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Regional Digital Agenda för Gotland

Ärendenummer: RS 2014/722
Paragraf föregående instans: Regu § 13
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Slutrapporten mottages.

Regionstyrelsens beslut

•

Informationen mottages.

Sammanfattning

Gotlands Regionala Digitala Agenda (RDA) fastställdes den 15 juni 2015 av
Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland.
Syftet var att skapa en helhetsbild av prioriterade mål och aktiviteter med en
strategi och handlingsplan för att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens
möjligheter i hela samhället.
Inför framtagandet skapades sju arbetsgrupper, med representanter för
Länsstyrelsen, regionen, näringslivet, akademi, frivilligorganisationer och
föreningar under ledning av respektive projektansvarig som bjöd in till öppna
workshops där gruppernas brainstorming ledde fram till RDA.
I agendan presenterades 30 insatsområden med 76 konkreta delmål inom 7
strategiska områden.
Totalt har 57 (75 %) av alla delmål slutförts. Inom 10 (13 %) områden pågår
arbetet. För 5 (6,5 %) områden har arbetet ännu ej påbörjats.
Digitalisering är ett dynamiskt område varför 2 delmål har utgått då de saknar
aktualitet. För att anpassa agendan till utvecklingen i samhället har 2 områden
har lagts till.
Det är värt att notera att det mer omfattande området e-hälsa hade satt sin
målbild till 2030 och det är här vi finner 3 av de pågående och 3 av de ännu ej
påbörjade områdena.
Bedömning

Den ursprungligen tänkta uppföljningen av de olika regionala strategierna som
skulle skett på nationell- respektive EU nivå kom aldrig till stånd. Nya
satsningar på digitalisering tillkom i dess ställe.
Gotlands Regional Digitala Agenda samlade många aktörer i hela samhället för
att driva att ta ett samlat grepp kring hela Gotlands digitalisering.
Arbetet med att på ett effektivt sätt ta tillvara digitaliseringens möjligheter i
hela samhället går vidare genom nya samhällssatsningar på ökad digitalisering
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varför regionfullmäktige i och med mottagandet av denna slutrapport kan
besluta om att avsluta projektet Regional Digital Agenda för Gotland.
Arbetsutskottet föreslog en omformulering av beslutspunkten.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionfullmäktige 2015-06-15, § 202
Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-27
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Genomförandeprogram för klimat, miljö
och energi

Ärendenummer: RS 2020/725
Paragraf föregående instans: Regu § 14
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Genomförandeprogram för klimat, miljö- och energi 2022-2027
godkänns.

Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att etablera ett regionalt
samverkansråd för klimat, miljö- och energi, i relation till en regional
samverkansstruktur, med syfte att underlätta genomförande av
genomförandeprogrammen.

Sammanfattning

Genomförandeprogrammen för samhandling är en del av den regionala
utvecklingsstrategins genomförande och bryter ner och konkretiserar de
långsiktiga effektmålen 2040 till mål för 2027.
Förslaget till genomförandeprogram för klimat, miljö och energi följer
prioriteringarna Stärk tillgängligheten, Gå före i klimat- och energiomställningen, Säkra
miljö och vatten samt en del av Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning. Programförslaget omfattar åtta mål till 2027 och 14
insatsområden. Målen bedöms peka i riktning mot effektmålen för 2040, vara
utmanande, men samtidigt tydliga och uppföljningsbara. Insatsområdena
bedöms överlag vara på rätt nivå, det vill säga de fokuserar samhandling och
oftast den ”spets” som krävs för att åstadkomma en positionsförflyttning.
Tjänsteskrivelsen diskuterar avslutningsvis också frågan om
genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi kan ersätta de tidigare
programmen Energi 2020 – Energiplan för Region Gotland respektive Miljöprogram
för Region Gotland (samt biogasstrategin). Förvaltningen föreslår regionstyrelsen
att tills vidare inte föreslå regionfullmäktige att upphäva dessa dokument innan
det nya styrkortet är antaget och tills förvaltningen har återkommit med ett
förslag hur lagkraven kring energiplanen även fortsättningsvis ska kunna
uppfyllas.
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Bedömning

1. Rättslig grund/rättsligt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogrammet för klimat, miljö och
energi bidrar till att Region Gotland uppfyller kraven enligt lag (2010:630) om
regionalt utvecklingsansvar, att utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling
och samordna insatser för genomförandet av strategin, samt att följa upp, låta utvärdera och
årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala tillväxtarbetet. Region
Gotland samordnar insatser för genomförande av den regionala
utvecklingsstrategin samt följer upp det regionala utvecklingsarbetet med stöd
av tre genomförandeprogram, varav detta program är ett.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi
kommer att bidra till god långsiktig ekonomisk utveckling på Gotland genom
att programmets insatsområden driver näringsliv och offentlig sektor att ligga i
framkant av miljö- och teknikutvecklingen, något som i allt högre grad även
kommer vara en affärsmässig och ur rekryteringssynpunkt nödvändighet.
Eftersom det inte finns fungerande ekonomiska modeller som fullt ut speglar
miljökostnaden för dagens resursförbrukning, hänger dock beskrivningen av
den ekonomiska utvecklingen på vilka system- och tidsgränser som väljs,
liksom utformningen av lagar, regler och ekonomiska styrmedel.
3. Barnperspektiv
Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi har inga insatser som
specifikt har barn eller barns miljöer som målgrupp. Å andra sidan syftar så
gott som alla insatser till att motverka den negativa utveckling som idag sker på
klimat- och miljöområdet och därmed ge dagens barn och kommande
generationer möjligheten till ett bra liv. De flesta ”vinster” som dagens insatser
ger kommer med andra ord framtida generationer till gagn.
4. Jämställdhetsperspektiv
Genomförandeprogrammet för klimat, miljö och energi innehåller inga insatser
som specifikt har utformats för att öka jämställdheten. Ett stabilt klimat och en
natur med fungerande ekosystemtjänster är dock en grundförutsättning för att
människor ska kunna forma sina liv som individer. Detta program syftar ytterst
till att skapa dessa grundförutsättningar.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Merparten av de insatser som beskrivs i genomförandeprogrammet för klimat,
miljö och energi handlar i någon form ytterst om naturresurser och hur dessa
ska brukas, vilket kopplar insatserna mer till landsbygd än tills stad. I och med
det finns också målkonflikter inbyggda. Ett exempel är elektrifieringen och
den förnybara elproduktionens arealbehov. Den typen av målkonflikter
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hanteras dock i RUS:ens geografiska uttryck i form av Region Gotlands
översiktsplan.
6. Klimat- och miljöperspektiv
Klimat- och miljöperspektivet är programmets kärna. Insatserna är valda för att
möjliggöra kraftsamlingar på klimat, miljö och energiområdet. Det som
möjligtvis bör påpekas är att programmets fokus är att minska det gotländska
samhällets klimat- och miljöbelastning. Den andra stora samtida utmaningen,
att anpassa samhället till den rådande klimatförändringen, speglas visserligen i
ett antal insatser, men måste hanteras parallellt inom så gott som alla samhällets
verksamheter.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionfullmäktige. Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS), 2021-0222, § 4
Regionstyrelsen. Information. Genomförandeprogram för klimat, miljö och
energi 2022-2027, 2021-09-29, § 259
Regionstyrelsen. Uppdrag om kommunal koldioxidbudget, 2019-06-12, § 216
Regionfullmäktige. Motion. Klimatnödläge, 2020-10-16, § 168
Stadgar för Föreningen Sveriges Ekokommuner, 2011
Förslag till Klimat-, miljö- och energiprogram för Gotland 2022-2027, 202203-14.
Regionstyrelseförvaltningen, Genomförandeprogram för klimat, miljö och
energi, 2022-03-14
Skickas till

Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Tillväxtverket
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Genomförandeprogram för näringslivets
förutsättningar och innovation 20222027

Ärendenummer: RS 2020/827
Paragraf föregående instans: Regu § 15
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation 2022-2027 godkänns.

Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över sammansättning
och arbetsformer för Tillväxtrådet, i relation till en regional
samverkansstruktur med syfte att underlätta genomförande av
genomförandeprogrammen.

Sammanfattning

Ett utkast till genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation utgör beslutsunderlag. Programmet tar utgångspunkt i den
regionala utvecklingsstrategin (RUS), Vårt Gotland 2040, som antogs av
regionfullmäktige i 2021-02-22, § 4 och är ett av tre genomförandeprogram
(övriga två är Klimat, miljö och energi samt Social välfärd).
Syftet med genomförandeprogrammen är att konkretisera vad som behöver
göras på kort sikt för att nå de långsiktiga målen i Vårt Gotland 2040. Den
första omgången genomförandeprogram (Näringslivets förutsättningar och
innovation samt Klimat, miljö och energi) omfattar perioden 2022-2027.
Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation
innehåller 16 mål och 25 insatsområden som är indelade utifrån följande
prioriteringar i Vårt Gotland 2040: stärk och utveckla näringslivet, stimulera
innovation och förnyelse, utveckla attraktionskraften, säkra kompetensen, stärk
tillgängligheten, skapa förutsättningar för byggande och bostadsförsörjning.
Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation bidrar till att Region Gotland uppfyller kraven enligt lag
(2010:630) om regionalt utvecklingsansvar, att utarbeta och fastställa en strategi för
länets utveckling och samordna insatser för genomförandet av strategin, samt att följa upp,
låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av arbetet av det regionala
tillväxtarbetet. Region Gotland samordnar insatser för genomförande av den
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regionala utvecklingsstrategin samt följer upp det regionala utvecklingsarbetet
med stöd av tre genomförandeprogram, varav detta program är ett.
2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation bidrar till en hållbar utveckling på Gotland, vilket även avser en
god ekonomiskt utveckling och tillväxt.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation bidrar till att stärka arbetet för en hållbar utveckling på
Gotland. Sett utifrån ett större perspektiv är den ekonomiska utvecklingen,
både samhällets och individens, av vikt för barn och unga då det påverkar
uppväxtvillkor och livschanser. En hållbar utveckling på Gotland är av största
vikt för kommande generationer.
4. Jämställdhetsperspektiv
Jämställdhetsperspektivet är ett särskilt genomgående perspektiv i Vårt
Gotland 2040. Jämställdhet en av de viktigaste drivkrafterna och en hävstång
för Gotlands utvecklings, tillväxt- och innovationsförmåga.
Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och innovation
innehåller inga insatsområden som särskilt utformats för att öka jämställdheten,
men mål i programmet, exempelvis ”Andel gymnasieexaminerade som påbörjat
eftergymnasial utbildning inom 3 år efter gymnasiet ökar”, kan bidra till en
ökad jämställdhet på längre sikt. Men för att uppnå detta behöver
jämställdhetsperspektivet vara särskilt viktigt att beakta i genomförandet och
utvärderingen av kommande insatser och mål.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogrammet för näringslivets
förutsättningar och innovation tar utgångspunkt i samhandling med aktörer
över hela Gotland. I genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar
och innovation synliggörs det geografiska perspektivet och landsbygdssäkring
särskilt under prioriteringen ”Utveckla attraktionskraften”.
6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att genomförandeprogrammet för näringslivets
förutsättningar och innovation bidrar till en positiv utveckling för klimat och
miljö. Näringslivet har en viktig roll i klimat- och energiomställningen och kan
bidra till en positiv utveckling för vårt klimat och vår miljö. Detta syns särskilt i
prioriteringen ”Stimulera innovation och förnyelse”. Prioriteringen tar sin
utgångspunkt i Strategi för smart specialisering i Gotlands län 2021-2027 (RS
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2021/1148) där näringslivets energiomställning är identifierat som ett av
Gotlands tre styrkeområden.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande föreslår att regionstyrelseförvaltningen, utifrån de synpunkter som
regionstyrelsen lämnat att komplettera genomförandeprogram för näringslivets
förutsättningar och innovation 2022-2027 inför regionfullmäktiges
sammanträde.
Ordförande ställer proposition på regionala utvecklingsutskottets förslag med
tillägg och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

RS 2020/625, § 109, Uppdrag att revidera tillväxtprogrammet 2016-2020,
2020-04-29
Regionfullmäktige § 4, 2021, Antagande av Regional utvecklingsstrategi (RUS).
2021-02-22
RS 2020/827. Information: Genomförandeprogram för Näringslivets
förutsättningar och innovation. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
2021-08-25
RS 2020/827. Information om utkast till genomförandeprogram för
näringslivets förutsättningar och innovation. Regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse, 2021-10-27
RS 2020/827. Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation. Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-19
RS 2020/827. Genomförandeprogram för näringslivets förutsättningar och
innovation.
Regionstyrelseförvaltningen 2020-03-14
Skickas till

Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
Tillväxtverket

Digital justering

Protokoll
Sida 13 (74)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-27

RS § 82

Protokoll
Sida 14 (74)

Indikatorer för uppföljning av
effektmålen

Ärendenummer: RS 2022/253
Paragraf föregående instans: Regu § 17
Regionstyrelsens beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Region Gotland ska, som regionalt utvecklingsansvarig aktör, följa
utvecklingen i länet och analysera, följa upp och utvärdera det regionala
utvecklingsarbetet i länet. Syftet med indikatorer för uppföljning av
effektmålen i Vårt Gotland 2040 är att löpande följa utvecklingen i länet med
sikte på 2040 och beslutade effektmål. Indikatorerna utgör en delmängd av den
samlade uppföljningen. Det finns totalt 53 valda indikatorer till elva av tolv
effektmål. Indikatorer för effektmålet God beredskap och god förmåga att hantera
samhällsstörningar finns ännu inte framtagna utan kompletteras senare.
Indikatorerna har, på samma sätt som indikatorerna för målen i Region
Gotlands styrkort, fastställts av regiondirektör. Fastställda indikatorer ses över
årligen och möjlighet finns till revidering. Den regionala utvecklingsstrategin,
Vårt Gotland 2040, ska enligt förordningen (2017:583) om regionalt
tillväxtarbete ses över minst en gång mellan varje val. En sådan översyn kan
innebära revideringar av mål och därmed även av indikatorer.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att urvalet av indikatorer väl speglar den önskade
samhällsutveckling som uttrycks i effektmålen till 2040 och därmed väsentliga
delar för en hållbar utveckling. Målen är breda och indikatorer kan endast ge en
fingervisning av om utvecklingen går åt rätt håll. Den gemensamma analysen
av uppföljningen av målen med stöd av indikatorerna är en väsentlig del för ett
gemensamt lärande. Till det kommer uppföljning av regionalt utvecklingsarbete
som tillsammans med andra variabler kommer påverka utvecklingen i länet
mot effektmålen 2040.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att uppföljningen med stöd av dessa indikatorer bidrar till att
Region Gotland uppfyller kraven enligt lag (2010:630) om regionalt
utvecklingsansvar och förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete,
avseende att löpande göra en analys av de särskilda förutsättningarna för
hållbar regional utveckling i länet och att följa upp samt utvärdera resultaten av
det regionala utvecklingsarbetet.
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2. Ekonomiskt perspektiv
Bedömningen är att indikatorerna dels ger en god bild av såväl
förutsättningarna för, som utfallet av, en god ekonomisk utveckling på
Gotland. Indikatorerna är valda för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna
hämta aktuell statistik. Att utveckla formerna för gemensam analys och
kommunikation om resultatet innebär en ambitionshöjning sett till tidigare
arbetsformer, men är nödvändigt för att uppfylla den samordnande rollen som
regionalt utvecklingsansvarig aktör.
3. Barnperspektiv
Bedömningen är att det finns indikatorer som belyser barns situation, framför
allt avseende de något äldre barnen. Det är indikatorer för effektmålen En god,
jämlik och jämställd hälsa, En trygg och attraktiv livsmiljö med goda uppväxtvillkor, God
utbildningsnivå och goda förutsättningar för livslångt lärande och En inkluderande
arbetsmarknad där kompetensen möter behoven. Till exempel för elever i årskurs 9
avseende alkoholkonsumtion, trygghet i skolan och behörighet till
yrkesprogram. Andra indikatorer är barn och unga mellan 0-19 år i ekonomiskt
utsatta hushåll, fullföljd gymnasieexamen inom 4 år, unga mellan 17-24 år som
varken arbetar eller studerar, etablering på arbetsmarknaden eller studier 2 år
efter gymnasieutbildning. Vidare visar indikatorn om anmälda misshandelsbrott mot kvinnor i nära relationer även på barns uppväxtvillkor.
Sett i ett större perspektiv är indikatorer om den ekonomiska utvecklingen,
både samhällets och individens, av vikt för barn och unga då det påverkar
uppväxtvillkor och livschanser. Indikatorerna som visar hur väl Gotland klarar
klimatomställning och miljö är av största vikt för kommande generationer och
därmed ur ett barnperspektiv.
4. Jämställdhetsperspektiv
Bedömningen är att kravet på att statistiken ska redovisas med kön som
övergripande indelningsgrund, om det inte finns särskilda skäl mot detta, är
grundläggande för att belysa jämställdhetsperspektivet. Jämställdhet behöver
tas vidare i analysen av uppföljningen.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Bedömningen är att det för merparten av indikatorerna är svårt att få statistik
nedbruten på den geografiska nivå som behövs för att kunna visa på
utvecklingen på Gotland sett till olika landsbygder på ön. Däremot är
frågeställningarna för att utveckla det geografiska perspektivet av största vikt i
den gemensamma analys som Region Gotland och övriga gotländska
utvecklingsaktörer behöver göra utifrån resultatet av uppföljningen.
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6. Klimat och miljöperspektiv
Bedömningen är att urvalet indikatorer kring växthusgasutsläpp och energi kan
ge den övergripande bild som behövs av utvecklingen, när de redovisas på det
sätt som avses, dvs. uppdelat per sektorer. Länsstyrelsens uppföljning av
nationella miljömål samt även klimat och energi är ett viktigt komplement i
uppföljningen av utvecklingen på Gotland. En faktor att beakta är att
statistiken avseende utsläpp av växthusgaser bygger på nationella utsläpp
fördelade regionalt, vilket behöver tas med i analysen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (RS 2018/1237) 2021-05-19,
underlag till regionala utvecklingsutskottet 2021-06-02 § 45
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse (RS 2022/583) 2022-03-14
Skickas till

