Länsteatern på Gotland
samt utvecklarorganisationen för att sätta ytterligare fokus på att stärka
samarbeten med fria professionella aktörer och villkoren för konstnärligt
skapande. Länsbiblioteket Gotland föreslås ramförstärkning för att ytterligare
stärka sitt framgångsrika utvecklingsarbete för läsfrämjande kring små barns
läsutveckling och Film på Gotland för att tillsammans med Kulturskolan
metodutveckla och stärka arbetet med skolbio på Gotland.
Bedömning

Pandemin har påverkat institutionerna och arbetet med kulturutveckling.
Region Gotland har under såväl 2020 som 2021 beviljat åtgärdspaket med
särskilda insatser, samtidigt som permanent uppräkning från staten skett under
båda dessa år. Region-styrelseförvaltningens förslag på fördelning för 2022 sker
mot bakgrund av dessa stödfördelningar, men också med tanke på den
omfördelning inom kultursamverkansmodellen som skett genom förändring av
utvecklarorganisationen som träder i kraft 2022. Syftet är stärka flexibilitet och
utvecklingsmöjligheter i en föränderlig tid genom att säkerställa att utvecklarna
har såväl områdesspecifika (för de olika konstområdena) som gemensamma
medel (för samverkan) och kan överbrygga stuprör mellan områdena samt sätta
ett ökat fokus på att uppnå Kulturplanens horisontella mål.
Gällande fördelning av områdesspecifika medel till utvecklarna samt fördelning
av ramförstärkning, har individuella bedömningar gjorts inom varje område
och för varje aktör. Dans- och slöjd- och formutveckling som har svagare
strukturer och organisering föreslås kompenseras för detta med ökad
tilldelning av områdesspecifika medel samt med ramförstärkning. Den ökade
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tilldelningen av områdesspecifika medel till dans- och formutveckling
balanserar upp förändringarna för tjänsteutrymmena genom omorganisationen
som träder i kraft 2022. Dans- och slöjd- och formområdena bedöms också
kräva ramförstärkning för att stärka svaga infrastrukturer på dessa områden,
med hänvisning till prioriteringsgrunderna för det statliga stödet.
Gotlands museum föreslås ramförstärkning utifrån museets äskande kring
digitalisering av kulturarvet, vilket även är ett akut behov som lyfts på nationellt
plan som en utmaning för hela kulturarvsområdet. Det handlar om att skapa
digitala versioner av fysiska föremål, böcker och arkivmaterial som finns i
samlingarna. Att digitalisera kulturarvet ökar befolkningens tillgång till vår
gemensamma historia och möjliggör museets utvecklingsarbete med digital
förmedling och digital publik verksamhet.
Gotlandsmusiken föreslås en ramförstärkning utifrån sitt äskande kring
breddat deltagande med fokus på barn och unga vuxna, en viktig målgrupp
som kräver förnyelse- och utvecklingsarbete där Gotlandsmusiken redan är på
god väg.
Länsteatern på Gotland föreslås ramförstärkning för att sätta ytterligare fokus
på att stärka samarbeten med fria professionella aktörer och villkoren för
konstnärligt skapande, liksom utvecklarorganisationen.
Länsbiblioteket föreslås ramförstärkning för att ytterligare stärka sitt
framgångsrika utvecklingsarbete för läsfrämjande kring små barns läsutveckling
i enlighet med Vårt Gotland 2040, och Film på Gotland föreslås en
ramförstärkning för att tillsammans med Kulturskolan metodutveckla och
stärka arbetet med skolbio på Gotland. I ett uppkopplat digitalt
rörligbildlandskap på nätet krävs att barn och unga i skolan säkerställs att få ta
del av den professionella filmens långa berättande och kvalitet såväl som det
pedagogiska samtalet efter filmupplevelsen såväl som det pedagogiken i att
fånga och samtala kring intrycken efter upplevelsen.
Tvärperspektiv
Förslag till beslut är förenligt med gällande lagstiftning och står i proportion
med de mål som ställts upp i Region Gotlands kulturplan. Förslaget är en
förstärkning av kultursamverkansmodellens aktörer.
Tre särskilda insatser i årets förslag till fördelning stärker barnperspektivet:
Satsning på Gotlandsmusikens utveckling kring målgruppen barn och unga,
Film på Gotlands utveckling gällande film i skolan i samarbete med
Kulturskolan samt förstärkning gällande regional biblioteksutveckling och små
barns läsande. Ett mål för utvecklarnas gemensamma arbete är att införa ett
barnsamråd, ett så kallat ekonätverk, för att öka barn och ungas delaktighet i
kulturutbudet samt kring årets kultursommarjobb.
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Klimat och miljöperspektiv har inte bedömts vara relevanta i denna
bedömning.
Kultursamverkansmodellens aktörer arbetar generellt efter mål i Kulturplanen
kring landsbygdssäkring och bedriver verksamhet över hela Gotland.
Förstärkning i modellen betyder även förstärkning av kultur på landsbygderna.
Utvecklarna kommer under 2022 arbeta horisontellt med föryngring av
arrangörsskap på de gotländska landsbydgerna. Utvecklarna avser att följa upp
2021 års projekt kring scenkonst och hbtq-frågor i samarbete med elevhälsan
och integrerar därmed ett ökat jämställdhetsperspektiv i arbetet riktat mot barn
och unga.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Angelica Fihn, avdelningschef och Karin Leoson,
verksamhetscontroller, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-31
Kulturrådets beslut 2022-01-27
Region Gotlands Kulturplan 2021-2024
Överenskommelser Gotlands Museum, Gotlandsmusiken, Länsteatern på
Gotland, Gotlands Länsbibliotek och Film på Gotland.
Skickas till

