Protokoll

Regionstyrelsen
24 mars 2022

Protokoll

Regionstyrelsen

Sammanträdesdatum 2022-03-24

Mötesärende RS 2022/193
Sida 2 (57)

Regionstyrelsens protokoll
Plats och tid

Bornholm, Rådhuset Visborg, 24 mars 2022, klockan
09.00-15.00

Beslutande

Eva Nypelius (C), ordförande
Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande, ej § 57
Fredrik Gradelius (C)
Bibbi Olsson (C), tjg ersättare
Karl-Johan Boberg (C), tjg ersättare, § 51-77
Anders Thomasson (C), tjg ersättare, § 50
Andreas Unger (M)
Sara Vilhelmsson (M), tjg ersättare
Claes Nysell (L)
Filip Reinhag (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Tommy Gardell (S)
Ylva Bendelin (S), tjg ersättare, § 57, ej närvarande § 50
Saga Carlgren (V)
Katarina Krusell (MP)
Lars Engelbrektsson (SD)

Ersättare

Ola Björkqvist (KD)
Mats-Ola Rödén (L)
Linus Gränsmark (S)
Thomas Sixten Karlström (S)
Thomas Gustafson (V)
Agnes Lundgren (Fi), ej § 57

Övriga

Peter Lindvall, regiondirektör, RSF
Marie Engström, stadssekreterare, RSF
Petra Jonsson, pressekreterare, RSF
Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör, RSF , § 50, via
länk § 53
Emily Diab, strateg, RSF, § 70 via länk
Dick Svennefelt, räddningschef, SBF, § 54 via länk
Rikard von Zweigbergk, beredskapschef, RSF, § 50, via länk
§ 70-71
Susanne Pettersson, avdelningschef, TKF, § 66 via länk
Ulrika Jansson, ekonomidirektör, RSF, § 50
Caroline Gränefjord, enhetschef, RSF, § 50
Erik Bäckström, strateg, RSF, § 50
Veronica Herrmann, folkhälsostrateg, RSF, § 50
Caroline Thomasson, bostadsstrateg, RSF, § 50
Stefan Persson, utvecklingsdirektör, RSF, § 50

Region Gotland
Postadress SE-621 81Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Bankgiro 339-8328

Besöksadress Visborgsallén 19

Webbplats www.gotland.se

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 498 26 90 00

Facebook facebook.com/regiongotland

Organisationsnr 212000-0803

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Protokoll
Sida 3 (57)

Helena Andersson, eko-strateg, RSF, § 50
Jonas Nilsson, eko-strateg, RSF, § 50
Lisa Lindell, strateg, RSF, § 50
Anna-Karin Bergius, kvalitetsstrateg, RSF, § 50
Lotta Israelsson, HR direktör , RSF, § 50
Datum för justering

2022-03-31

Paragrafer

§ 50–77, varav § 63 och 66 justerades omedelbart

Underskrifter

Detta protokoll har justerats digitalt och saknar därför
signaturer.
Sekreterare Marie Engström
Ordförande Eva Nypelius
Justerare Andreas Unger

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Digital justering

Protokoll
Sida 4 (57)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.

Organ

Regionstyrelsen

Sammanträdesdag

2022-03-24

Protokollet anslås

2022-04-01

Anslaget tas ned

2022-04-23

Protokollets förvaringsplats

Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Protokoll
Sida 5 (57)

Register

Digital justering

RS § 50

Årsredovisning 2021

7

RS § 51

Överföring av resultat från 2021

10

RS § 52

Kompletteringsbudget 2022

12

RS § 53

Strategisk plan och budget 2023-2025 – RSF

14

RS § 54

Strategisk plan och budget 2023-2025 räddningstjänsten

15

RS § 55

Information. Riktlinje hem- och distansarbete

17

RS § 56

Överlåtelse av markanvisningsavtal och tomrättsavtal avseende Visby
Korpralen 1

19

RS § 57

Återstartsåtgärder riktade till kultursektorn, fritidssektorn samt näringslivet
2022
20

RS § 58

Begäran om tilläggsanslag för åtgärder termiskt klimat, operation Visby
Lasarett

24

RS § 59

Begäran om tilläggsanslag för inköp av väghyvel

26

RS § 60

Revisionsrapport. Granskning av Investeringsprocessen

28

RS § 61

Revisionsrapport. Granskning av Upphandling och inköp

30

RS § 62

Årsrapport 2021 Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak samt
tillsynsplaner 2022

33

RS § 63

Delegation i ärenden om hyresgarantier

35

RS § 64

Införande av Gotlandsvecka i måltidsverksamheten

36

RS § 65

Eldningsförbud - Räddningstjänsten

37

RS § 66

Remiss av betänkandet En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet
(SOU 2021:81)
39

RS § 67

Information. Aktuell Hållbarhets kommunrankning 2022

42

RS § 68

Information - Nytt regelverk för ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda

43

RS § 69

Medborgarförslag. Hjärtstartare i taxi

46

RS § 70

Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid
samhällsstörningar

47

RS § 71

Stöd till Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i samverkan –
Gotland
49

RS § 72

Val. Almedalsrådet och Programrådet

52

RS § 73

Anmälan av delegationsbeslut

53

RS § 74

Information. Vissa inkomna handlingar

54

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Digital justering

Protokoll
Sida 6 (57)

RS § 75

Regiondirektörens information

55

RS § 76

Övriga frågor

56

RS § 77

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet

57

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

RS § 50

Protokoll
Sida 7 (57)

Årsredovisning 2021

Ärendenummer: RS 2021/1438
Paragraf föregående instans: AU § 37
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

Årsredovisning 2021 fastställs.
63,2 mnkr reserveras till resultatutjämningsreserven (RUR)

Sammanfattning

Årsredovisningen är upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen, lagen
om kommunal bokföring och redovisning samt i enlighet med
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
2021 är andra året som de 18 målen i koncernstyrkortet följs upp. Målen har
bedömts utifrån graderingen inte uppfyllt, delvis uppfyllt, i hög grad uppfyllt
eller helt uppfyllt. De nio målen i verksamhetsperspektivet är liktydiga med
målen för god ekonomisk hushållning. Målen är långsiktiga och gäller till 2023.
Utvärderingen visar att måluppfyllelsen är bättre 2021 än vad den var 2020.
Sammantaget görs bedömningen att god ekonomisk hushållning uppnås. Det
finns dock fortsatta utmaningar. Arbetet med att öka tillgängligheten till
Region Gotland samt möjlighet till medskapande behöver stärkas. Region
Gotlands långsiktiga framgång beror på förmågan att tillsammans över
organisationsgränserna utveckla verksamheterna med brukaren/kunden i
centrum samt stärka det systematiska förbättringsarbetet och det innovativa
utvecklingsarbetet. Det finns potential att öka effektiviteten utan att minska på
kvaliteten. Arbetet för att skapa en tillitsbaserad kultur och förutsättningar för
ett hållbart ledar- och medarbetarskap behöver fortsätta. Det förebyggande
arbetsmiljöarbetet har varit i fokus under året och i flera fall varit avgörande
för möjligheten att bedriva verksamhet. Utmaningarna har ställt krav men
också drivit fram utveckling inom området.
Av de nio målen i verksamhetsperspektivet är samtliga finansiella mål helt
uppfyllda och de sex målen inom målområde kvalitet och medarbetare är delvis
uppfyllda.
Av målen i samhällsperspektivet bedöms ett mål som helt uppfyllt. Det är mål
4: Ökad befolkning i arbetsför ålder. Två mål är i hög grad uppfyllda, det är
mål 5: Det finns goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara
företag på hela Gotland samt mål 7: Gotlands klimatavtryck minskar. Fem mål
bedöms som delvis uppfyllda och mål 2: Befolkningen har likvärdiga
förutsättningar för god och jämlik hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor
är ej uppfyllt.
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Årets resultat för koncernen uppgår till 264 mnkr och Region Gotlands resultat
uppgår till 216 mnkr. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är en stark
utveckling av skatteintäkter och generella statsbidrag till följd av en oväntat
snabb återhämtning av den svenska ekonomin samt vinster från
fastighetsförsäljningar. Samtidigt har staten kompenserat regioner och
kommuner för ökade kostnader till följd av pandemin.
Utvecklingen av skatteintäkter och generella statsbidrag avgör hur mycket
nettokostnaderna kan öka för att bibehålla en god ekonomisk hushållning och
en god ekonomisk ställning. Under 2021 ökade skatteintäkterna och de
generella statsbidragen 5,5 % och nettokostnaderna ökade 3,8 %. Under den
senaste femårsperioden har den genomsnittliga utvecklingen för
nettokostnaderna inklusive finansnetto varit 4,5 % medan motsvarande siffra
för skatteintäkter och utjämningsbidrag varit 4,8 % vilket bidragit till en stärkt
ekonomisk ställning.
Årets resultat efter balanskravsjusteringar uppgår till 124,6 mnkr och enligt
regelverket för resultatutjämningsreserv kan 63,2 mnkr reserveras till RUR
2021. Maximal RUR får uppgå till högst 3 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och utjämningsbidrag, vilket motsvarar 178,6 mnkr. Hittills avsatt
till RUR är 115,4 mnkr. Medel från en resultatutjämningsreserv får användas
framåt för att vid behov utjämna intäkter över en konjunkturcykel.
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att den i huvudsak
är tillfredsställande även om ett antal brister rapporterats. För 10 av de 32
kontrollerna har konstaterats någon form av brist och åtgärder har vidtagits.
Under 2021 har flera externa granskningar skett av den interna kontrollen.
Bland annat har den interna kontrollen granskats i samtliga nämnder.
Revisorerna gör den sammanfattande bedömningen att nämndernas arbete
med intern kontroll inte är tillräckligt. Man konstaterar samtidigt att
regionstyrelsen och majoriteten av nämnderna har ett i stort sett fungerande
arbete med intern kontroll men att det finns utvecklingspotential.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att fastställa
årsredovisningen och överlämna den till regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Caroline Gränefjord, enhetschef och Ulrika Jansson,
ekonomidirektör. Stefan Persson, utvecklingsdirektör medverkar under
föredragningen.
Regionstyrelsen informeras på eftermiddagen om måluppfyllnad i följande
områden:
Social hållbarhet - Erik Bäckström, strateg, Veronica Hermann, strateg och
Rikard von Zweigbergk, beredskapschef
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Ekonomisk hållbarhet - Erik Bäckström, strateg, Caroline Thomasson,
bostadsstrateg.
Ekologisk hållbarhet - Jonas Nilsson, eko-strateg, Helena Andersson, ekostrateg.
Kvalitet - Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör, Lisa Lindell, strateg,
Anna-Karin Bergius, kvalitetstrateg.
Medarbetare - Lotta Israelsson, HR-direktör.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Skickas till

Årsredovisningen expedieras till samtliga nämnder samt Gotlandshem
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Överföring av resultat från 2021

Ärendenummer: RS 2021/1544
Paragraf föregående instans: AU § 38
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Överföring av resultat från 2021 fastställs.