Länsstyrelsen
Uppsala universitet Campus Gotland
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Information. Gotlands skogsstrategi –
inriktning 2040

Ärendenummer: RS 2020/535
Paragraf föregående instans: Regu § 18
Regionstyrelsens beslut

•

Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Alla Sveriges län arbetar med regionala skogsstrategier eller skogsprogram för
att utifrån regionala förutsättningar bidra till det nationella skogsprogrammets
vision ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela
landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi".
Gotland tog under 2019-2020 fram en regional skogsstrategi som tar riktning
mot 2040. Arbetet sker i samverkan mellan det offentliga, näringen, ideella
organisationer och akademin. Syftet med arbetet har varit att bland de skogliga
intressenterna på Gotland förankra en gemensam strategisk inriktning för hur
Gotlands skogar på olika sätt ska kunna bidra till en hållbar regional utveckling.
Under 2021 inkluderade genomförandet av skogsstrategin aktiviteter inom
ramen för återväxt, viltförvaltning/skador, skydd och skötsel, skogens
mångbruk samt ökad lokal förädling. Evenemanget ”Skogens dag” har också
genomförts som en del i implementeringen av strategin
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en väl förankrad gemensam
strategisk inriktning för hur Gotlands skogar på olika sätt ska kunna bidra till
en hållbar regional utveckling är av stor betydelse den regionala utvecklingen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att en väl förankrad gemensam
strategisk inriktning för hur Gotlands skogar på olika sätt ska kunna bidra till
en hållbar regional utveckling är av stor betydelse den regionala utvecklingen.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för skogen, skogsägandet och
skogens produkter har en stor bredd och kan återfinnas inom följande
prioriteringar och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040:
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Effektmål 2040

Gå före i klimat- och energiomställningen
Stimulera innovation och förnyelse

5. Ett klimatneutralt Gotland

Stärk och utveckla näringslivet

6. Ett energisystem baserat på förnybar
energi

Säkra miljö- och vatten
Utveckla attraktionskraften

7. Säkrad tillgång till vatten av god
kvalitet och kvantitet
8. Hållbara kretslopp
9. Säkrad biologisk mångfald
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet

Ärendets behandling under mötet

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

Bilaga 1. Länsstyrelsen Gotland - Regional skogsstrategi med inriktning mot
2040.
Regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-02-25
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Information. Fårösundstraktens lokala
utvecklingsplan

Ärendenummer: RS 2022/409
Paragraf föregående instans: Regu § 19
Regionstyrelsens beslut

•

Informationen är mottagen och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Att arbeta med en lokal utvecklingsprocess/plan handlar om att genomföra ett
strategiskt arbete med fokus utveckling på en specifik och avgränsad plats.
Utvecklingsplanens upplägg utgår från en trestegsmodell, nuläge - vision och
målbild – insatsplan/handlingsplan.
Den lokala utvecklingsplanen för Fårösund/Fårösundstrakten är en produkt av
dialogmöten som har bedrivits genom Region Gotlands försorg samt möten i
bygden som hållits under perioden 2018-2022.
I den lokala utvecklingsplanen beskriver bygden sitt läge efter tre perspektiv på
attraktionskraft, leva & bo, etablera & utveckla och besöka & uppleva.
Utvecklingsplanen identifierar att bygden framåt ska fortsätta att tillfredsställa
alla grundläggande behov som finns för boende, arbete och företagande. Det
omfattar trygghet, offentlig och kommersiell service samt rimlig praktisk
bekvämlighet och något extra som får hjärtat att klappa lite fortare hos den
som just fått en relation till platsen. Fårösundstrakten ska symbolisera
livskvalitet och platsen kopplas samman med främjad hälsa. Det fortsätter att
ske genom liv i samklang med hav och skön natur.
I visionen lyfts att Fårösundstrakten ska vara känd som en modern och
framåtseende plats som ligger i framkant när det gäller hållbar teknik,
innovativa lösningar för energi och livsmedelsförsörjning och som ett centrum
för kulturella och kreativa näringar.
Vision: Fårösundstrakten berättas om som platsen där gammal som ung finner mening i
livet. Platsen som ger anledning att leva; där man känner att livet är värdefullt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett lokalt arbete med
att stimulera och stärka engagemanget och utvecklingskraften i bygden är av
stor betydelse för en hållbar regional utveckling. Att bygder arbetar
systematiskt med lokala utvecklingsplaner och/eller smarta
landsbygdsstrategier som metod för att hantera lokala utvecklingssträvanden är
en viktig del i ett långsiktigt och systematiskt arbete med landsbygdsutveckling
och leder till stärkta bygder.