Gotlands museum
Länsteatern på Gotland
Film på Gotland
Gotlandsmusiken
Länsbiblioteket på Gotland
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RS § 40
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Verksamhetsanpassning Rävhagen

Ärendenummer: RS 2022/79
Paragraf föregående instans: KFB § 6
Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen fortsätter att:
- I första hand undersöka möjligheterna till förvärv av mark bakom Wisby
ridklubbs (WRK) ridhus och ge förslag på hur marken kan
verksamhetsanpassas.
- I andra hand att utreda omlokalisering av konstgräset till Visborg med
hänsyn till övrig expansionsplan för Visborgs-området samt att
kontinuitet med konstgräsplaner i Visby kan bibehållas.
• Återrapport till budgetberedningen i maj.
•

Sammanfattning

Wisby ridklubb (WRK) har en växande verksamhet och behovet av att få bättre
tillgång till anläggning är stort. Vid kultur- och fritidsberedningen 2021-12-16
fick regionstyrelseförvaltningen följande uppdrag:
-

att undersöka möjligheterna att förvärva bakomliggande mark vid
Rävhagen till ridsport.
att undersöka möjligheterna till omlokalisering av konstgräsplan från
Rävhagen till Visborgsområdet

WRK:s Verksamheten är lokaliserad vid Rävhagen i Visby. Det finns två
huvudspår att titta närmare på vad gäller utveckling av WRK:s
anläggningstillgång. Det en är att efter planerad sanering omlokalisera den
befintliga konstgräsplanen till Visborg och frigöra hela den ytan till ridsporten.
Detta kräver dock en nyinvestering i både ny konstgräsplan, företrädelsevis på
Visborgsområdet, och en verksamhetsanpassning av ytan i gropen. Alternativ
två är att förvärva mark bakom ridhuset och verksamhetsanpassa den till
ridsportens behov. Förvaltningens förslag är att gå vidare och fortsatt se på
bägge alternativen med återrapport till budgetberedningen i maj.
Bedömning