Sammanfattning

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands
kommun” (KF 2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter
beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att
underskott får balanseras inom tre år istället för två.
Totalt föreslår regionstyrelseförvaltningen att 19 445 tkr överförs från 2021 års
resultat.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att överföring av nämndernas resultat ska
ske med 19 445 tkr. Nämnderna har lämnat förslag till överföring av resultat i
samband med bokslutet för 2021.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att den negativa budgetavvikelsen förs
över till 2021 och att reglerna om överföring av resultat följs med undantaget
barn- och utbildningsnämndens underskott. Regionsstyrelseförvaltningens
förslag när det gäller barn- och utbildningsnämndens underskott på -9 149 tkr
föreslår både regionstyrelseförvaltningen och barn- och utbildningsnämnden
att ett avsteg från regelverket görs med anledning av det beslut som fattades i
regionfullmäktige den 20 september 2021 och som medgav ett underskott för
barn- och utbildningsnämnden för 2021 med högst 17,1 miljoner kronor för
att fortsatt säkerställa att skollagens krav på skolverksamhet och särskilt stöd
kan upprätthållas samt att skolan på Gotland fortsatt är likvärdig och håller hög
kvalitet utifrån såväl barn och som medarbetare.
Regionstyrelseförvaltningens förslag skiljer sig mot tekniska nämndens förslag
till överföringar där regionsstyrelseförvaltningen vidhåller att reglerna för
överföring av resultat ska följas.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2022-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24
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Skickas till

Samtliga nämnder
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Kompletteringsbudget 2022

Ärendenummer: RS 2022/6
Paragraf föregående instans: AU § 39
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2022 med
544 213 tkr och för exploateringsinvesteringar med 137 052 tkr enligt
upprättat förslag.

Sammanfattning

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större
övriga projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till
kommande år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar
avslutas varje år även om inte hela budgeten är upparbetad.
Anslag i investeringsbudgeten 2021 som inte förbrukats uppgår till 715 577 tkr
inklusive exploateringsutgifter. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget
med 544 213 tkr för investeringar samt 137 052 tkr för exploateringar (totalt:
681 265 tkr).
Investeringsbudgeten för 2022 uppgår till 554 810 tkr varav 170 750 tkr avser
avgiftsfinansierad verksamhet. Dessutom tillkommer en exploateringsbudget
på brutto 51 400 tkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag med 544 213 tkr för investeringar samt 137
052 tkr för exploateringar, vilket är i enlighet med nämndernas begäran.
Kompletteringsbudgeten avser pågående projekt eller projekt som ligger nära i
tiden för planering och igångsättning. En stor del av kompletteringsbudgeten
är investeringar inom den avgiftsfinansierade verksamheten (avfall och vattenoch avlopp), investeringsprojekt som drivs av projektavdelningen samt
exploateringsverksamheten.
Den totala investeringsbudgeten (inkl. kompletteringsbudget, exkl.
exploateringsbudgeten) för 2022 blir 1 099 023 tkr. Det är mycket troligt att en
del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2023 vilket är viktigt att
beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och investeringsplanen
för kommande år ska upprättas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 188 452 tkr inklusive 51 400
tkr i kompletteringsbudget. Exploateringsbudgeten minskar till 2022 vilket är
bra eftersom verksamheten under flera år redovisat stora budgetavvikelser.
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Ärendets behandling under mötet

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

Nämndernas förslag till kompletteringsbudget
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-26
Skickas till

Samtliga nämnder
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Strategisk plan och budget 2023-2025 –
Regionstyrelseförvaltningen

Ärendenummer: RS 2022/312
Paragraf föregående instans: AU § 40
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen godkänner förslag till strategisk plan och budget
2023-2025 för fortsatt hantering vid budgetberedningen våren 2022.

Sammanfattning

Strategisk plan och budget beskriver förvaltningens nuläge och balans mellan
uppdrag, mål och resurser med sikte på framtiden. Förvaltningen är medvetna
om den ekonomiska situationen och att restriktivitet i äskanden ska råda. Men
med utgångspunkt i dagens balans mellan uppdrag, mål och resurser och med
sikte på framtidens mål och utmaningar inom hållbarhet, globalisering,
digitalisering, demografi, livskvalitet och demokrati görs bedömningen att
regionstyrelseförvaltningen är i behov av resursförstärkningar.
De specifika uppdrag som enligt anvisningarna ska redovisas till
budgetberedningen överlämnas i separata ärenden.
I arbetsutskottet föreslogs att Strategisk plan och budget 2023-2025
kompletteras med en tabell som tydliggör driftäskanden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger Hallberg, kvalitetsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar att pausa arbetet med ”strategiskt hållbar bemanning”
med den inriktning som gäller idag och göra en ordentlig utvärdering i de
verksamheter där arbetet pågår. Samt att behovet av utökning av budgeten för
stöd till sociala föreningar arbetas in i strategisk plan och budget.
Claes Nysell (L) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Claes Nysell tillika arbetsutskottets förslag
och Saga Carlgrens yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-02
Skickas till

Ärende RS 2022/7
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Strategisk plan och budget 2023-2025 –
räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/326
Paragraf föregående instans: AU § 41
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen godkänner räddningstjänstens strategiska plan och
budget 2023-2025.

Sammanfattning

Trots att RiB personal (räddningstjänstpersonal i beredskap) är ryggraden i de
flesta räddningstjänster så har svårigheterna med att rekrytera och bibehålla
personal ökat i hela riket de senaste åren. I Region Gotland har rekrytering av
RiB fungerat bra förutom i Slite där ett rekryteringsarbete gjorts i omgångar.
Den absolut viktigaste delen för att få en budget i balans är att rekrytera och
behålla personal både inom RiB- och heltidsorganisationen. Arbetet med
rekryteringen kommer att fortsätta under 2022.
I december 2021 antogs räddningstjänstens nya handlingsprogram som
sträcker sig över två år. Ett stort arbete med att ta fram nästa
handlingsprogram kommer att startas upp under hösten 2022. Det kommer att
sträcka sig över en fyraårsperiod, från år 2024 till och med 2028. I och med ett
nytt handlingsprogram kan räddningstjänsten anpassa sin verksamhet och
resurser utifrån det givna uppdraget samt den politiska ambitionsnivån.
Rekrytering av ny räddningschef pågår och ska vara klar under hösten och hen
är troligen i tjänst någon gång under sommarmånaderna 2022. Detta är också
en viktig del för den fortsatta utvecklingen av räddningstjänsten.
Inte sedan 2016 har räddningstjänsten haft en ekonomi i balans, vid en
närmare analys är det tydligt att den är underfinansierad med tanke på
ambitioner och krav i nuvarande handlingsprogram samt att rekryteringen av
RiB i Slite drar ut på tiden. Utfallet av personalkostnaderna 2021 uppgick till 86
procent av budget. Ett budgetäskande föreslås med 2,9 mnkr.
I strategisk plan äskas det för investering utöver ”potten” för lokalanpassningar
under de närmaste åren då fem brandstationer på landsbygden saknar dusch
och omklädningsrum för både män och kvinnor.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och
genusperspektivet, detta då de investeringar som kommer genomföras innebär
att förutsättningar skapas för en god arbetsmiljö för alla medarbetare inom
Räddningstjänsten oavsett genus. Mer om investeringarna finns beskrivet i
strategisk plan och budget.
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Landsbygdsperspektiv - Beslutet får konsekvenser för landsbygdsperspektivet,
detta då investeringar innebär att en förnyelse av fordon, maskinpark,
utrustning med mera vilket kommer bidra till att samtliga av räddningstjänsten
stationer på landsbygden får likvärdiga förutsättningar och likvärdig
arbetsmiljö. Mer finns beskrivet under investeringar i strategisk plan och
budget.
Ekonomisk konsekvensanalys – Det framtida investeringsbehovet ryms inte
inom befintlig ram, därmed äskas det för extra medel till avskrivningskostnader
samt tillhörande räntekostnader. Räddningstjänsten lägger även fram ett förslag
till ramjustering för ett ökat utrymme för att klara årliga ej påverkbara
kostnader då dessa inte ryms inom nuvarande budgetram.
I arbetsutskottet föreslogs att sidan 5 i Strategisk plan och budget kompletteras
och rättas med korrekta uppgifter om vad som är investeringskostnader och
vad som är drift. Samt att första raden i tabellen på sidan 5 "Lönesatsning för
utjämning mot riket" ändras till annan lämplig rubrik.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-28
Bilaga 1 Strategisk plan och budget 2023-2025
Bilaga 2 Investeringsäskande 2023-2027
Skickas till

registrator-mbn@gotland.se
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Information. Riktlinje hem- och
distansarbete

Ärendenummer: RS 2021/1476
Paragraf föregående instans: AU § 42
Regionstyrelsens beslut