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-27

Protokoll
Sida 20 (74)

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att ett lokalt arbete med
att stimulera och stärka engagemanget och utvecklingskraften i bygden är av
stor betydelse för en hållbar regional utveckling.
Att bygder arbetar systematiskt med lokala utvecklingsplaner och/eller smarta
landsbygdsstrategier som metod för att hantera lokala utvecklingssträvanden är
en viktig del i ett långsiktigt och systematiskt arbete med landsbygdsutveckling
och leder till stärkta bygder.
Bygdens lokala utvecklingsplan dockas i arbete inom ramen för Region
Gotlands Arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
För Region Gotland är det värdefullt med en aktör som tar ansvar för att samla
bygden i gemensamma och övergripande frågor, föreningen Fårösunds
utveckling (tidigare Utveckling Norra Gotland) är en sådan.
I december 2021 beviljas föreningen Fårösunds utveckling 900 000 kronor från
Region Gotland som en del av ett åtgärdspaket kopplat till återstart efter
Coronapandemin. Medlen ska gå till att i samverkan med andra
utvecklingsaktörer i bygden stärka platsutveckling, attraktionskraft och det
systematiska och strategiska utvecklingsarbetet i bygden.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen
landsbygdsutveckling/platsutveckling har en stor bredd och kan återfinnas
inom följande prioriteringar och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin
Vårt Gotland 2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Effektmål 2040

Gå före i klimat- och energiomställningen
Stimulera innovation och förnyelse

1. En god, jämlik och jämställd hälsa.

Stärk och utveckla näringslivet

2. En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor.

Utveckla attraktionskraften

Digital justering

Främja hälsa, delaktighet och trygghet.

4. God utbildningsnivå och goda
förutsättningar för livslångt lärande

Utveckla kulturen och ta tillvara
kulturmiljöerna.

5. Ett klimatneutralt Gotland.

Stärk tillgängligheten.

6. Ett energisystem baserat på förnybar
energi

Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning.

10. God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet.

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-27
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11. En inkluderande arbetsmarknad där
kompetensen möter behoven
12. God tillgänglighet och hållbara
kommunikationer
Ärendets behandling under mötet

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

Bilaga 1. Signerad avsiktsförklaring mellan Region Gotland och föreningen
Fårösundstraktens utveckling.
Bilaga 2. Fårösundstraktens lokala utvecklingsplan.
Bilaga 3. Information om beslut om extra åtgärd till Fårösund med anledning
av 2021 års ekonomiska resultat – återstart efter Coronapandemin.
Regionsstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-02-25
Skickas till

Föreningen Fårösunds Utveckling
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Arbetsmodell för landsbygdsutveckling

Ärendenummer: RS 2021/1455
Paragraf föregående instans: Regu § 20
Regionstyrelsens beslut

•

•

Arbetsmodellen för landsbygdsutveckling antas som styrande
dokument för Region Gotlands fortsatta utvecklingsarbete enligt målen
i regionala utvecklingsstrategin – Vårt Gotland 2040 genomgående
perspektiv ”Hela Gotland - land och stad tillsammans”.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utvärdera arbetsmodellen
under 2024 och därefter en gång per mandatperiod. Återrapportering
sker till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Föreliggande arbete är ett resultat av beslut i regionstyrelsen (RS 2018/783)
som uppdrog åt regionstyrelseförvaltningen att ta fram en arbetsmodell för
Region Gotlands fortsatta arbete med landsbygders utveckling. Syftet med
arbetsmodell för landsbygdsutveckling är att utveckla Region Gotlands
arbetsformer för att långsiktigt och systematiskt arbeta med
landsbygdsutveckling. Det övergripande målet för Region Gotlands
arbetsmodell för landsbygdsutveckling är att bidra till en hållbar
landsbygdsutveckling.
Region Gotland tar inte fram ett
separat Landsbygdsprogram eller Landsbygdsstrategi. Istället integreras
landsbygdsperspektivet i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040. Det sker med stöd av insatser inom de tre
genomförandeprogrammen, Översiktsplanen (ÖP), regionalt serviceprogram
(RSP), Leaders lokala utvecklingsstrategi samt med stöd av verktygen inom
ramen för denna arbetsmodell.
Arbetsmodellen består av fyra verktyg:
•
•
•
•

Landsbygdsperspektivet i arbetet med hållbarhetsintegrering
Forum för landsbygdsutveckling
Förbättringsdialoger
Lokala utvecklingsplaner

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att arbetsmodellen bidrar till att
stärka synergier mellan politikområdena Landsbygdspolitik – Näringspolitik Hållbar regional utvecklingspolitik. När det gäller landsbygdspolitik specifikt så
är modellen ett sätt att bryta ner hur Region Gotland ska arbeta för livskraftiga
landsbygder.
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Arbetsmodellen bidrar med en struktur för Region Gotlands arbete för
landsbygders utveckling med utgångspunkt i det regionala
utvecklingsuppdraget och dess verktyg samt den genomförandekraft som finns
i den kommunala organisationen.
Arbetssättet kommer att bidra till att stimulera och stärka engagemanget och
utvecklingskraften i Gotlands bygder och det fortsätta arbeta för en hållbar
platsutveckling över hela ön.
Insatsen ligger i linje med de övergripande målen i regional utvecklingsstrategi
för Gotland - Vårt Gotland 2040. Ett av utvecklingsstrategins genomgående
perspektiv är ”Hela Gotland- land och stad tillsammans”, som beskrivs: ”Den
regionala utvecklingsstrategin syftar till att skapa utvecklingskraft på hela Gotland.
Möjligheterna att leva, bo och verka ska vara goda på hela Gotland, i alla socknar. En
positiv tillväxt och utveckling av landsbygderna i samspel med Visby och övriga tätorter är
viktigt för en långsiktig hållbar utveckling av Gotland.”
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för arbetsmodell för
landsbygdsutveckling har en stor bredd och kan återfinnas inom följande
prioriteringar och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040:
Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Effektmål 2040

Utveckla attraktionskraften
Gå före i klimat- och energiomställningen 2. En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor.
Stimulera innovation och förnyelse
10. God konkurrenskraft och tillväxt i
Stärk och utveckla näringslivet
näringslivet
Säkra kompetensen.
Främja hälsa, delaktighet och trygghet.
Skapa förutsättningar för byggande och
bostadsförsörjning.

Ärendets behandling under mötet

Av tjänsteskrivelse som uppdaterats inför regionstyrelsens sammanträde
framgår följande beslutspunkt 2: Arbetsmodellen utvärderas regelbundet och
återrapportering sker till regionstyrelsen.
Ordförande föreslår följande formulering: Regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att utvärdera arbetsmodellen under 2024 och därefter en gång per
mandatperiod. Återrapportering sker till regionstyrelsen.
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Regionstyrelseförvaltningen ska också genomföra några redaktionella
justeringar i Bilaga 1. Arbetsmodell för landsbygdsutveckling.
Ordförande ställer proposition på regionala utvecklingsutskottets förslag
tillsammans med egen ändring och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Bilaga 1. Arbetsmodell för landsbygdsutveckling
Bilaga 2. Definition och geografisk avgränsning
Bilaga 3. Ordlista
Bilaga 4. Historiska perspektiv
Bilaga 5. Utvecklingsaktörer
Bilaga 6. Befolkningsutveckling 2010-2020
Bilaga 7. Vägledning från Sveriges lantbruksuniversitet
Bilaga 8. Tekniska nämndens AU: TN 2021/4312
Bilaga 9. Teknikförvaltningen tjänsteskrivelse
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-21
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RS § 86

Protokoll
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Investeringsmedel till
landsbygdsutveckling

Ärendenummer: RS 2020/183
Paragraf föregående instans: Regu § 21
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen överför 8 000 000 kronor till tekniska nämnden för att
genomföra föreslagna insatser i serviceorter inom ramen för särskilda
investeringsmedel till landsbygdsutveckling.

Sammanfattning

Under perioden 2018-2024 avsätter Region Gotland, 2 miljoner kronor per år i
investeringsmedel till landsbygdsutveckling. Dessa medel ska användas till att
investera i Region Gotlands egendom runt om på Gotland. Insatserna handlar
om att stärka lokal attraktionskraft och hållbar platsutveckling i serviceorter.
Regionstyrelsen överlämnar beställning och budget till tekniska nämnden för
genomförande.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att satsa på trygga och attraktiva
aktivitetsytor och mötesplatser i den offentliga miljön som möjliggör möten
mellan generationer är en viktig del i satsning på hållbara livsmiljöer.
Att bidra till ökad rörelse och fysisk aktivitet är en grund för välmående och
förebyggande arbete när det gäller god hälsa för alla. Att skapa utökad trygghet
för alla i publika miljöer och öka det sociala deltagandet i den offentliga miljön
är av vikt för att minska upplevd ensamhet. Att fokusera på aktivitetsplatser
och mötesplatser där alla kan mötas på lika villkor är av betydelse i det arbete
med att skapa hållbara livsmiljöer över hela Gotland.
Möjligheterna och utvecklingen inom ramen för insatserna återfinns i
prioriteringar och effektmål i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040:
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Prioriteringar Vårt Gotland 2040

Effektmål 2040

Gå före i klimat- och
energiomställningen

En god, jämlik och jämställd hälsa.