Det finns risker och möjligheter med bägge vägvalen. Vad gäller alternativet att
omlokalisera konstgräset och frigöra både ytan som i dag är konstgräsplan samt
grusytan ytan som ligger bredvid till ridsport är det tidsfaktorn som är den
främsta utmaningen. Upphandling av sanering och tillhörande återställande av
konstgräs är upphandlad, men överklagad. Det är i skrivande stund inte klart
om överklagan går igenom eller inte. Detta medför att det är oklart vilken
tidsrymd som finns för att istället för att återställa konstgräset på plats, hitta en
omlokalisering på exempelvis Visborg. Det måste även hittas investeringsmedel
för en omlokalisering och dessa behöver hittas inom innevarande år. Ärendet
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om att flytta var uppe till budgetberedningen 2019, utan att något parti tog upp
den i sin budget då. Även med grusgropen som ridyta innebär en passage över
en väg för ryttare och häst för att ta sig till ridbanan. Fördelar med att
omlokalisera konstgräsplanen till Visborgsområdet är att detta utvecklas som
idrottsområde och kommer att få en mer levande känsla med den verksamhet
som en konstgräsplan för med sig. En risk är att möjligheten till att
omlokalisera försvinner i och med att avtal skrivs på saneringen, och att vi inte
har möjlighet att förvärva ytan bakom. Dessa parametrar behöver tas med i
beslutet vilket av alternativen som ska prioriteras.
Det andra alternativet, förvärva mark bakom ridhuset, skulle ge ridklubben
tillgång till marken utan att behöva passera en väg vilket skulle vara positivt för
WRK. Ytan bakom är större och skulle kunna möta fler behov som föreningen
har. Riskerna med en yta bakom är att genomförandemöjligheterna är osäkra.
En första kontakt, via Fredrik Gradelius (C) har gett ett positivt
förhandsbesked, men det är fortfarande inte en process vi äger helt och hållet
själva inom Region Gotland.
Investeringsnivå för omlokalisering av konstgräs till Visborg uppskattas till
runt 10 mnkr, detta är utan omklädningsrum i ett initialt skede. Synergier med
befintliga anläggningar ska fortfarande utredas vad gäller
omklädningsmöjligheter. Kostnad för verksamhetsanpassning av grusgropen
till ridsport än ännu inte utrett. Vad gäller förvärv av mark bakom ridhuset och
verksamhetsanpassning av densamma är det inte heller utrett till vilken kostnad
det skulle vara.
Förvaltningen bedömer att bägge spåren fortsatt måste utredas med
återrapport till budgetberedningen i maj. Detta med förkunskapen att
möjligheten att omlokalisera kan försvinna inom kort.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wallstedt, strateg och Angelica Fihn, avdelningschef,
regionstyrelseförvaltningen.
Filip Reinhag (S) yrkar bifall till regionstyrelseförvaltningens förslag till beslut.
Fredrik Gradelius yrkar bifall till kultur- och fritidsberedningens förslag till
beslut med de förändringar i beslutsmeningen som föreslagits.
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut. Ordföranden ställer
proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och kultur- och
fritidsberedningens förslag och finner att kultur- och fritidsberedningens
förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
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Ny regional biblioteksplan 2022-2024

Ärendenummer: RS 2020/1569
Paragraf föregående instans: KFB § 2
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