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Under pandemin har det under perioder funnits uttalade restriktioner att de
medarbetare som kan, ska arbeta hemifrån för att förhindra smittspridning. I Region
Gotland är det cirka 1500 medarbetare som har arbetsuppgifter som kan
utföras på annat ställe än i arbetsgivarens lokaler.
Arbetsgivaren har under pandemin arbetat med hur en successiv återgång till
arbetet ska genomföras på kort sikt och hur arbetet i framtiden kommer att se
ut efter pandemin.
Dialog kring detta har genomförts på olika nivåer i Region Gotland.
Ett dialogmaterial har tagits fram som ett stöd till arbetsplatsträffar med syfte
att identifiera det som har fungerat bra under pandemin och vad man vill ta
med sig till framtidens arbetsplatser.
I dessa dialoger har det framkommit att:
”Region Gotland vill vara en attraktiv arbetsgivare som främjar
kompetensförsörjning och värnar om ett hållbart arbetssätt samt skapar
förutsättningar för engagemang hos medarbetarna. Ett steg i detta arbete är att
ha en mer flexibel syn på var arbetet utförs.
Med en flexibel arbetsplats avses ett arbetssätt där medarbetaren kan
kombinera att arbeta hemifrån och vid arbetsgivarens fysiska arbetsplats. Både
verksamhetens förutsättningar och individens behov ska beaktas.
Med en ökad flexibilitet skapas goda förutsättningar för individen att hitta en
balans mellan arbete och fritid. Färre resor till och från arbetet kan även ge en
positiv miljöeffekt. Ytterligare fördelar är en ökad produktivitet, medarbetare
som trivs och vill stanna kvar samt ett minskat behov av kontorslokaler.”
Utifrån dialogerna har en riktlinje för hem- och distansarbete tagits fram.
Riktlinjen har samverkats i Central Samverkanskommitté.
Region Gotland erbjuder två tillvägagångssätt till en mer flexibel arbetsplats
1: Hemarbete innebär att medarbetaren arbetar växelvis vid huvudarbetsplatsen
och på annan plats.
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2: Distansarbete innebär att medarbetaren utför huvuddelen av arbetstiden på
annan plats än i arbetsgivarens lokaler.
Det är verksamhetens behov och arbetsuppgifternas karaktär som avgör om
det är möjligt till hem- eller distansarbete och i vilken omfattning det kan ske.
Förutsättningarna ska ske i dialog på individuell och gruppnivå och
kontinuerligt följas upp och utvärderas då förutsättningarna kan komma att
ändras. Även riktlinjen ska revideras utifrån ändrade förutsättningar.
Bedömning

Arbetet med att ta fram riktlinjen för hem- och distansarbete har involverat
samtliga förvaltningar genom referensgrupp med chefer och fackliga
representanter, HR-nätverket, utökad central samverkanskommitté,
huvudskyddsombudsgrupp samt koncernledning.
I arbetet har det framkommit en önskan och vilja att möjliggöra hem- och
distansarbete även efter pandemin och att det är en förutsättning för
framtidens arbetsplats där Region Gotland är en attraktiv arbetsgivare.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-25
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RS § 56

Protokoll
Sida 19 (57)

Överlåtelse av markanvisningsavtal och
tomrättsavtal avseende Visby Korpralen
1

Ärendenummer: RS 2021/1244
Paragraf föregående instans: AU § 44
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen godkänner att K2A Studenthus i Visby AB inträder i
stället för Svenska Studenthus AB som part i gällande
markanvisningsavtal och tomträttsavtal på oförändrade villkor.

Sammanfattning

I beslut 2021-09-29, § 278 fattade regionstyrelsen ett inriktningsbeslut att
direktanvisa Visby Korpralen 1 till Svenska Studenthus AB för etablering av
studentbostäder. I samma beslut fick förvaltningen i uppdrag att återkomma
med ett av Svenska Studenthus AB undertecknat markanvisningsavtal. Detta
markanvisningsavtal samt upprättat tomträttsavtal avseende Visby Korpralen 1
godkändes av regionstyrelsen 2021-10-27, RS § 331. I det gällande
markanvisningsavtalet ges Svenska Studenthus AB rätt att sätta ett helägt
dotterbolag i sitt ställe under förutsättning att dotterbolaget svara för samtliga
förpliktelser och åtaganden gentemot Region Gotland. Svenska Studenthus AB
har gjort en framställan om godkännande av att K2A Studenthus i Visby AB
inträder som part i sitt ställe.
Bedömning

Mot bakgrund av vad som redovisats ovan är det förvaltningens bedömning att
inkommen framställan om överlåtelse av berörda avtal till K2A Studenthus i
Visby AB kan godkännas.
I och med att K2A Studenthus i Visby AB inträde som part och övertar samma
åtagande och förpliktelser på oförändrade villkor får överlåtelsen i sig inga
konsekvenser för Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-25
Skickas till

Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
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RS § 57

Protokoll
Sida 20 (57)

Återstartsåtgärder riktade till
kultursektorn, fritidssektorn samt
näringslivet 2022

Ärendenummer: RS 2022/358
Paragraf föregående instans: AU § 45
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

•
•
•

Föreslagna åtgärder godkänns som stöd för återstart med anledning av
Coronapandemin.
Åtgärderna hanteras av regionstyrelsen, miljö- och byggnämnden samt
tekniska nämnden var för sig.
Tilläggsanslag medges till regionstyrelsen på 3 300 000 kronor. Anslaget
finansieras ur regionens eget kapital.
Tilläggsanslag medges till miljö- och byggnämnden på 1 050 000
kronor. Anslaget finansieras ur regionens eget kapital.
Tilläggsanslag medges till tekniska nämnden på 1 000 000 kronor.
Anslaget finansieras ur regionens eget kapital.

Jäv
Meit Fohlin (S) och Agnes Lundgren (Fi) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Region Gotland har under åren 2020 och 2021 vid sex tillfällen och genom
olika nämnder fattat beslut om stödåtgärder för näringslivet, kultursektorn,
fritidssektorn samt civilsamhället med anledning av den pågående
Coronapandemin. Åtgärderna har sammantaget hjälpt till att lindra de negativa
effekterna i det gotländska samhället och skapa bättre uthållighet för många
aktörer.
Föreliggande förslag är en fortsättning på detta och syftar till att stimulera till
återstart nu när restriktionerna är borttagna och vi förhoppningsvis går mot en
minskad smittspridning och avtagande pandemi. Framförallt
besöksnäringsföretagen har upparbetade skulder under pandemiperioden som
ska betalas av vilket kommer att bli kännbart det kommande året.
Besöksnäringsföretagen är också viktiga som insteg för ungdomars första
sommarjobb.
Förslagen innefattar åtgärder som är fördelade mellan regionstyrelsen (RS),
miljö- och byggnämnden (MBN) samt tekniska nämnden (TN). Respektive
nämnd behöver också fatta beslut för de åtgärder som berör dem.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

Målgrupp näringsliv (totalt cirka 2.350 tkr)
Näringslivet i allmänhet och besöksnäringen i synnerhet har haft kännbara
effekter av två års pandemi. Samtidigt så blev 2021 bättre än förväntat även om
många företag fortfarande har sviter efter 2020 med bl.a. upparbetade
skatteskulder som ska betalas framöver. För att bistå i återstarten 2022 föreslås
därför följande åtgärder:
•
•
•
•
•
•

Omstart mötesindustrin, utställnings/-marknadsföringspaket (RS, c:a
300 tkr)
Kostnadsfri digital alkoholutbildning (AAS) vid flera tillfällen under
våren. Detta säkerställer kompetensen och gör fler anställningsbara.
(MBN, c:a 50 tkr)
Restaurangernas uteserveringar ges möjlighet att öppna så snart som
möjligt. (TN, ingen kostnad)
Efterskänka halva kostnaden för alkoholtillsyn under 2022. (MBN, c:a
1 mnkr)
Markupplåtelser, halva kostnaden för uteserveringar för 2022. Gäller
även markupplåtelse för uthyrningsverksamhet kopplat till
besöksnäringen. (TN, c:a 1 mnkr)
Region Gotland medger 90-dagars betaltid på fakturerade
markupplåtelser (RS/TN, ingen kostnad)

Målgrupp kultursektorn (totalt 1.500 tkr)
Ett tillskott till kultursektorn med inriktning mot kultur- och hälsa. Syftet är att
stimulera kulturlivet (både länsinstitutionerna och det fria professionella
kulturlivet) genom att bygga broar mellan verksamheter och målgrupper samt
visa på kulturaktiviteter som möjliggörare för en bättre hälsa och ökad social
inkludering. Stöd fördelas dels till länsinstitutionerna dels genom inköp från
aktörer inom det fria kulturlivet. Ett utbud av aktiviteter sammanställs och
erbjuds kostnadsfritt till relevanta verksamheter inom Region Gotland samt i
civilsamhället (tex Funkisam), likt arbetet med tex kulturgarantin och Skapande
skola. Vi samarbetar inom förvaltningen med enheten för Social välfärd och
ser även studieförbunden som möjliga samarbetspartners.
900 tkr tilldelas kulturenheten för att stärka aktörer inom det fria professionella
kulturlivet vars aktiviteter och kompetenser har potential att möta olika delar
inom Region Gotlands verksamheter, exempelvis äldreboenden, grundskolan
genom elevhälsan, lasarettets lekterapi, rehabilitering, LSS-boenden eller
särskolan. En särskild insats riktas till aktörer inom dans (som inte har någon
institution) för att stärka metodutvecklingsarbetet med bland annat
Dansmetoden (unga flickor med psykisk ohälsa) och dans för Parkinssonsjuka.
För att hantera denna insats behövs en samordnare som (likt arbetet med
kultur i skolan) under året utlyser, samordnar, inventerar och skapa vägar där
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aktiviteter kan möta och kommuniceras inom relevanta verksamheter och
målgrupper (tex barn och unga eller äldreboenden).
Aktiviteterna blir kostnadsfria för deltagarna, och går som ett säkerställt
uppdrag för en fri aktör eller institution.
Utöver ovan tilldelas de regionala kulturinstitutionerna totalt 600 tkr för
utvecklingsarbetet kring hälsofrämjande arbete exempelvis med körsång,
filmskapande, filmvisning, teater, slöjdterapi/hantverk, biblioterapi eller shared
reading.
Förslag till fördelning blir då:
Gotlands Museum 200 tkr
Gotlandsmusiken 100 tkr
Länsteatern 100 tkr
Film på Gotland 100 tkr
Länsbiblioteket 100 tkr
Målgrupp fritidssektorn (totalt 1.500 tkr)
Ett tillskott till RF Sisu Gotland för att fortsätta att fördjupa och utveckla
arbetet med fördelningen av den så kallade ”regionmiljonen”. Fokus på
återstart och åter- och nyrekrytering och metodutveckling. Premierade
målgrupper är barn och ungdomar, pensionärer och funktionsnedsatta. Stödet
administreras och fördelas av RF Sisu Gotland med stöttning och inspel från
Kultur- och fritidsavdelningen. Tappet av medlemmar, framför allt barn och
ungdomar, i de gotländska föreningarna har varit omfattande under pandemin.
Vägen tillbaka för dessa barn och ungdomar är ännu oklar, men klart är att
stillasittande blir allt större ju fler som väljer att inte vara kvar i
föreningsverksamheten.
Därav innefattar också tillskottet medel i ”regionmiljonen” där RF Sisu
Gotland kan arbeta med att utveckla metoder för att få alla barn och ungdomar
att öka sin aktivitet så att de rör på sig minst en timme om dagen. Detta sker
med fördel i samverkan med UAF för att få med skolan i samma projekt och
process.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är väl motiverat att genomföra
föreslagna åtgärder i syfte att stimulera återstart och hantera konsekvenserna av
Coronapandemin. Åtgärderna ligger i linje med tidigare genomförda åtgärder
och är framtagna i samarbete med våra samarbetspartners. Finansieringen av
åtgärderna föreslås ske genom tilläggsanslag till berörda nämnder. Det medför
att det budgeterade resultatet för regionen sjunker och uppgår till 117 mnkr.
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Med i bedömningen gällande återstart inom kulturen tas även det förväntade
statliga tillskottet inom kultursamverkansmodellen (KSM) som för 2022
uppgår till 40 mnkr. Region Gotland och institutionerna inom KSM kommer
bli tilldelade en del av dessa statliga medel, beslut ges under juni månad från
Kulturrådet.
Gällande bedömning av återstartsstöd inom fritidssektorn har nära samverkan
skett med RF Sisu Gotland som återrapporterat utfall av tidigare beslutade
medel ”Regionmiljonen” som förvaltningen redovisat på Kultur- och
fritidsberedningen under november månad ihop med övriga coronastöd som
getts inom kultur- och fritidsområdet.
Bedömningen RF Sisu Gotland gör är att man är mycket nöjda över utfallet.
De ser även att detta kommer betyda mycket för en fortsatt återstart de
kommande två åren. Effekter av regionmiljonen är svår att helt utvärdera efter
så kort tid men det de kan se av 51 föreningar som tilldelades medel under
hösten så har 26 av dessa ökad deltagarantalet bland barn och ungdomar
(mätetal LOK-stöd) hösten 2021 i jämförelse med hösten 2020.
Även föreningar har återkopplat att hanteringen är, enkel, det är snabba beslut
och det finns nu möjlighet att få testa nya idéer utan att behöva göra en alldeles
för lång projektansökan. RF Sisu Gotland har i dialog med föreningarna
försökt att knyta ihop andra projektstödsmöjligheter, vilket också varit
framgångsrikt. Förvaltningen delar RF Sisus uppfattning och bedömer att
regionmiljonen varit mycket uppskattad och är ett av de stöd inom
fritidssektorn som bör satsas på igen. Bilaga kring uppföljning från RF Sisu
bifogas ärendet.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) och Agnes Lundgren (Fi) anmäler jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet.
Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Utifrån beslut av arbetsutskottet har tjänsteskrivelsen till regionstyrelsen
förtydligats.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-16
Skickas till

Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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RS § 58

Protokoll
Sida 24 (57)

Begäran om tilläggsanslag för åtgärder
termiskt klimat, operation Visby
Lasarett

Ärendenummer: RS 2022/273
Paragraf föregående instans: AU § 46
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 10 200 000 kronor för
klimatåtgärder på operationsavdelningen till tekniska nämnden beviljas.
Finansiering sker ur regionens eget kapital med 10 200 000 kronor.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 7 500 000 kronor för att genomföra klimatåtgärder på
operationsavdelningen på Visby lasarett. Denna begäran behandlades på
regionstyrelsens arbetsutskott 8 mars 2022. Efter genomgång och erhållande av
prisindikationer har kalkylen nu förändrats och kostnaden för ombyggnaden
beräknas till 10 200 000 kronor. Information om fördyringen har delgetts
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande samt hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och önskan är att ändå genomföra ombyggnaden.
Det rådde stor osäkerhet i förstudien i vilken omfattning rådande pandemi
skulle påverka materialpriset på vitala VVS komponenter i projektet. Viss höjd
togs med just denna aspekt i åtanke vilket senare visade sig vara i
underkant. Under detaljprojekteringen visade sig även att vissa tilltänkta
tekniska lösningar i förstudien inte var genomförbara. Den ursprungliga
kalkylen på 7,5 mnkr har därför utökats till 10,2 mnkr.
Klimatförändringar medför fler och längre perioder med hög temperatur och
luftfuktighet både utom- och inomhus. Detta i kombination med nya riktlinjer
och standarder inom vården innebär att nya och högre krav ställs på det
termiska klimatet i form av en konstant luftfuktighet och temperatur. På Visby
lasarett, operationsavdelningen, i operationssalar och i förråd med sterilgods,
orsakar hög luftfuktighet att kraven på renhet och sterilitet inte kan
upprätthållas. Om kraven på renhet och sterilitet inte kan upprätthållas leder
det till att operationer måste ställas in. Så har skett under flera av de senaste
somrarna.
För att uppnå det termiska klimatet som krävs för operationssalarna på Visby
lasarett krävs en omfattande ombyggnation av befintlig värme- och
luftbehandlingsanläggning, samt installation av en helt ny kylanläggning. I
sterilförråd krävs även att lokal befuktning installeras.
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Bedömning

Regionsstyrelseförvaltningens bedömning är att begäran om tilläggsanslag bör
beviljas och instämmer i teknikförvaltningens bedömning att dessa åtgärder
måste genomföras för att upprätthålla de tekniska krav som efterfrågas samt
för att undvika att operationer måste ställas in.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2022-02-09, § 7
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-17
Skickas till

Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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RS § 59
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Begäran om tilläggsanslag för inköp av
väghyvel

Ärendenummer: RS 2022/272
Paragraf föregående instans: AU § 47
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

Tilläggsanslag på investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp
av begagnad väghyvel till tekniska nämnden beviljas.
Tekniska nämnden uppmanas att framåt äska medel för den här typen
av investering i samband med ordinarie budgetprocess

Sammanfattning

Tekniska nämnden har inkommit med begäran om tilläggsanslag på
investeringsbudgeten på 6 000 000 kronor för inköp av väghyvel.
Teknikförvaltningen har i uppdrag att utföra underhåll och skötsel av enskilda
vägar med statsbidrag och för att fortsätta utföra detta uppdrag, menar
förvaltningen att det behövs göras en anskaffning av begagnad väghyvel. Detta
då befintliga väghyvlar börjar bli uttjänta och det är problem med att få tag i
reservdelar samt att underhållskostnaderna ökar (äldsta hyveln är från 1973).
En konsekvens av en föråldrad maskinpark är driftstopp på grund av
resursbrist (väghyvlar).
Förvaltningen gör bedömningen att avskrivningstiden är 10 år samt uppskattar
kapitalkostnaderna till 600 000 kronor per år, något som skulle belasta befintlig
driftsbudget. Vidare bedöms reparationskostnaderna minska i samband med
anskaffning i och med att dessa kostnader belastar driftbudgeten i dag.
Bedömning

Tekniska nämnden menar att de inte kan genomföra denna investering inom
nuvarande maskinanskaffningsbudget då kostnaden för en ny väghyvel
överstiger hela maskinanskaffningsbudgeten. Hyra en väghyvel är, enligt
tekniska nämnden, inte ett alternativ då utbudet inte finns.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslaget beviljas då uppdraget
från regionfullmäktige om att öka skötseln av enskilda vägar innebär en ökad
användning av väghyvlar.
Enligt regionfullmäktiges beslut från 2021-04-26 § 58 definieras den här typen
av investering som ett särskilt projekt. Ett särskilt projekt kännetecknas av att
det är investeringar som inte sker varje år, uppgår till stora belopp, och som
trots god planering, inte ryms inom potten för maskiner och inventarier.
Exempel är dyra fordon eller dyr medicinteknisk utrustning.
Framåt uppmanas därför tekniska nämnden att äska medel för den här typen
av investering i sin strategiska plan.
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I arbetsutskottet föreslogs att ärendet kompletteras till regionstyrelsen med en
tydligare tjänsteskrivelse där det framgår varför tekniska nämnden inte hanterar
investeringen i den ordinarie budgetprocessen. Därmed lämnades ärendet till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslaget och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 8 2022-02-09, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-14
Skickas till

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen avdelning ekonomi
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RS § 60

Protokoll
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Revisionsrapport. Granskning av
Investeringsprocessen

Ärendenummer: RS 2021/1658
Paragraf föregående instans: AU § 48
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens yttrande över revisionsrapporten lämnas
som svar till regionens revisorer.

Sammanfattning

KPMG har på uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer granskat
regionens investeringsprocess. Syftet med granskningen har varit att bedöma
om processen kring investeringsprojekt omfattas av en tillräcklig styrning och
intern kontroll. Syftet har även varit att kontrollera huruvida berörda regelverk
efterlevs.
Avgränsning har gjorts genom att inte granska och bedöma
investeringsprocessen som föregår beslut om investeringar, dvs beredning av
investeringsbudget/investeringsplan. Granskningen fokuserar på
genomförandefasen i projekten och styrelsens/nämndens styrning, uppföljning
och kontroll i denna del. Inom ramen för granskningen har 3 projekt valts ut;
Kryssningskaj Visby, Klintehamns AVR och Törnekvior förskola.
Den sammanfattande bedömningen är att regionstyrelsen och tekniska
nämnden till viss del säkerställt en ändamålsenlig projektstyrning avseende
investeringsprojekt. Det vill säga att projekten till viss del omfattas av en
tillräcklig styrning och intern kontroll. Den projektmodell och riktlinjer som
utarbetats av Region Gotland sedan projekten genomfördes är ett steg i rätt
riktning.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att i den del som berör regionstyrelsens
ansvar för att det finns relevanta styrdokument så bedömer KPMG att de
riktlinjer och styrdokument som finns upprättade och som avser Region
Gotlands investeringsprocesser är ändamålsenliga.
De rekommendationer som lämnats i granskningen avser projektens
genomförande där tekniska nämnden/teknikförvaltningen är ansvariga.
Synpunkter på projektmodellen kommer att övervägas av ansvarig
tjänsteperson på regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen noterar att i den del som berör regionstyrelsens
ansvar för att det finns relevanta styrdokument, så bedömer KPMG att de
riktlinjer och styrdokument som finns upprättade och som avser Region
Gotlands investeringsprocesser är ändamålsenliga. Det finns riktlinjer på plats
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för att dels säkerställa tydliga roller för såväl förtroendevalda som tjänstemän,
dels för att skapa tydlighet kring de steg som är aktuella under de olika faserna i
investeringsprocessen. KPMG ställer sig mycket positiva till de förändringar
som genomförts rörande investeringsutrymmen då det skapar en ökad
flexibilitet projekten sinsemellan samt minskar onödigt administrativt arbete
för att på så vis effektivisera processen.
KPMG har utöver det föreslagit vissa förändringar i projektmodellen. De
förslagen kommer att övervägas och tas om hand av ansvarig tjänsteperson på
regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv ej aktuellt
Ärendets behandling under mötet

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

Revisorerna. 2021-11-24
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-25
Skickas till

Regionens revisorer
Kopia till: Mats Lundberg, sakkunnigt biträde KPMG
Tekniska nämnden
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RS § 61

Protokoll
Sida 30 (57)

Revisionsrapport. Granskning av
Upphandling och inköp

Ärendenummer: RS 2021/1842
Paragraf föregående instans: AU § 49
Regionstyrelsens beslut

•

Yttrandet avseende Revisionsrapport granskning av upphandling och
inköp lämnas som svar till regionens revisorer.