Stimulera innovation och förnyelse

En trygg och attraktiv livsmiljö med
goda uppväxtvillkor.

Stärk och utveckla näringslivet

Ett klimatneutralt Gotland

Säkra miljö- och vatten

Hållbara kretslopp

Utveckla attraktionskraften

Säkrad biologisk mångfald

Främja hälsa, delaktighet och trygghet.

God konkurrenskraft och tillväxt i
näringslivet

Arbetsutskottet föreslog att ärendet kompletteras till regionstyrelsen med en
omformulering av beslutspunkterna. Ärendet överlämnades därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Malena Bendelin, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-20
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Fördelning av extra medel till stärkt
sommarservice på Gotland

Ärendenummer: RS 2022/478
Paragraf föregående instans: Regu § 22
Regionstyrelsens beslut

•
•

•

Fördelning av extra medel till stärkt sommarservice på Gotland
godkänns.
Åtgärder för stärkt sommarservice skall utvärderas och återrapporteras
under hösten 2022.
Avtal mellan Region Gotland och mottagaren ska ange inriktning för
användande av medel samt förtydligande kring förväntningar på
vardera part.

Sammanfattning

Extra medel, totalt 1,1 miljoner kronor till ”Sommarservice” – stärkt service på
välbesökta platser fördelas och betalas ut enligt följande;
Fårö och Fårösundstrakten

225 000

Mottagare: Nätverket Fårö bygderåd
Hemse med omnejd

200 000

Mottagare: Knutpunkt Hemse utveckling AB och Hemse Företagarförening i
samverkan
Storsudret

150 000

Mottagare: Företagarföreningen Hoburgs Näringslivs Intresseförening
Östergarnslandet och Ljugarn

150 000

Mottagare: Utvecklingsbolaget Nygarn utveckling AB och Ljusa udden AB
Klintetrakten

(Inkluderar Tofta och Gnisvärd )

150 000

Mottagare: Föreningen Klintetraktens framtid
Slite med omnejd

150 000

Mottagare: Företagarföreningen Slite intresseförening
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75 000

Mottagare: Företagarföreningen Roma intresseförening
Extra medel, totalt 400 000 kronor till kommunikation fördelas enligt följande;
Kommunikation riktad till
besökare och gotlänningar

400 000

Code of Conduct
Extra medel, totalt 500 000 kronor till Turistbyrån fördelas enligt följande;
Turistbyrån

500 000

Utökade öppettider samt närvaro på kryssningskajen
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till fördelning av extra medel
till stärkt sommarservice på Gotland är väl motiverat utifrån de behov och
effekter som ett ökat besökstryck har inneburit. Insatserna sammantaget
möjliggör för en mer hållbar sommarsäsong för både besökare och boende på
Gotland.
Arbetsutskottet föreslår ärendet kompletteras med en beslutspunkt om
återrapport/utvärdering till regionstyrelsen under hösten 2022.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande från Saga Carlgren (V) och Katarina
Krusell (MP) på följande extra beslutsmening:
Avtal mellan Region Gotland och mottagaren ska ange inriktning för
användande av medel samt förtydligande kring förväntningar på vardera part.
Ordförande ställer proposition på regionala utvecklingsutskottets förslag och
finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det
bifalls.
Meit Fohlin (S) anmäler med instämmande från Saga Carlgren (V) och
Katarina Krusell (MP) protokollsanteckning:
Socialdemokraterna tycker det vore bättre om alla avtal kring skötsel och
sommarservice låg hos tekniska nämnden, så som det brukat göra historiskt.
Det skapar en tydlighet kring området som är del av tekniska nämndens
huvuduppdrag. Dessutom måste tydliga avtal som beskriver såväl inriktning för
användning av medel samt förväntningar mellan parterna alltid finnas som
grund för medel. Utvärdering krävs.
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Protokollsanteckning: Agnes Lundgren (Fi) instämmer i Meit Fohlins yrkande
och protokollsanteckning.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-03-17
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RS § 88

Protokoll
Sida 30 (74)

Översyn av regional
besöksnäringsstrategi för Gotland

Ärendenummer: RS 2022/455
Paragraf föregående instans: Regu § 23
Regionstyrelsens beslut

•
•

Informationen godkänns.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2022-2023
genomföra en översyn av den regionala besöksnäringsstrategin för
Gotland.

Sammanfattning

Den nu gällande regionala besöksnäringsstrategin för Gotland antogs 2019-0225. 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.
Under kommande tvåårs-period ska besöksnäringsstrategin ses över. Detta
mot bakgrund av regeringens nyligen framtagna nationella strategi för hållbar
turism och besöksnäring samt den under 2021 antagna regionala
utvecklingsstrategin och utifrån den påverkan vi ser att Covid-pandemin
kommer att leda till framöver.
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 även
implementeringsarbetet förlängts med två år 2022-01-01-2024-02-29.
Arbetet med översynen av den regionala besöksnäringsstrategin för Gotland
ska pågå under 2022. Tidsplanen är utformad så att beslut i Regionstyrelsen
samt i Regionfullmäktige möjliggörs under vår/sommar 2023.
Arbetsutskottet föreslog att ärendet ska kompletteras med en beslutspunkt om
Översyn och revidering av regional besöksnäringsstrategi ska genomföras.
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Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-14
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RS § 89

Protokoll
Sida 32 (74)

Förstudie Node Gotland – Ansökan om
medel för regionala tillväxtåtgärder

Ärendenummer: RS 2022/237
Paragraf föregående instans: Regu § 24
Regionstyrelsens beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar Science Park Gotland
projektet ”Förstudie Node Gotland” med 50 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 399 980 kronor ur 2022 års anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2022-04-19 till 2022-09-16. Slutredovisning ska
ha inkommit till Region Gotland senast 2022-10-31.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Peter
Lindvall regiondirektör i handläggningen av ärendet.
Sammanfattning

Målet med förstudien är att få underbyggd kunskap om förutsättningar och
behov av en arena inom energi- och klimatomställningen där teknik,
affärsmodeller och regelverk kan testas. Arbetet kommer att ske genom dialog,
intervjuer och skrivbordsundersökning och utföras av två projektmedarbetare
under ledning av en projektledare. Dialog och intervjuer med SMF på Gotland
inom framför allt industri, transport, jordbruk och bebyggelse kommer att ske
under förstudien. Vid projektavslut kommer det finnas fördjupad kunskap
kring förutsättningar och behov för en arena inom energi- och
klimatomställningen som kommer att ligga till grund för ett möjligt
genomförandeprojekt.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande Eva Nypelius (C) samt Meit Fohlin (S) meddelar jäv och deltar inte i
handläggningen av ärendet. Karl Johan Boberg (C) samt Helena Bogsjö (S)
träder in som beslutande. Stefan Nypelius (C) utses att agera ordförande under
ärendets hantering.
Ordföranden ställer proposition på regionala utvecklingsutskottets förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-27
Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder inkommen 2022-02-08
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-07
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RS § 90

Protokoll
Sida 33 (74)

Förstudie Omlandsprojekt – Ansökan
om medel för regionala tillväxtåtgärder

Ärendenummer: RS 2022/360
Paragraf föregående instans: Regu § 25
Regionstyrelsens beslut

•

•

Region Gotland medfinansierar projektet ”Förstudie Omlandsprojekt” med
50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 350 000
kronor ur 2022 års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2022-04-01 till 2022-12-31. Slutredovisning ska
ha inkommit till Region Gotland senast 2023-01-31.