• Biblioteksplanen 2022-2024 fastställs.
Sammanfattning

Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och regioner anta
biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet (Lag 2019:961). Den
ska ge en tydlig överblick över bibliotekens ansvarsfördelning, verksamheter
och samverkan samt framtida inriktning med användarnas behov av
biblioteksservice i fokus.
Den regionala biblioteksplanen är ett centralt styrdokument för
biblioteksverksamheterna på Gotland. Den innehåller prioriterade
utvecklingsområden, mål och aktiviteter som ska ge vägledning vid
prioriteringar och användas aktivt i avdelningarnas verksamhetsplaner och
enheternas aktivitetsplaner. Måluppfyllelsen och aktiviteterna följs upp årligen i
respektive avdelnings verksamhetsberättelse samt som helhet vid
planperiodens slut.
Gotlands regionala biblioteksplan 2022 - 2024 omfattar folkbiblioteken och
den regionala biblioteksverksamheten inom regionsstyrelseförvaltningen (RSF),
skolbiblioteken, gymnasiebiblioteket, vuxenutbildningens och folkhögskolans
bibliotek inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF), samt
Medicinska fackbiblioteket inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF).
Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier för Uppsala
universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Framtagandet av planen har ägt rum i nära samverkan mellan kultur- och
fritidsavdelningen, RSF och UAF, samt HSF.
Efter regionstyrelsens beslut 2021-09-29, RS § 288 har biblioteksplan 20222024 sänts på remiss till barn- och utbildningsnämnden (BUN), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (GVN), socialnämnden (SON) och hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN) med sista svarsdag 15 december 2021. Remissvar
från samtliga dessa nämnder har inkommit innan sista svarsdag. BUN och
GVN ställer sig bakom biblioteksplanen. HSN ställer sig bakom
biblioteksplanen men vill ändra en felaktig uppgift beträffande fysisk/digital
tillgänglighet av vetenskapliga tidskrifter på Medicinska fackbiblioteket. Även
SON ställer sig bakom planen men vill inkludera gruppen äldre och personer
som av olika anledningar inte är studie- eller yrkesverksamma i uppräkningen i
inledningen av hur de olika biblioteken kan ge stöd genom livet. SON har även
gett flera bra förslag på samverkansområden mellan SOF och folkbiblioteken
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inom planens mål och aktiviteter som folkbiblioteken uppskattar och tar med
sig i det kommande arbetet med att förverkliga planen.
Dessa två förslag på ändringar har åtgärdats av regionstyrelseförvaltningen och
införts i föreliggande version av biblioteksplanen. Ärendet tas nu vidare via
kultur- och fritidsberedningen till regionstyrelsen för slutgiltigt beslut i
regionfullmäktige.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda ändringar i texten
är biblioteksplanen färdigställd. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att
regionstyrelsen fastställer biblioteksplanen med ändringar efter förslag från
remitterade nämnder.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar, med instämmande av Claes Nysell (L), att mål och
aktiviteter på sida 9 i biblioteksplanen, avseende läsfrämjande verksamhet för
folkbiblioteken ska kompletteras avseende att överbrygga läsklyftan mellan
pojkar och flickor.
Ordföranden ställer proposition på kultur- och fritidsberedningens förslag och
Filip Reinhags yrkande och finner att det bifalls. Komplettering av
biblioteksplanen görs inför regionfullmäktiges sammanträde.
Beslutsunderlag

Biblioteksplan 2022-2024
Socialnämnden 2021-12-08 §205
Barn- och utbildningsnämnden 2021-12-07 §120
Hälso- och sjukvårdsnämnden §149
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2021-12-08 § 111
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24
Skickas till

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Integrationsstrategi

Ärendenummer: RS 2016/146
Paragraf föregående instans: AU § 28
Regionstyrelsens beslut

Rapporten godkänns.
• Strategisk vidareutveckling av integrationsarbetet införlivas framöver i
arbetet med Genomförandeprogram för social välfärd som ingår i den
regionala Utvecklingsstrategin (RUS).
• Rapporten skickas till nämnderna som underlag för fortsatt
verksamhetsplanering.
•