Sammanfattning

Region Gotlands upphandling och inköp har granskats av KPMG på uppdrag
av regionens förtroendevalda revisorer. Granskningen syftar till att bedöma om
regionens upphandlingsfunktion är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till
regionens verksamheter. Granskningen har även syftat till att bedöma om
rutiner och processer, i rimlig utsträckning, säkerställer att lagen om offentlig
upphandling (LOU) samt regionens styrdokument på området följs.
Revisionen bedömer att regionens upphandlingsfunktion inte, i tillräcklig
utsträckning, är ändamålsenlig och effektiv i förhållande till regionens
verksamheter. Vidare bedömer revisorerna att regionstyrelse kan stärka sin
styrning och interna kontroll avseende rutiner och processer för att säkerställa
en ändamålsenlig efterlevnad till lagstiftningen.
Regionstyrelseförvaltningen delar revisionens sammanfattade bedömning och
ser rapporten som ett underlag i vårt utvecklingsarbete av inköp och
upphandling inom program sänkta inköpskostnader. Samtliga
rekommendationer som ges av revisorerna ingår sedan tidigare som viktiga
delar i vårt pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling. Ett
omfattande arbete pågår också på nämnderna för att säkerställa
inköpsverksamheten. Regionstyrelseförvaltningen samarbetar med samtliga
förvaltningar för att säkerställa inköpsverksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen arbetar med att säkerställa regionens styrande
dokument för inköp och vidareutveckla internkontroll av inköp och avtal.
Detta såväl för direktupphandlingar som för övriga upphandlingar. Inom
ramen för det tydliggörs också organisation och ansvarsfördelning vid inköp.
Vi etablerar arbetssätt för avtalsuppföljning för mätbar och ökad leverantörsoch avtalstrohet samt ser över rapportering av detta. Information och
utbildning för att säkerställa god kunskap hos de som berörs av olika
inköpsfrågor är viktig och kommer att fortsätta.
Vid bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv ser vi att pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån gällande
lagstiftning och regelverk. Detta omfattar såväl rättslig grund som barn-,
jämställdhets- och geografiskt perspektiv. I det geografiska perspektivet tas

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

även hänsyn till lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån
lagstiftningen. Vidare genomförs arbetet ur ett ekonomiskt perspektiv med stor
hänsyn till offentliga finanser. Klimat- och miljöperspektiv tillgodoses genom
hållbarhetsperspektiv i inköps- och upphandlingsarbete. I sammanfattning ger
inte revisionsrapporten några konsekvenser utöver de konsekvenser som redan
har lyfts inom pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling. Det
omfattar såväl mandat och möjlighet till att genomföra utvecklingen samt
behov av säkerställande av resurser för detta.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar revisionens sammanfattade bedömning och
ser rapporten som ett underlag i vårt utvecklingsarbete av inköp och
upphandling inom program sänkta inköpskostnader.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
I sammanfattning ger inte revisionsrapporten några konsekvenser utöver de
konsekvenser som redan har lyfts inom pågående utvecklingsarbete inom
inköp och upphandling. Det omfattar såväl mandat och möjlighet till att
genomföra utvecklingen samt behov av säkerställande av resurser för detta.
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån
gällande lagstiftning och regelverk.
2. Ekonomiskt perspektiv
Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs med stor
hänsyn till offentliga finanser. För att genomföra utvecklingsarbetet krävs
resurser internt på Region Gotland inom inköp och upphandling.
3. Barnperspektiv
Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån
gällande lagstiftning och regelverk.
4. Jämställdhetsperspektiv
Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån
gällande lagstiftning och regelverk.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs utifrån
gällande lagstiftning och regelverk samt med hänsyn tagen till lokala perspektiv
i den mån det är möjligt utifrån lagstiftningen.
6. Klimat och miljöperspektiv
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Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs även med
ett hållbarhetsperspektiv.
Ärendets behandling under mötet

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

Revisorerna. 2021-12-16
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-25
Skickas till

Revisorerna
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
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RS § 62

Protokoll
Sida 33 (57)

Årsrapport 2021 Tillståndsmyndigheten
för alkohol och tobak samt
tillsynsplaner 2022

Ärendenummer: RS 2022/316
Paragraf föregående instans: AU § 50
Regionstyrelsens beslut

•
•

Regionstyrelsen tar emot årsrapporten och lägger den till handlingarna.
Upprättade tillsynsplaner för 2022 fastställs.

Sammanfattning

Årsrapport 2021
Varje år redovisar Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak föregående år i
en årsrapport i enlighet med alkohol och tobakslagen. Tillståndsmyndigheten
som organisatoriskt är placerad på samhällsbyggnadsförvaltningen rapporterar
till regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse av verksamhet
som är avtalad.
Sammanfattningsvis redovisar Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak att
de är nöjda med året. Antalet inkomna tillståndsansökningar har totalt sett ökat
något under 2021. Handlagda ärenden avseende stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten är i princip oförändrat jämfört med 2020.
Handlagda ärenden för tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten samt
tillfälliga tillstånd till slutna sällskap har ökat något jämfört med 2020. Totalt
fanns 273 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland vid utgången av 2021.
Under året har myndigheten följt tillsynsplanen och genomfört 331
tillsynsbesök på öns serveringsställen. Tillsynen under 2021 har lett till att det
har meddelats 14 beslut om erinran och 10 beslut om varning. 18
serveringstillstånd har återkallats, varav 13 på egen begäran.
På Gotland erbjuder 87 försäljningsställen tobak och/eller folköl. Två
försäljningsställen erbjuder försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllningsbehållare. Totalt 50 försäljningsställen säljer receptfria läkemedel.
Under 2021 genomfördes 84 kontrollköp av tobaksvaror i ett urval av
detaljhandelsställen på Gotland. Vid 30% av kontrollköpen genomfördes
försäljning utan att förvissa sig om rätt ålder på kunden.
Hela årsrapporten för 2021 finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.
Tillsynsplaner 2022
Enligt 9 kapitlet 2 § alkohollagen ska kommuner upprätta en tillsynsplan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till tillsynsplaner som
ligger till grund för tillsynsarbetet samt uppföljning avseende
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serveringstillstånd, tillstånd för försäljning av tobaksvaror, försäljning av folköl
samt vissa receptfria läkemedel samt en tillsyn över rökfria miljöer för 2022.
Tillsynsplanerna bifogas tjänsteskrivelsen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att årsrapporten för 2021 från
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak kan läggas till handlingarna.
Gällande upprättade tillsynsplaner för 2022 för alkohol- och tobakslagen och
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt rökfria miljöer föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen fastställer planerna.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
Utifrån att det framgår i tjänsteskrivelsen att "Vid 30% av kontrollköpen
genomfördes försäljning utan att förvissa sig om rätt ålder på kunden." föreslår
Regionstyrelsen som ett medskick att minderåriga ska inte köpa alkohol- och
eller tobaksprodukter. Det bör tydligare framgå vilka åtgärder som vidtas för
att förhindra detta.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-23
Skickas till

Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten för Livsmedel & alkoholtillstånd samt
enheten för Miljö- och hälsoskydd
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RS § 63

Protokoll
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Delegation i ärenden om hyresgarantier

Ärendenummer: RS 2022/375
Paragraf föregående instans: AU § 51
Regionstyrelsens beslut



Regionstyrelsen beslutar att i delegationsordningen lägga till en ny
punkt 4. i avsnitt 5.2. varmed rätten att fatta beslut i enskilda ärenden
om att ställa ut hyresgarantier delegeras till enhetschefen för kansliet.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Budget- och skuldrådgivningen handlägger enskilda ärenden om att ställa ut
hyresgarantier, borgensåtaganden, med stöd av 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om
vissa kommunala befogenheter och antagna riktlinjer. Garantierna attesteras av
berörd enhetschef enligt attestordningen. Det bedöms att beslutanderätten i
dessa ärenden behöver förtydligas genom att tas in i och omfattas av reglerna i
regionstyrelsens delegationsordning. Det innebär bland annat att i delegatens
frånvaro kan närmast överordnad chef besluta och att besluten ska anmälas till
regionstyrelsen. Någon förändring i sak för berörda hyresgäster och
hyresvärdar är inte avsedd.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-01
Skickas till

Enhetschefen för regionkansliet
Budget- och skuldrådgivningen
Chefsjuristen
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RS § 64

Protokoll
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Införande av Gotlandsvecka i
måltidsverksamheten

Ärendenummer: RS 2022/372
Paragraf föregående instans: AU § 52
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att planera för och
genomföra en återkommande Gotlandsvecka på menyn för offentliga
måltider.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen har i uppdrag att öka andelen gotländska livsmedel
i de offentliga måltiderna. Löpande arbete genomförs för att uppnå detta där
livsmedelsupphandlingen och interna styrningen är av stor vikt.
Utfallet på livsmedelsupphandling är dock aldrig helt möjligt att styra, det är en
utmaning att få till ökad andel gotländska livsmedel i avtalen.
Menyarbete för de 11 000 portioner som dagligen serveras på ön är en
omfattande process och justeringar i menyn med kort framförhållning
genererar ökade resurser och instabilitet.
Att återkommande genomföra en gotlandsvecka skulle, framför snabba beslut
och kort framförhållning, skapa en bättre, säkrare liksom ekonomiskt och
kvalitetsmässigt mer fördelaktig process. Utifrån tidigare genomförda
gotlandsveckor bedöms de ökade kostnaderna uppgå till ca 220 tkr vilket
hanteras inom Regionstyrelseförvaltningens ram.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att införandet av återkommande
gotlandsveckor i den ordinarie menyplaneringen skulle skapa möjligheter att
ytterligare öka andelen gotländska livsmedel i de offentliga måltiderna.
Ärendets behandling under mötet

Claes Nysell (L) yrkar bifall på arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det
bifalls.
I arbetsutskottet föreslogs som ett medskick att Gotlandsveckan med fördel
kan planeras och genomföras i anslutning till hösten och skördefestivalen.
Regionstyrelsen håller med om detta. Samt förslår Agnes Lundgren (Fi) som
medskick att se och ta lärdom av hur "Nära mat veckan Gotland" arbetar.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-01
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Eldningsförbud - Räddningstjänsten

Ärendenummer: RS 2022/327
Paragraf föregående instans: AU § 53
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Regionfullmäktige antar följande tillägg till strecksatser i 29 § regionstyrelsens
reglemente:
•
•

Besluta föreskrifter om eldningsförbud
Tillägget gäller från och med att protokollet justerats.