Sammanfattning

Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Länsstyrelsen i Gotlands län
och Region Gotland samarbetar kring bildandet av en nationalpark i
Bästeträskområdet på norra Gotland, där Region Gotland representerar
medborgarna och det regionala utvecklingsperspektivet. Eftersom en stor del
av den service som behövs för besökare kommer att ligga i området utanför
den planerade nationalparken, i omlandet, har Region Gotland parallellt med
bildandet av nationalparken undersökt förutsättningarna för att genomföra ett
omlandsprojekt. Med utgångspunkt av det vill Förstudie Omlandsprojekt ta del
av hur andra omlandsprojekt har jobbat med boende, företagare och
verksamheter i nationalparkens närhet liksom destinationsutveckling.
Målet med Förstudie Omlandsprojekt och dess omvärldsbevakning är att
undersöka om det finns intresse och behov bland aktörer av ett
genomförandeprojekt för omlandet och det större området runt Bästeträsk,
dvs norra Gotland. Detta sker genom intervjuer och en uppdatering av den
kartläggning som gjorts över de som bor och verkar i omlandet med omnejd;
allt från entreprenörer, utvecklingsbolag, lantbrukare och föreningar till kyrkan.
De boende och verksamma i omlandet är centrala för bildandet av
nationalparken och därigenom för Förstudie Omlandsprojekt.
Ärendets behandling under mötet

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

Förstudie Omlandsprojekt - Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder
inkommen 2022-03-07
Regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-03-11
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RS § 91

Protokoll
Sida 34 (74)

Redovisning av projektverksamhet
1:1-medel för 2022

Ärendenummer: RS 2022/71
Paragraf föregående instans: Regu § 26
Regionstyrelsens beslut

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Projektportföljen består av 24 projekt till ett värde av drygt 45 mkr.
Projektportföljen fördelar sig enligt följande (antal projekt inom parentes):
RUA (3)

7,7 %

Stimulera innovation och förnyelse (11)

52,3 %

Stärk tillgängligheten (3)

17,9 %

Säkra kompetensen (1)

0,8 %

Utveckla attraktionskraften (1)

3,8 %

Stärk och utveckla näringslivet (4)

9,5 %

Utveckla kulturen och ta tillvara kulturmiljöerna (1)

3,5 %

Företagsstöd utgör 4,5 % av portföljen.
Utnyttjandet av anslaget ligger på ca 47 mkr av 70 mkr. Enligt den indikativa
fördelningen av medel för de tre smart specialiseringsområdena samt Ruaprojekt kan man konstatera att besöksnäringsprojekt utgör 22,1 % av
projektportföljen, dvs 7,1% högre än beslutad fördelning. I prioriteringen mat
och livsmedel utgörs bara 3,6 % av portföljen och i näringslivets
energiomställning mindre än 1 %. Rua-projekt utgör 7,7 % av portföljen mot
önskade 10 %.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-03-14
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RS § 92

Protokoll
Sida 35 (74)

Remiss. Begäran om yttrande över
förslag till aktualiserad Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län,
”Klimat att växa i”

Ärendenummer: RS 2021/1859
Paragraf föregående instans: Regu § 27
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen lämnar yttrande över förslag till aktualiserad Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län enligt förvaltningens förslag.

Sammanfattning

Region Kalmar län har gett Region Gotland möjlighet att lämna synpunkter på
förslag till aktualiserad regional utvecklingsstrategi för Kalmar län. Remisstiden
löper t o m 31 mars 2022. Ett preliminärt yttrande skickas efter sammanträde i
regionala utvecklingsutskottet den 30 mars 2022, med reservation för att
regionstyrelsen behandlar yttrandet den 26 april 2022.
Ärendets behandling under mötet

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

Remiss. Begäran om yttrande över förslag till aktualiserad Regional
utvecklingsstrategi för Kalmar län, Klimat att växa i. Inkom 2021-12-21
Remissversion Regional utvecklingsstrategi Kalmar län 2030.pdf
(regionkalmar.se)
Regionstyrelseförvaltningen tjänsteskrivelse 2022-03-14
Skickas till

Region Kalmar län, registrator@regionkalmar.se
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RS § 93

Protokoll
Sida 36 (74)

Hansedagarna i Visby 2025

Ärendenummer: RS 2022/388
Paragraf föregående instans: Regu § 28
Regionstyrelsens beslut

•

Datum för genomförandet av Hansedagarna 2025 till 5-8 juni 2025
godkänns.

Sammanfattning

I november 2021 beslutade regionstyrelsen att Region Gotland skall åta sig
värdskapet av Hansedagarna år 2025.
I Hanseföreningens riktlinjer framgår att evenemanget skall genomföras under
maj eller juni månad. För detta har nuvarande projektledare med stöd av
personer med erfarenhet av evenemang, kommersiella möten, kongresser samt
hotellverksamhet analyserat lämplig tidpunkt utifrån Gotlands förutsättningar
samt eftertraktade perioder utifrån olika typer av besökare.
Utgångspunkten har varit att ej konkurrera med efterfrågade perioder för
kommersiella möten eller andra planerade evenemang, samt att Gotland skall
vara redo genom viss del av de säsongsanställda skall vara på plats och därmed
ökad servicenivå p.g.a. högre bemanning.
Resultatet av möten och förda diskussioner är att regionstyrelseförvaltningen
föreslår datum för genomförandet till 5 – 8 juni 2025.
Beslutat datum skall även förankras hos Hanseföreningen. Därtill behövs logioch möteskapacitet säkras samt genom Länsstyrelsen bjuda in representanter
från Hovet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att föreslaget datum är väl förankrat med
näringslivet och är det mest lämpliga för genomförande. Föreslagen helg
möjliggör också att gotlänningen till större utsträckning har möjlighet att vara
en del av evenemanget då fredagen är helgdag.
På arbetsutskottet lämnade Meit Fohlin (S) medskick om en mer jämställd
representation till Hansedagarna.
Ärendets behandling under mötet

Peter Lindvall, regiondirektör föredrar ärendet och förtydligar att det finns
ytterligare en tjänsteskrivelse i ärendet som bifogats som information till
regionstyrelseförvaltningen.
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Ordförande ställer proposition på regionala utvecklingsutskottets förslag med
tillägg att regionstyrelseförvaltningen har mottagit all information i ärendet och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-28
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-31
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RS § 94

Protokoll
Sida 38 (74)

Uppföljning av Region Gotlands
internationella strategi 2021-2024 för
verksamhetsåret 2021

Ärendenummer: RS 2022/335
Paragraf föregående instans: Regu § 29
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Informationen godkänns.

Sammanfattning

Internationell strategi för Region Gotland 2021-2024, här benämnd Strategin,
antogs av regionfullmäktige den 21 juni 2021, RF § 101. Strategins syfte är att
bidra till att uppnå målen i den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland
2040, som är en strategi för en långsiktig hållbar regional utveckling för
Gotland, och att ge ramar för Region Gotlands samtliga nämnder och
förvaltningar att integrera det internationella arbetet i sina verksamheter. Målen
är att främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling
och tillväxt på Gotland, samt att utveckla Region Gotlands verksamheter.
Därtill ska Region Gotlands internationella arbete bidra till demokratisk
utveckling på lokal och regional nivå i andra länder. Det internationella arbetet
bedrivs i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökad nytta i
verksamheterna och för gotlänningarna, extern finansiering med projektmedel,
kompetens, kulturell förståelse, samt en förstärkt position av varumärket
Gotland.
Enligt Strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas i nämndens
verksamhetsberättelse. I instruktionen ombeds förvaltningarna återrapportera
vilka EU-finansierade och andra internationella projekt de har bedrivit under
året, samt övrigt internationellt arbete, verksamhetsrelaterade effekter och
resultat av det internationella arbetet.
Mer än 2 år av global pandemi har påverkat allt internationellt samarbete.
Förvaltningar och nämnder har anpassat sig genom att använda digitala kanaler
eller pausat de internationella utbytena och projektverksamheterna.
Förvaltningarnas EU-finansierade projekt har och också påverkats men har i
de flesta fall kunnat fortlöpa.
Det aktuella internationella läget gör det svårt att bedöma förutsättningar för
internationella samarbeten i och utanför Europa. Emellertid kan 2022 bli ett år
av omstart. Det sammanfaller med programstart med utlysningar i ny
programperiod för EU:s Fonder och program perioden 2022-2027. Det
sammanfaller med genomförandeprogrammen för regional utvecklingsstrategi
Vårt Gotland 2040. Det sammanfaller även med publiceringen av OECD
Territorial Review Gotland.
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Bedömning