Sammanfattning

Länsstyrelsen och Region Gotland beslutade hösten 2017 att anta en flerårig
regional integrationsstrategi, Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 i syfte
att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet. I samband med strategins förlängning 2020 beslutade
regionstyrelsen även om en utvärdering av den regionala integrationsstrategin
och dess effekter på berörda verksamheter inom Region Gotland. Vidare
efterfrågades förslag på hur den strategiska styrningen av integrationsarbetet
kan integreras i befintligt utvecklingsarbete och hur den politiska delaktigheten
i detta kan säkras.
Ifrågavarande utvärdering är genomförd i samarbete med Länsstyrelsen som en
serie gruppintervjuer med berörda verksamheter i respektive förvaltning.
Resultaten ligger i linje med den scenarioanalys som genomfördes i slutet av
2016 och har i utvärderingen delats in i kategorierna Mottagande, Samverkan,
Integrationsstrategins roll, samt Utvecklingsområden.
I stort konstateras en strävan att anpassa verksamheterna till lägre volymer i
mottagandet, parallellt med behovet av en längre planeringshorisont i samband
med att människor fortsätter integrera sig efter den relativt korta
etableringsperioden. Avseende samverkan fungerar det företrädesvis bra i
individärenden men mer strategiskt stöd och samverkan upplevs som
underdimensionerat. I synnerhet så i fråga om gemensam lägesbild.
Integrationsstrategin har haft betydelse som övergripande ramverk och i fråga
om projektformuleringar. Dock har den haft försumbar effekt på planering och
genomförande, samtidigt som tillfrågade aktörers verksamhet genomgående
upplevs ha bidragit till strategins målområden. I fråga om utvecklingsområden
är tillfrågade verksamheter samstämmiga i i att de strategiska vägvalen runt
områdena arbete och bostad är de viktigaste prioriteringarna för det fortsatta
arbetet, följt av socialt sammanhang.
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I utvärderingen konstateras även ett antal behov och möjligheter för
integrationsarbetet framledes. I stort rör det sig om ett mer långsiktigt
lägesbilds- och planeringsarbete, ett större fokus på olika typer av lotsning,
samt fortsatt kompetens- och språkförsörjning för verksamheterna.
Utifrån nuvarande lägesbild föreslår Regionstyrelseförvaltningen att den
strategiska vidareutvecklingen av integrationsarbetet vid Region Gotland
införlivas i arbetet med Genomförandeprogram för social välfärd som ingår i
den regionala Utvecklingsstrategin (RUS). Detta medger både politisk
delaktighet i framdragandeprocessen såväl som i implementeringen. I detta
arbete finns målbilder kring att minska diskriminering och öka möjligheterna
att delta i samhällsutvecklingen Inom ramen för dessa mål bedöms följande tre
aktiviteter som särskilt angelägna; (1) strukturerad lägesbildsutveckling, (2)
utveckling av samordningsresursen, samt (3) ökad samverkan med
arbetsmarknadsfrämjande verksamheter.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att beslutspunkt 3 ändras enligt följande: "rapporten
skickas till nämnderna som underlag för fortsatt verksamhetsplanering".
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och eget förslag
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Utvärdering av Integrationsstrategi för Gotland 2017-2023
Region Gotlands Scenarioanalys –Asyl -och flyktingmottagande på Gotland
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-28
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Motion. Förenklad tillgång till samlad
information om Region Gotlands klimatoch miljöarbete

Ärendenummer: RS 2021/1602
Paragraf föregående instans: AU § 32
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Feministiskt initiativ (Fi) skickade under december in en motion som belyste
hur omständligt det är för boende, besökare och företagare på Gotland att hitta
information om klimatarbete på hemsidan gotland.se.
Eftersom klimatfrågan är en av våra största samhällsutmaningar efterfrågas en
mer central plats på hemsidan, och mer lättillgänglig information för att öka
medborgarnas möjligheter till att förstå och sätta sig in i Region Gotlands
omfattande klimatarbete.
Under våren har ett arbete inom Region Gotland redan påbörjats för att
utveckla och förbättra det interna klimat, miljö och energi-arbetet. Bland annat
kommer kommunikation på hemsidan ses över och uppdateras, och även
informationens hemvist utredas. Syftet med detta arbete är att förbättra
tillgängligheten på informationen för boende, besökare och företagare på
Gotland.
I en parallell utvecklingsprocess arbetar Region Gotland under kommande år
med att utveckla webbsidan gotland.se. Dialoger fortgår mellan
arbetsgrupperna och hållbarhetsperspektivet kommer att beaktas i även det
utvecklingsarbetet. Ett av målen är då att hållbarhet ska ha en mer central plats.
Arbetet med att förbättra den nuvarande informationen och tillgängligheten till
den på gotland.se planeras vara klart till sommaren 2022.
Bedömning

Med bakgrund av ovan anser förvaltningen att motionen är besvarad då ett
arbete pågår.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2021-11-16
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-21
Skickas till

Gerd Holmgren (Fi)
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Remiss. Trafikverkets förslag till
nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033

Ärendenummer: RS 2021/1657
Paragraf föregående instans: AU § 33
Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande enligt regionstyrelseförvaltningens förslag överlämnas till
Näringsdepartementet.