Regionstyrelsens beslut

Under förutsättning att regionfullmäktige antar föreslaget tillägg i
regionstyrelsens reglemente, ska följande delegation gälla.
•

Beslut om eldningsförbud fattas, efter framställan från räddningschefen
under brandrisksäsong, i första hand av regionstyrelsens ordförande, i
andra hand av förste vice ordförande och i tredje hand av andre vice
ordförande.

Sammanfattning

SKR:s bedömning är att det normalt är kommunfullmäktige som har rätt att
fatta beslut om kommunala föreskrifter, såsom eldningsförbud. Efter reglering
i reglemente eller särskilt beslut av kommunfullmäktige kan nämnd i begränsad
utsträckning få besluta om föreskrift. Genom att t.ex. utnyttja möjligheterna till
sammanträde på distans, bör det finnas möjlighet att fatta beslut i nämnd med
kort varsel.
Om nämnd med beslutanderätt i frågan har uppdragit åt ordföranden eller en
annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i
ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas, bör
beslut om eldningsförbud i akuta fall kunna fattas med stöd av sådan
delegation. Bedömningen är att beslutanderätt om eldningsförbud inte går att
delegera till en tjänsteperson. SKR känner inte till några rättsfall avseende detta
för eldningsförbud.
Observera också att kommunalförbund inte får utfärda eldningsförbud utan
det behöver ske i berörda medlemskommuner.
För att beslut om föreskrift om eldningsförbud ska bli gällande krävs dels att
det finns justerat protokoll över beslutet, dels att föreskriften kungjorts genom
att det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för
den beslutade föreskriften har justerats och att föreskriften finns tillgänglig för
allmänheten på kommunens webbplats.
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Upphävande av eldningsförbud bör som utgångspunkt beslutas av samma
instans som beslutat om förbudet.
Brandrisksäsongen kan variera mellan 15 april till 30 september.
Ärendets behandling under mötet

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

MSB:s Vägledning om eldningsförbud. Se särskilt kapitel 2, 4.2 och 5.
Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-17
Skickas till

RS-Registrator
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RS § 66

Protokoll
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Remiss av betänkandet En säker
tillgång till dricksvatten av god kvalitet
(SOU 2021:81)

Ärendenummer: RS 2021/1641
Paragraf föregående instans: AU § 54
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att till Näringsdepartementet lämna in
upprättat förslag till yttrande.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Betänkande av 2020 års dricksvattenutredning En säker tillgång till dricksvatten av
god kvalitet (SOU 2021:81) är förslag från utredningen om hur införandet av
EU:s nya dricksvattendirektiv ska ske i svensk lagstiftning, vilka myndigheter
som ska ansvara för de nya frågor som behandlas i direktivet samt vilka
befogenheter de föreslagna myndigheterna ska ha. Det nya
dricksvattendirektivet ska vara infört i januari 2023.
Boverket ska få ett samordnande ansvar för frågan om material i kontakt med
dricksvatten. Livsmedelsverket föreslås få i uppdrag att svara för rapportering
till EU av läckage. Havs- och vattenmyndigheten ska ta fram en eventuell
handlingsplan för att minska läckaget. Vattenmyndigheterna ska få utökade
uppgifter och ansvar för att genomföra riskbedömningar och riskhantering.
Teknikförvaltningen anser att utredaren har gjort ett bra arbete och ser positivt
på flera av förslagen. I några fall har förvaltningen – liksom
intresseorganisationen Svenskt Vatten – en annan uppfattning än utredaren hur
implementeringen ska genomförs. Även miljö- och byggnämnden svar på
regionstyrelseförvaltningens internremiss har beaktats i utformandet av
förslaget till Region Gotlands yttrande.
Bedömning

Tekniska nämnden anser att utredningen har gjort ett bra arbete. Under den
begränsade tid som utredningen kunnat arbeta har man lyckats ta fram en
utförlig och relevant beskrivning av svensk dricksvattenförsörjning och i det
flesta fall göra väl avvägda förslag till hur det nya dricksvattendirektivet EU
2020/2184 ska implementeras i Sverige.
I några fall har tekniska nämnden – liksom intresseorganisationen Svenskt
Vatten – en annan uppfattning än utredaren hur implementeringen ska
genomföras.
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•
•

•

•

•
•
•
•
•

Tekniska nämnden anser att de arbetsuppgifter som artikel 8 innebär
på sikt ska flyttas till länsstyrelserna.
Den föreslagna ändringen av vattenförvaltningsförordningen bör
kompletteras så att det framgår att Havs- och vattenmyndighetens och
SGU:s föreskrifter även ska ta upp hur samråd ska ske med
vattenproducenterna och hur vattenproducenterna ska informeras om
riskbedömning och riskhantering enligt artikel 8.
Tekniska nämnden delar utredningens uppfattning att råvattenkontroll
sker i den punkt där vatten tas in för beredningen och att omfattningen
av råvattenkontrollen inte ska vara mer omfattande än vad som krävs
för att syftet med kontrollen ska uppnås.
Det föreslagna utredningsuppdraget om insamling och lagring av
råvattendata bör enligt tekniska nämnden utvidgas till att även omfatta
hur data från miljöövervakningen ska göras tillgängliga för
vattenproducenterna. För att möjliggöra detta bör även Havs- och
vattenmyndigheten medverka i den utredningen.
Tekniska nämnden stöder utredningens förslag att Boverkets
samordnande roll när det gäller material i kontakt med dricksvatten ska
förtydligas.
Den bestämmelse om förnyelse och underhållsplan som 2013 års
dricksvattenutredning föreslog 2016, skulle enligt tekniska nämnden
innebära en tydligare förpliktelse för VA-huvudmannen.
Tekniska nämnden anser att både den initiala insamlingen av uppgifter
och en eventuell handlingsplan för minska läckage bör hanteras av
Livsmedelsverket.
Verksamhetsutövare ska inte behöva rapportera samma uppgifter till
flera parter.
När det gäller de uppgifter som ska samlas in och rapporteras till EU
enligt artikel 8.2.a anser tekniska nämnden att det behöver klargöras
vem som ansvarar för bedömningen av vilka uppgifter som är känsliga
och hur uppgifterna ska skyddas.

Regionstyrelseförvaltningen har i dessa frågor som så tydligt kopplar till VAhuvudmannens centrala ansvarsområde inget att erinra, utan föreslår
regionstyrelsen att till näringsdepartementet inlämna ett yttrande som
överensstämmer med tekniska nämndens antagna yttrande. Även miljö- och
byggnämndens svar på regionstyrelseförvaltningens internremiss har beaktats i
utformandet av förslaget till Region Gotlands samlade yttrande.
När det gäller tvärperspektiv gör tekniska nämnden bedömningen att
riskanalyser och ökad provtagning kommer ge en ökad driftkostnad och
därmed öka brukningsavgift för Region Gotlands VA-abonnenter.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Susanne Pettersson, avdelningschef, tekniska
förvaltningen. Susanne föreslår utifrån arbetsutskottet inspel att följande
ändring införs under punkt två i remissvaret:
•

Den föreslagna ändringen av vattenförvaltningsförordningen bör
kompletteras så att det framgår att Havs- och vattenmyndighetens och
SGU:s föreskrifter även ska ta upp hur samråd ska ske med
vattenproducenterna och annan verksamhet och hur vattenproducenterna
och annan verksamhet ska informeras om riskbedömning, riskhantering och
konsekvenser enligt artikel 8.

Eva Nypelius (C) föreslår att ändringar införs i yttrandet i enlighet med ovan
förslag. Ordförande ställer proposition på eget förslag och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Remiss. Näringsdepartementet 2021-11-25
Tekniska nämnden 2022-02-09, § 12
Miljö- och byggnämnden 2022-02-09, § 4
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-25
Skickas till

Registrator-tn@gotland.se
Registrator-mbn@gotland.se
Teknikförvaltningen, VA-avdelningen
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RS § 67

Protokoll
Sida 42 (57)

Information. Aktuell Hållbarhets
kommunrankning 2022

Ärendenummer: RS 2022/181
Paragraf föregående instans: AU § 55
Regionstyrelsens beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

I bilaga redovisas svaren på en årlig miljöenkät som en tidskrift skickar ut till
alla landets kommuner. Denna information används sedan som en del av
underlaget till en årlig kommunranking som fokuserat på lite olika
frågeställningar under årens lopp. Jämförelse mellan kommuner är intressant,
men då bedömningsgrunden skiftar över tid, så tjänar inte resultaten för en
kommuns placering olika år som en mätare på förbättring eller försämring av
det egna miljöarbetet. Ibland har frågor i enkäten tenderat att gå utöver vad en
kommun har att ägna sig åt inom det kommunala uppdraget, ett exempel är
årets fråga om att utöver tillsynsarbetet ge hållbarhetsråd till areella näringar.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att svaren på enkäten är av intresse för
regionstyrelsen att ta del av, främst som en statusrapport med bredare anslag
än vad som ryms under ekologisk hållbarhet i regionens årsredovisning.
Därutöver anser förvaltningen att det i viss mån är problematiskt att innehållet
i denna enkät och dess mediegenomslag styrs av privat media, och inte, till
exempel, görs på initiativ från SKR.
Tvärperspektivs bedömning görs inte i informationsärenden.
Ärendets behandling under mötet

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

Rapport. Aktuell hållbarhets kommunranking 2022-02-22
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-25
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RS § 68

Protokoll
Sida 43 (57)