Samtliga förvaltningarna och nämnder bedriver EU-finansierade projekt eller
andra internationella projekt. Förvaltningarna omvärldsbevakar utifrån sina
olika verksamhetsområden och använder då SKR eller de i Strategin
prioriterade internationella nätverken. Intensitet och omfattning varierar i det
internationella arbetet mellan förvaltningarna. Det alla förvaltningar har
gemensamt är att 2021 var, liksom föregående verksamhetsår, ett år som
präglades av pandemin. Det har framförallt påverkat möjligheten till
internationella utbyten, i synnerhet möjligheten att mötas fysiskt. En del
internationella samarbeten har därför legat nere eller så har de enbart bedrivits
digitalt. Digitala kontakter har till viss del kompenserat för uteblivna fysiska
möten, och i vissa fall medfört ökade kontaktytor.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen omvärldsbevakar EU-frågor kring hälsa via
SKR:s pressmeddelanden och publikationer. HSF bedriver sedan 2020 i
samarbete med bland andra Uppsala Universitet Innovation och Science Park
Gotland projektet Innovationssystem Gotland. Projektet finansieras av den
europeiska regionala utvecklingsfonden i Småland och Öarna. Projektet syftar
till att ta tillvara medarbetarnas idéer med innovationspotential.
Regionstyrelseförvaltningen bedriver flera EU-finansierade projekt och även
ett samarbete med Berislav i Ukraina med finansiellt stöd av ICLD. Det senare
projektet har under 2021 varit vilande till följd av pandemin.
Regionstyrelseförvaltningen använder de prioriterade internationella nätverken
för att inhämta kunskaper och analys som används i det regionala
utvecklingsarbetet och för remisser och ståndpunkter. Aktiviteter i de
internationella nätverk där Regionstyrelseförvaltningen är verksam har
digitaliserats.
Samhällsbyggnadsförvaltningen omvärldsbevakar och genomför kollegialt
utbyte i nätverket Union of Baltic Cities, Planning Cities Commission. Under
2021 avslutade Samhällsbyggnadsförvaltningen även ett uppmärksammat EUfinansierat projekt, DiSa – Digital samhällsbyggnad. Internationellt har
förvaltningen presenterat resultaten av projektet vid två internationella
sammanhang: Östersjöforums årliga konferens inom ramen för ett UBCseminarium, samt vid ett av Miljödepartementet arrangerat evenemang, Smart
City Seden, i Kina.
Socialförvaltningen använder sig av externa projektmedel från den regionala
europeiska socialfonden i Småland och Öarna för att öka medarbetarnas
digitala kompetens. Projektet DigITal Äldreomsorg har uppmärksammats
nationellt och internationellt, och finns nu med i en europeisk plattform online
för innovativa metoder och modeller inom yrkesutbildning som heter The
DIGITLAL SKILLS MAP.
Teknikförvaltningen leder det stora utvecklingsprojektet Digital Dialog som
finansieras med EU-medel via Tillväxtverket och Region Gotland. Region
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Gotlands resa mot en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess fortsätter genom
projektet Digital dialog. Det tar vid där DiSa-projektet slutade och fokus ligger
på att göra det lätt att göra rätt för medborgare i såväl ärendehantering som i
medskapande.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är den förvaltning vars verksamheter
sedan lång tid arbetar internationellt och flera skolor på Gotland har
internationella kontakter och samarbeten. UAF bedriver även EU-finansierade
projekt och projekt med finansiering från ICLD. Det finns även ett integrerat
jämställdhetsperspektiv i flera av samarbetena. Merparten av de internationella
utbytena inom utbildningsverksamheterna har bedrivits digitalt eller pausats i
väntan på att pandemins restriktioner ska upphöra. Det bedrivs internationella
aktiviteter på alla nivåer i utbildningsverksamheterna. Gotlands folkhögskola
har flera internationella samarbetspartners, bland annat i Indien.
Wisbygymnasiet har ett omfattande utbyte inom Europa. Klinteskolan och
Terra Nova har utbyten med skolor i Zambia respektive Sudan. Inom
förskolan pågår ett projekt som finansieras av Europeiska socialfonden,
Framtiden barnskötare i fokus, syftande till att säkerställa en långsiktig
kompetensförsörjning och att rusta medarbetare inom sin nuvarande
anställning. Inom arbetslivsverksamheten har det ICLD-finansierade
utbytesprojektet med Kibaha bedrivits digitalt.
Sammantaget bidrar det internationella arbetet som Region Gotlands
förvaltningar redovisar till måluppfyllelse enligt de prioriteringar som finns i
den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, i synnerhet till:
•
•
•
•
•

Främja hälsa, delaktighet och trygghet
Säkra kompetensen
Gå före i klimat- och energiomställningen
Stimulera innovation och förnyelse
Utveckla attraktionskraften

Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att det pågår ett arbete i
enlighet med den internationella strategin 2021-2024 i samtliga förvaltningar,
om än med olika intensitet, inriktning och omfattning. Till följd av pandemin
är det gångna året inte representativt för det internationella arbetet, men likväl
upprätthåller förvaltningarna sina internationella kontakter digitalt.
Regionstyrelseförvaltningen har tidigare konstaterat att det finns behov i
samtliga förvaltningar av hjälp och vägledning kring att ansöka, driva och
rapportera EU-finansierade projekt och andra internationella projekt som
finansieras med externa medel. Likaså finns behov av mer vägledning till
förvaltningarna för att arbeta mer med att länka internationellt arbete till
genomförande av regionala strategier, samt behov av mer information och
kunskaper om hållbarhetsarbete.
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Under 2021 tog förvaltningarna inom ramen för Regin Gotlands
internationella nätverk gemensamt fram en kortfattad och handlingsinriktad
instruktion för internationellt arbete, Internationalisering – så kan ni göra! (bilaga ).
Instruktionen är tänkt att kombineras med en dialog mellan
förvaltningsledningar, verksamhetsansvariga, Region Gotland internationella
kontaktperson från respektive förvaltning och projekt- och finansieringsteamet
vid regionstyrelseförvaltningen. Projekt- och finansieringsteamet erbjuder
förvaltningarna med start våren 2022 även en projektskola, som även vänder
sig till deltagare från regionala aktörer på Gotland.
Arbetet med internationellt arbete skulle kunna tjäna på en ytterligare förstärkt
samordning med genomförandeprogrammen av den regionala
utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040, med Finansieringsplan för hållbar
regional utveckling, samt med Strategi för smart specialisering i Gotlands län
2021 – 2027.
Ytterligare pågående strategiska arbeten som kan komma att påverka det
internationella arbetet i Region Gotland är OECD Territorial Review, som blir
klart våren 2022, samt uppdraget Styrmodell för Region Gotland kopplad till
Gotlands regionala utvecklingsstrategi, RS 2020/1324.
Ärendets behandling under mötet

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

Bilaga Internationell strategi för Region Gotland 2021 – 2024, RS 2020/1254
Bilaga Internationalisering – så kan ni göra!
Samtliga svar från nämnderna
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-30
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Rapportering villkorsbrev för 2021

Ärendenummer: RS 2021/10
Paragraf föregående instans: Regu § 31
Regionstyrelsens beslut