Sammanfattning

Trafikverket har remitterat ett förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033. Utgångspunkten för planförslaget är de
transportpolitiska målen, klimatmålen och etappmål bland annat för klimat och
trafiksäkerhet. I planförslaget ingår åtgärder för att underhålla och utveckla den
statliga infrastrukturen inom väg, järnväg, sjöfart och luftfart. Den ekonomiska
ramen uppgår till 799 miljarder kronor och fördelas mellan:
-

165 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande (drift, underhåll och
reinvesteringar) av statliga järnvägar
197 miljarder kronor ska avsättas till vidmakthållande av statliga vägar,
inklusive bärighet och tjälsäkring samt statlig medfinansiering till enskilda
vägar
437 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet. Av
dessa anger regeringen i direktivet att 107 miljarder kronor bör avsättas till
nya stambanor för höghastighetståg, och 42 miljarder kronor till
länsplanerna.

Utöver att finnas med inom ramen för generella åtgärder, som drift och
underhåll, har Gotland ett begränsat utrymme i planen.
Bedömning

Region Gotland är remissinstans för Trafikverkets förslag till nationell plan för
transportinfrastrukturen 2022-2033.
För regionens del är det angeläget att besvara remissen genom
kommunikationernas stora betydelse för Gotland. Det gäller för
tillgängligheten mellan Gotland och fastlandet, för förutsättningarna att bo,
leva och verka på hela ön, liksom för Gotlands beredskap och förmåga att
hantera samhällsstörningar.
Transportinfrastrukturplaneringen är långsiktig och förslaget till yttrande
överensstämmer i hög grad med vad regionen lyft i tidigare sammanhang.
Förslaget tar bland annat upp färje- och flygtrafikens betydelse, reservhamn för
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färjetrafiken, omställningen till hållbart resande och behovet av högre anslag till
länsplanerna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Remiss. Trafikverket 2021-11-30
Regionstyrelseförvaltningen 2022-01-24

Digital justering

Protokoll
Sida 48 (54)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

RS § 45

Protokoll
Sida 49 (54)

Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Till handlingarna läggs följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regiondirektörens beslut

-

Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen 2022-02-22

RSF bitr förvaltningschefens beslut

-

Bisysslor RSF 2022-01-12-2022-02-21
Anställningar RSF 2022-01-12-2022-02-21
Personalärenden RSF 2022-01-01-2022-02-21

Serveringstillstånd perioden

-
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Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas
fattade beslut enligt alkohollagen 2022-01-19 – 2022-02-17.
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Information. Vissa inkomna handlingar

Sammanfattning

Till handlingarna läggs följande inkomna handlingar:
-

Digital justering

Inbjudan ANDT Gotland
Inbjudan till deltagande i regeringsuppdraget: Delaktighet och deltagande i
den lokala demokratin. Jämställdhetsmyndigheten 2022-01-28.
CSK-protokoll 2022-01-24
Mötesanteckningar samrådsgrupp för personer med funktionsnedsättning
inom regionstyrelsens verksamhetsområde 2022-02-01.
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Information. Corona covid-19

Sammanfattning

Ärendet föredras av Maria Amér, smittskyddsläkare.
Regionstyrelsen informeras om aktuell statistik avseende smittspridning, och
det fortsatta vaccinationsarbetet.
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Sammanfattning
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Regiondirektörens information

Peter Lindvall, regiondirektör informerar regionstyrelsen om följande:
- Sveriges lantbruksminister kommer att besöka Gotland för att få en
uppdaterad lägesbild av situationen inom lantbruket på Gotland.
- Skrivelse har skickats till Sveriges energiminister med anledning av
energipilotprojektet. Dialog kring uppdraget pågår.
- Skrivelse har skickats till Sveriges infrastrukturminister med anledningen av
färjeupphandlingen.
- Med anledning av utvecklingen i Ukraina är kris- och
beredskapsfunktionen i regionen aktiverad.
- Vid senaste mötet med centrala samverkanskommittén (CSK) diskuterades
följande frågor:
- Pandemins efterverkningar för personal.
- Upphandling av nytt samarbetsavtal gällande organisations- och
ledarutveckling.
- Regionens arbete med ny styrmodell.
- Arbetet med nytt samverkansavtal.
- Arbetet med kontorsplatser Visborg.
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Temporärt verksamhetsbidrag lantbruk