Information - Nytt regelverk för
ersättning till Region Gotlands
förtroendevalda

Ärendenummer: RS 2022/330
Paragraf föregående instans: AU § 56
Regionstyrelsens beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelseförvaltningen fick, tillsammans med arvodeskommittén den 22
oktober 2020, § 282, i uppdrag att utreda och se över hela Region Gotlands
system för ersättning och arvodering av de förtroendevalda och att komma
med förslag på system med tillhörande regelverk inför nästa mandatperiod,
då regelverkets nuvarande utformning som ett sammanhållande dokument inte
är ändamålsenlig och förenlig med kommunallagen.
Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med arvodeskommittén har därför
jobbat kontinuerligt med att ta fram förslag på nytt regelverk, och vill med
detta informationsärende ge regionstyrelsen möjlighet att ta del av föreslaget
regelverk för att ge styrelsen möjlighet att komma med eventuella justeringar
inför att styrelsen ger förvaltningen tillsammans med arvodeskommittén i
uppdrag att återkomma med ett skarpt förslag till beslut till kommande
budgetberedning och slutligt beslut i regionfullmäktige 20 juni 2022.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen gör, tillsammans med arvodeskommittén,
bedömningen att föreslaget regelverk ger en ökad lagenlighet, förståelse för
och transparens i fråga om ersättning och arvodering till förtroendevalda.
Regelverket bedöms som i större utsträckning än tidigare baserat på tillit och
beständigt över tid, något som har varit målsättningen för arvodeskommitténs
arbete.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv:
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att föreslaget regelverk harmonierar med kommunallagens
bestämmelser i fråga om ersättning och arvodering av förtroendevalda.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att föreslaget regelverk kommer innebära ökade kostnader för
den politiska beredningen, till följd av att regelverket tydligt separerar och
renodlar ersättning för förlorad arbetsinkomst, vilket enligt kommunallagen är
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ett obligatorium, från den frivilliga arvoderingen av förtroendevalda samtidigt
som idag gällande arvodesnivåer, med sedvanlig uppräkning, behålls.
Hur stor den ökade kostnaden blir är idag svårt att svara på, då det beror på
hur många förtroendevalda som begär ersättning för förlorad arbetsinkomst,
antal sammanträdestimmar och till viken kostnad, där maxtaket för ersättning
för förlorad arbetsinkomst föreslås ligga i nivå med för var tids gällande
skiktgräns, och skiktgränsen fastställs av regeringen före utgången av året före
beskattningsåret, varpå det i dagsläget endast är möjligt att räkna på 2022 års
skiktgräns.
Utifrån de beräkningar regionstyrelseförvaltningen tagit fram kan det röra sig
om ungefär 60% av de förtroendevalda som kan tänkas begära ersättning för
förlorad arbetsinkomst, till en maxkostnad av 273 kronor/timme (skiktgräns
för 2022, 540 700) vilket skulle ge en ökad kostnad om ca 3 561 tkr.
3. Barnperspektiv
Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Könsfördelningen för Region Gotlands förtroendevalda uppgår enligt
undersökning från 2021 av SKR till 46% män och 54% kvinnor. I riket är
fördelningen 57% män och 43% kvinnor inom det kommunala området och
52% män respektive 48% kvinnor inom det regionala området.
Föreslaget regelverk har samma påverkan på alla förtroendevalda, oavsett
könstillhörighet.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att föreslaget regelverk möjliggör för samhällsintresserade och
engagerade medborgare över hela Gotland att engagera sig i demokratin och
ges bättre förutsättningar för att ta sig an ett förtroendemannauppdrag inom
Region Gotland. Förutsättningarna förbättras då det kan komma att upplevas
som mera motiverande att avstå arbete och bege sig till ett sammanträde som
ligger långt ifrån arbetsplatsen när möjligheten till att få ersättning för förlorad
arbetsinkomst (inklusive restid) förenklas som en följd av det nya regelverket.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
I arbetsutskottet fastställdes att Regionstyrelseförvaltningen redan fått i
uppdrag att i samråd med arvodeskommittén återkomma med förslag till beslut
till kommande budgetberedning och slutligt beslut i regionfullmäktige 20 juni
2022 därmed togs sista delen av regionstyrelseförvaltningens förslag bort i
beslutspunkten.
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Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-25
Skickas till

Regionkansliet, RSF
Arvodeskommittén
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RS § 69

Protokoll
Sida 46 (57)

Medborgarförslag. Hjärtstartare i taxi

Ärendenummer: RS 2021/1520
Paragraf föregående instans: AU § 57
Regionstyrelsens beslut

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag inkom 2021-11-03 med förslag att Region Gotland ska
ha hjärtstartare i alla taxibilar på Gotland. Detta som avlastning för akutvård,
minska resurser/ kostnader för avanceras vård och möjligheten att rädda liv
och öka tryggheten för gotlänningar. Förslagslämnaren föreslår att det ska
finnas ett larmsystem som kopplas mot en larmcentral via GPS för att snabbt
kunna vara på plats då taxibilar är spridda på hela ön. Önskas även en
koordinerad dialog med Räddningstjänsten.
Bedömning

Mellan år 2011-2013 genomfördes projektet Hjärtat slår för Gotland. Det leddes
av Region Gotland tillsammans med företagare på Gotland i syfte att öka
medvetenheten kring hjärt-lungräddning (HLR) samt öka antalet offentliga
hjärtstartare. Det resulterade i att det utbildades ca, 3500 st. i hjärt- och
lungräddning och att det placerades ut ca. 200 st. hjärtstartare på Gotland. En
överblick av hjärtstartare på Gotland finns på hemsidan
hjartastartarregistret.se.
Det finns andra alternativ på larmsystem - exempelvis har SOS Alarm har en
tilläggstjänsten ”sms-livräddare”. Vid samtal till 112 där det framkommer
behov av HLR eller hjärtstartare skickas då ett larm till anslutna användare,
som har anmält sig till tjänsten. Bedömningen är att exempelvis tjänsten smslivräddare skulle vara mer effektivt eftersom det inte avgränsas enbart till
taxibilar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår således att medborgarförslaget avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag. 2021-11-03
Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24
Skickas till

Förslagsställaren
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RS § 70

Protokoll
Sida 47 (57)

Plan för Region Gotlands krisledning
och samverkan vid samhällsstörningar

Ärendenummer: RS 2022/293
Paragraf föregående instans: AU § 58
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Plan för Region Gotlands krisledning och samverkan vid
samhällsstörningar för perioden 2022/2023 fastställs.

Sammanfattning

Planen är avsedd att tillämpas när Region Gotland måste övergå i en anpassad
organisation på grund av en samhällsstörning i enlighet med lag (2006:544) om
kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap. Planen omfattar Region Gotlands krisledning och
dess samverkan (t ex krisledningsorganisationens ansvar, uppdrag och
organisering samt samverkannätverk). Planen gäller även, efter komplettering,
under höjd beredskap.
Regionfullmäktige skall enligt lag (2006:544) fastställa en plan för hur
extraordinära händelser ska hanteras inom Region Gotland. Planen skall antas
en gång per mandatperiod. Senast planen fastställdes var för perioden 20162019. För regelefterlevnad behöver en ny plan fastställas. Anledningen till
varför detta inte skett tidigare är till stor del på grund av hantering av covid19.
Denna plan är en uppdatering av och ersätter tidigare fastställd plan (Plan för
allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland, RS 2016/294). Mindre
uppdateringar har gjorts för att följa nya statliga inriktningar och utredningar.
Även vissa strukturförändringar har gjorts.
En större revidering kommer inledas under 2022 och vara underlag för beslut
vid början av nästa mandatperiod (2023-2027), exempelvis avseende
organisering av krisledning för regional särskild sjukvårdsledning som behöver
utvecklas.
Planer/dokument av mer operativ karaktär med koppling till denna plan
utarbetas och fastställs av regionsstyrelseförvaltningen, exempelvis
kriskommunikationsplan och utbildnings-/övningsplan.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att rubricerad plan uppfyller
lagstiftningens krav samt följer Region Gotlands mål och utvecklingsstrategi.
Planen utgör en god planering och stöd för Region Gotlands krisledning och
samverkan vid samhällsstörningar.
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Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att det finns en rättslig grund (och lagkrav på Region
Gotland) för att fastställa plan i enlighet med lag (2006:544) om kommuners
och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
2. Ekonomiskt perspektiv
Huvuddelen av insatserna som omfattas av planen genomförs med
statlig finansiering (riktade statsbidrag). Den enda uppgift som påverkar
Region Gotlands förvaltningsanslag är upprätthållande av funktionen
tjänsteman i beredskap (TIB) samt upprätthållande av ledningsplatser.
3. Barnperspektiv
Ej aktuellt.
4. Jämställdhetsperspektiv
Det personliga pronomen hen har använts i planen i stället för han eller hon
för att uppnå könsneutralitet. I övrigt ej aktuellt.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Ej aktuellt.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuellt.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet inleds med att regionstyrelsen informeras av Rikard von Zweigbergk,
beredskapschef om det arbete som fortgår på enhet beredskap. Vidare
informerar Emily Diab, strateg om aktuell flyktingsituation. Regionstyrelsen får
också information om att Eva Nypelius (C), Peter Lindvall, regiondirektör och
Emily Diab, strateg kommer fredag den 25 mars delta på möte tillsammans
med Migrationsverket för att diskutera nuläget.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det
bifalls
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2022-02-24
Skickas till

Samtliga förvaltningsledningar och nämnder
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RS § 71

Protokoll
Sida 49 (57)

Stöd till Trygghetsplatser och frivilliga
förstärkningsresurser i samverkan –
Gotland

Ärendenummer: RS 2022/472
Regionstyrelsens beslut

•
•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Projektet Trygghetsplatser och
frivilliga förstärkningsresurser i samverkan – Gotland, finansieras med
800 000 kronor för fortsatt arbete under 2022.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Enheten beredskap och
säkerhetsskydd ansvarar för projektens fortsatta beredning och tar fram
ett förslag för fortsatt arbete och finansiering för perioden efter 2022,
med återrapportering till budgetberedningen i maj 2022.