Ärendenummer: RS 2022/309
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionfullmäktige föreslås fatta beslut om att rekommendera miljö- och
byggnämnden att ta bort kostnaden för tillsyn av lantbruksföretag för 2022, i
enlighet med avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och
timavgifter), samt timavgifter för handläggning av ärenden utifrån
miljöbalkens ansvarsområde rörande lantbruk, till ett värde av ca 2 miljoner
kronor.
• Åtgärden finansieras genom regionens eget kapital.
•

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen utbetalar 1.5 miljoner kronor till LRF Gotland för förstärkta
insatser inom kris- och omsorgshantering samt förstärkt rådgivning inom
likviditetsplanering, budgetuppföljning och affärsutveckling till gotländska
lantbruksföretag.
• Regionstyrelseförvaltningen ska arbeta för att inom gällande avtal öka
mängden lokala råvaror i mat och livsmedelsservice.
• Medlen finansieras genom regionstyrelsens näringslivsanslag.
•

Sammanfattning

Med anledning av ett ansträngt världsmarknadsläge och den senaste tidens
nationella kostnadsutveckling för lantbruksföretag närmar sig Gotland
allvarliga regionala geoekonomiska konsekvenser för öns livsmedelsförsörjning
och relaterade näringars långsiktiga tillväxt.
Gotlands självförsörjandegrad är god, men samtidigt helt beroende av en stabil
fastlandsexport; gotländska livsmedelsproducenter exporterar mellan 85 och 95
procent av sin produktion, där mellan fem och 50 procent ingår i Sveriges
totala livsmedelstillgång, varierat av kategori och säsong. Om
gotlandsproduktionen drastiskt förändras riskeras upparbetad infrastruktur
destabiliseras, vilket påverkar stora som små företagare inom
livsmedelsnäringarna, besöksnäringen, handel och transport.
Gotlands mat- och livsmedelsnäringar är ett utvalt styrkeområde inom Smart
Specialisering och intar en central roll i att öka regionens kapacitet,
konkurrenskraft och resiliens. Med bred räckvidd och etablerade relationer till
näringarna är LRF Gotland den utvecklingsaktör som inom ramen för ett
verksamhetsstöd just nu har möjlighet att rusta organisationen för att driva
utvecklingen framåt i förändringstider med stor påverkan på social, ekonomisk
och ekologisk tillväxt.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-02-24

För en landsbygdsstark ekonomi som Gotland handlar tillväxtens drivkrafter
till stor del om att främja lokala institutioner med socialt kapital, interaktion
och tillit – regionala tillgångar som lyfts i Vårt Gotland 2040, tillika effektmålet
God beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar. Härigenom kan
näringslivets möjligheter stärkas via utmaningsdrivna lösningar som utvecklar
regionala och lokala värdekedjor.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat med tanke på
rådande situation samt ambitioner i Vårt Gotland 2040 (RUS) och i Smart
Specialiseringsstrategin för Gotland 2021-2027 utpekade prioriterat
utvecklingsområde tillskjuta ett temporärt verksamhetsbidrag till LRF Gotland
samt att tillfälligt ta bort relaterade tillsynsavgifter för 2022 inom regionens
miljötillsyn för aktiva lantbruksföretag;
-

avgifter för tillsyn enligt miljöbalken (årsavgifter och timavgifter) samt
timavgifter för handläggning av ärenden utifrån miljöbalkens
ansvarsområde rörande lantbruk.

Senast 2023-01-31 ska LRF Gotland inkomma med en redovisning av hur
beviljade medel använts samt resultat därom.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) yrkar att ett tillägg görs till regionstyrelsens beslut enligt
följande: ”regionstyrelseförvaltningen ska arbeta för att inom gällande avtal öka
mängden lokala råvaror i mat och livsmedelsservice”. Filip Reinhag (S) och
Claes Nysell (L) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
Stefan Nypelius yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-21
Skickas till

Miljö- och byggnämnden
LRF
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