Sammanfattning

Projektet Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i Samverkan –
Gotland startade 2019 i syfte att på ett effektivt sätt samordna frivilliga resurser
i händelse av svåra påfrestningar där samhällets ordinarie resurser inte
räcker. Projektet har tidigare finansierats av Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen Gotland. De ansöker nu om
finansiering med 800 000 kr för 2022 för att kunna fortsätta sitt arbete men
också för att utvärdera om modellen vidare ska finansieras efter 2022.
Bakgrund
Frivilliga Försvarsorganisationers Samarbetskommitté (FOS) i samverkan med
kyrkliga samfund ansökte 2019 om medel av Myndigheten för Samhällsskydd
och beredskap (MSB) och Länsstyrelsen Gotland för projektet
Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i Samverkan – Gotland.
Projektets grund är den utvecklingssatsning som regeringen gett militära och
civila myndigheter på ön för att bygga upp Totalförsvaret. Förutom alla de
försvarsorganisationer som finns på Gotland består projektet av Svenska
Kyrkan och övriga samfund på ön samt Gotlands idrottsförbund. Tanken är
att utöka detta till fler organisationer. Röda Korset Gotland har
huvudmannaskapet.
Syftet med projektet är att på ett effektivt sätt samordna frivilliga resurser och
organisationer på Gotland. I händelse av svåra påfrestningar där samhällets
ordinarie resurser inte räcker till ska lokalsamhällets behov mötas upp och
värna lokalbefolkningen.
Övergripande målet under perioden 2020-2025 är att bygga upp en etablerad
och väl fungerande organisation med en kanslifunktion som kan ge stöd till
befolkningen i en krissituation. Projektet har påbörjat en uppbyggnad av en
trygghetsplats i Röda Korsets möteslokaler i Slite.
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Under 2020 har ett myndighetsgemensamt arbete påbörjat, så kallad
Samverkansmodellen. Projektet har tillsammans med Region Gotland,
Länsstyrelsen och Försvarsmakten påbörjat ett arbete med att se över behov av
förstärkningsresurser i respektive organisation. Samverkansmodellen testas nu i
ett pilotår som startade hösten 2021. Under arbetets gång har projektet
samordnat arbetet med de frivilliga försvarsorganisationerna och övriga aktörer
och arbetar med att ta fram en gemensam utbildning och hållit
informationsträffar för allmänheten med möjlighet att engagera sig.
Under Coronapandemin har projektet ställt om och samordnat arbetat med
stöd till riskgrupper, Handel 70+ och vaccinsamordning. De hade möjlighet att
pröva en väg in/ut till alla organisationer för att kunna möta upp behov.
Bedömning

Projektet har sitt ursprung i utvecklingssatsningen och är dimensionerat för
hög beredskap. Region Gotland har framfört ett önskemål om att istället utgå
från krisberedskap och därefter bygga vidare mot höjd beredskap. Detta
önskemål har tillmötesgåtts av FOS.
Det finns inga regelverk som kräver att trygghetsplatser ska finnas inom en
region eller kommun. Det finns dock flera goda exempel i Svenska kommuner.
Regionstyrelseförvaltningen arbetar med interna flexibla lösningar för
trygghetsplatser som ska fungera vid samhällsstörningar, bl.a. reservkraft till
storkök kommunikation och mobila lösningar. Regionsstyrelseförvaltningen
gör bedömningen att trygghetsplatser i någon form är ett bra verktyg och att
det går i linje med effektmål 3 i RUS 2040: ”God beredskap och god förmåga
att hantera samhällsstörningar”.
Regionsstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det finns behov att stödja
projektet och den upparbetade strukturen året ut. Under 2022 ska representant
för Region Gotland finns med i styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp.
Fram tills nu har Region Gotland enbart varit inbjuden till arbetsgruppen och
en referensgrupp har aldrig varit igång.
Projektet har ansökt om finansiering med 800 000 kr för 2022 för att kunna
fortsätta sitt arbete men också för att utvärdera om modellen vidare ska
finansieras efter 2022.
•
•

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Projektet Trygghetspaltser och
frivilliga förstärkningsresurser i samverkan – Gotland, finansieras med
800 000 kronor för fortsatt arbete under 2022.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Enhetens beredskap och
säkerhetsskydd ansvarar för projektens fortsatta inriktning och tar fram
ett förslag för fortsatt arbete efter 2022, med återrapportering till
budgetberedningen i maj 2022.

Ersättningen betalas ut till Röda Korset Gotland som huvudman för projektet.
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Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Peter Lindvall, regiondirektör och Rikard von Zweigbergk,
beredskapschef, regionstyrelseförvaltningen, medverkar under föredragningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Projektplan: Trygghetsplatser och frivilliga förstärkningsresurser i samverkan –
Gotland 2019-09-15
Tjänsteskrivelse Regionstyrelseförvaltningen 2022-03-15
Skickas till

Anna Klintbom, Röda Korset Gotland
Ulla Bäckström, ordförande FOS

Digital justering

Protokoll
Sida 51 (57)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

RS § 72

Protokoll
Sida 52 (57)

Val. Almedalsrådet och Programrådet

Regionstyrelsens beslut

•
•

Leiph Berggren (L) utses som ledamot efter Lena Grund (L) som
avsagt sig uppdraget.
Anna Eklund (L) utses som som ersättare efter Claes Nysell (L) som
avsagt sig uppdraget.

Sammanfattning

Regionstyrelsen har att utse ny ledamot och ersättare i Almedalsrådet och
Programrådet.
Leiph Berggren (L) utses som ledamot efter Lena Grund (L) som avsagt sig
uppdraget.
Anna Eklund (L) utses som som ersättare Claes Nysell (L) som avsagt sig
uppdraget.
Ärendets behandling under mötet

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

Lena Grunds (L) avsägelse 2022-03-17 RS 2022/9
Claes Nysells (L) avsägelse 2022-03-17 RS 2022/489
Leiph Berggrens (L) nominering 2022-03-16 RS 2022/479
Anna Eklunds (L) nominering 2022-03-16 RS 2022/480
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RS § 73

Protokoll
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Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regiondirektörens beslut
Förändring i attestförteckning av regionstyrelseförvaltningen 2022-03-08.
Bitr förvaltningschefens beslut
Bisysslor 2022-02-22-2022-03-10.
Delegationsbeslut anställningar RSF 2022-02-22-2022-03-11.
Kultur- och fritidsavdelningens beslut 2021-10-21-2022-03-16.
Serveringstillstånd
Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2022-02-17-2022-03-17.
Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) Dnr 09-2021-00362, Dnr 09-202200029.
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Information. Vissa inkomna handlingar

Sammanfattning

Till handlingarna lades följande inkomna handlingar:
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Trafikverket.
Infrastrukturdepartementet 2022-03-03
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Länsstyrelsen.
Finansdepartementet 2022-02-10.
Stärk fullmäktige. Sveriges kommuner och Regioner 2022-02-21.
Svar på yttrande. Migrationsverket 2022-03-18 och 2022-03-21.
Digital session för lokalpolitiker - om förslaget till ny kommunlagstiftning
inom det brottsförebyggande arbetet. Brås kommunikationsenhet 2022-02-21.
Sveriges strategi för arbetet i OECD. Utrikesdepartementet 2022-02-24.
Erklärung zum Krieg gegen die Ukraine / THE HANSA: Statement on the
war against Ukraine .2022-03-02: THE HANSA: position paper on the war
against Ukraine. 2022-03-05 och DIE HANSE: Positionspapier zum Krieg
Russlands gegen die Ukraine. 2022-03-05
Verksamhetsrapport Budget o Skuld 2021.
Lagakraftintyg för detaljplan för Gammelgarn Gartarve. Miljö- och
byggnämnden 2022-03-10
Almedalsrådets minnesanteckningar 2022-02-22 och 2022-03-07.
Arvodeskommitténs Mötesanteckningar 17 januari, 28 januari och 11 februari
2022.
Pensionärsrådets protokoll 2022-02-23.
Minnesanteckningar Almedalsrådet Möte 1, 2022-02-22.
Minnesanteckningar Almedalsrådet Möte 2, 2022-03-07.
Svar på yttrande till Migrationsverket 2022-03-21.
Svar hemställan Region Gotland 2022-03-18.
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Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

RS § 75

Protokoll
Sida 55 (57)

Regiondirektörens information

Ärendets behandling under mötet

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om följande:
Förvaltningen har påbörjat arbetet med förberedelser inför valet. Fokus ligger
på säkerhet för nyckelpersoner.
Kontorsplatser på Visborg.
Senaste mötet med centrala samverkanskommittén (CSK) där man bland annat
diskuterat det nya samverkansavtalet.
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Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

RS § 76

Protokoll
Sida 56 (57)

Övriga frågor

Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) frågar hur Visborgprojektet fortlöper. Peter Lindvall,
regiondirektör, återkopplar att ett möte har ägt rum där delar av miljö- och
byggnämnden, tekniska nämnden och regionstyrelsen var inbjudna. Där
presenterades status på projektet. Projektet har tre tydliga utmaningar:
Vatten.
Bemanning i projektet.
Konsult insatser.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-03-24

RS § 77

Protokoll
Sida 57 (57)

Nämndinitiativ från Vänsterpartiet

Regionstyrelsens beslut

•

Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för vidare hantering.

Sammanfattning

Saga Carlgren (V) väcker följande ärende i regionstyrelsen:
Halvera biljettpriset i kollektivtrafiken under tre månader
Just nu ökar priserna på många saker som är viktiga i människors vardag. Priset
på el, drivmedel och livsmedel är några exempel som drabbar många hushåll.
Samtidigt med oro över kriget är det många som nu oroar sig över att klara sina
utgifter. Kollektivtrafiken på Gotland har tappat många resenärer på grund av
restriktioner i samband med pandemin. Klimatet kräver att vi åker mer
kollektivt och åtgärder behövs som gör kollektivtrafiken mer attraktiv för fler.
Vänsterpartiet har nyligen lagt förslag i riksdagen som går i linje med detta
förslag, både vad gäller sänkta biljettpriser men även utbyggnad av
kollektivtrafiken särskilt på landsbygden. Förhoppningsvis är det fler partier
som vill vara med och stödja det förslaget. I väntan på beslut i riksdagen kan vi
på Gotland gå före och göra en tillfällig sänkning av priset i den gotländska
kollektivtrafiken och färdtjänsten. För att underlätta för hushållen som nu har
kraftigt höjda kostnader och samtidigt underlätta för fler att välja
kollektivtrafiken.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att regionstyrelsen föreslår följande beslut i fullmäktige
Att genomföra en tillfällig halvering av biljettpriset i kollektivtrafiken (utifrån
den nu gällande enhetstaxan) och egenavgiften i färdtjänsten. Samt halverade
priser för samtliga befintliga månadskort. Sänkningen ska gälla i tre månader
under våren/sommaren 2022.
Att tekniska nämnden kan söka tilläggsanslag för uteblivna intäkter till följd av
åtgärden.
Ordförande Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelsen överlämnar frågan till
tekniska nämnden för vidare utredning.
Ordförande ställer proposition på de båda förslagen och finner att eget
yrkande vinner bifall.
Skickas till

registrator-tn@gotland.se
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