•

Informationen mottages och läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Region Gotland ska samordna utvecklingsinsatser för genomförandet av den
regionala utvecklingsstrategin (Vårt Gotland 2040), följa upp, låta utvärdera
och årligen redovisa resultaten av det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet
till regeringen.
Återrapporteringen 2021 är den första med utgångspunkt i den nya nationella
strategin och Vårt Gotland 2040. De större förändringarna för årets
rapportering ligger i linje med ett stärkt fokus på hållbar regional utveckling.
Arbetet med hållbarhetsintegrering och Agenda 2030 samt det territoriella
perspektivet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att 2021 års återrapportering
speglar kommande års förväntningar och ökade krav med utgångspunkt i stärkt
fokus på resultat och på hållbarhet. Vilket ställer ökade krav på
regionstyrelseförvaltningen i termer av verksamhetsutveckling.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att 2021 års återrapportering
speglar kommande års förväntningar och ökade krav med utgångspunkt i stärkt
fokus på resultat och på hållbarhet. Det bekräftas också av 2022 års
villkorsbrev.
Bedömning är att detta ställer ökade krav på regionstyrelseförvaltningen
avseende verksamhetsutveckling i följande delar:
•

Samordna formerna för verksamhetsplanering med formerna för
återrapportering så långt som möjligt.
• Samordna verksamhetsberättelse och återrapportering i relevanta delar
samt:
- Utveckla arbetsformer för att följa upp faktiska resultat av
avdelningens arbete (direkt eller indirekt) i termer av såväl
prestationer (vad som genomförts) samt faktiska och förväntade
effekter av dessa prestationer – samt att använda det som grund för
rapportering.
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•
•

•

•

- Utveckla hanteringen av anslag 1.1. Uppföljning och utvärdering av
resultaten av projektverksamheten och vad som ska rapporteras när
(exempelvis årets beslutade, resultat av beslutade år x samt
avslutade/slutrapportering).
Utveckla arbetsformer/processer för uppföljning, utvärdering och
gemensamt lärandet enligt kommande plan för uppföljning, utvärdering
och lärande.
Utveckla gemensam syn på samverkan och samråd, utveckla hur och
vad vi ska återrapportera i relation till prioriteringar i Vårt Gotland
2040 liksom förmågan att synliggöra vad som fungerar bra, utmaningar
och framgångsfaktorer.
Utveckla hållbarhetsarbetet genom att:
- Utveckla arbetsformer för hållbarhetssäkring av insatser i relation till
mål för en hållbar utveckling enligt Vårt Gotland 2040 (effektmål
och agenda 2030-mål). Samt för att synliggöra mål- och
intressekonflikter mellan olika mål och föra upp dem för diskussion
och i beslutsunderlag.
- Utveckla/avgränsa arbetet med hållbarhetssäkring och målkonflikter
med stöd av utarbetade riktlinjer för hållbarhetsintegrering utifrån
de genomgående perspektiven i vårt Gotland 2040.
Årligen tillställa REGU återrapporteringen godkännande inför
rapporteringen till regeringen.

Ärendets behandling under mötet

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

Återrapportering av regionalt utvecklingsarbete 2021 tillställd
Näringsdepartementet 2021-02-18 i enlighet med villkorsbeslut för 2021
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-10
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Långsiktig investeringsplan 2023-2032

Ärendenummer: RS 2021/1620
Paragraf föregående instans: AU § 63
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen om nämndernas
långsiktiga investeringsplaner.

Sammanfattning

Som en del av planeringsunderlaget inför beslut om prioritering av
investeringar tar nämnderna fram en plan över investeringsbehovet på 10 års
sikt. Planerna baseras på den demografiska utvecklingen eller andra behov som
till exempel nya lag- eller myndighetskrav. Oftast uppstår investeringsbehovet i
verksamheten men det kan också uppstå centralt genom samordnade insatser
för att utveckla Gotland.
Utgångsläget för det årliga investeringsutrymmet är regionens resultat,
avskrivningsutrymme samt del av avsättningar. Under förutsättning att
resultatet hamnar på minst 100 mnkr kan utrymmet grovt uppskattas till
450 mnkr per år.
Nämndernas investeringsbehov är omfattande den kommande 10 årsperioden.
I den skattefinansierade verksamheten bedöms stora lokalinvesteringar krävas i
grundskola, förskola samt äldreomsorg. I planen finns 3 nya äldreboenden,
1 ny grundskola och 2 nya förskolor samt utbyggnad av ytterligare 2 förskolor.
Det pågår flera stora utredningar om lokalbehovet på Visby lasarett och i
primärvården. Sannolikt kommer stora investeringar krävas även i
sjukvårdslokaler framåt. I den taxefinansierade verksamheten finns stora behov
av VA investeringar för att säkra Gotlands vattenförsörjning men även för att
reinvestera i de befintliga anläggningarna och förnya ledningsnätet.
Sammanlagt beräknas det totala investeringsbehovet uppgå till knappt
7 miljarder kronor den kommande 10 års perioden. Det kommer inte att vara
varken ekonomiskt eller resursmässigt möjligt att investera i den takten.
Prioritering mellan de olika behoven behöver ske så att det mest angelägna
genomförs först.
Investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget för 2022 uppgår till
1 099 mnkr och 2023 till 636 mnkr.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det
bifalls

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-27

Beslutsunderlag

Investeringsplan 2023-2032 regionstyrelsen daterad 2022-01-24
Investeringsplan 2023-2032 tekniska nämnden daterad 2022-02-10
Långsiktig investeringsprognos – lokaler - 2023-2032 barn- och
utbildningsnämnden daterad 2022-01-11
Långsiktig investeringsprognos - lokaler 2023 -2032 gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden daterad 2021-12-31
Tjänsteskrivelse investeringsplan 2023-2032 socialförvaltningen daterad 202201-13
Investeringsplan 2023-2032 hälso- och sjukvårdsnämnden daterad 2022-02-09
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-21
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RS § 97
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Årsredovisning 2021 för Region
Gotlands förvaltade stiftelser

Ärendenummer: RS 2022/69
Paragraf föregående instans: AU § 64
Regionstyrelsens beslut

•
•

Upprättade årsredovisningar för räkenskapsåret 2021 avseende samtliga
stiftelser med anknuten förvaltning godkänns.
Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius utses att underteckna
respektive stiftelses årsredovisning.

Sammanfattning

Regionstyrelsens förvaltning har upprättat årsredovisningar för 2021 för
samtliga stiftelser som har så kallad anknuten förvaltning.
Sammanlagt omfattar den anknutna förvaltningen 11 stycken särförvaltade och
3 stycken samförvaltade donationsstiftelser.
När en stiftelse har så kallad anknuten förvaltning är utgångspunkten att det
högsta beslutande organet för förvaltningen i princip ska besluta om
årsredovisningen och att samtliga ledamöter i detta organ ska underteckna
årsredovisningen. Det högsta beslutande organet i detta fall är regionstyrelsen.
Om förvaltaren har ett stort antal stiftelser kan andra rutiner behövas. I sådana
fall godtar länsstyrelsen att det högsta beslutande organet för stiftelserna i
protokoll godkänner årsredovisningarna för de förvaltade stiftelserna samt att
ett särskilt uppdrag lämnas åt viss person att underteckna respektive stiftelses
årsredovisning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande utses att
underteckna årsredovisningarna för samtliga förvaltade stiftelser.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-24
Skickas till

RSF Ekonomi: Mikael Wollbo, Birgitta Ronström, Ulrika Jansson

Digital justering

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-27

RS § 98

Protokoll
Sida 47 (74)

Kapitaltäckningsgaranti Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB
samt Inspiration Gotland AB

Ärendenummer: RS 2022/477
Paragraf föregående instans: AU § 65
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB ska upphöra att gälla.
Den utställda kapitaltäckningsgarantin för dotterbolaget Inspiration
Gotland AB ska upphöra att gälla.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen
bestående av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
med dess dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand
Congress och Event Gotland AB ska göras om med målet att endast ett
direktägt bolag återstår, vilket bolag ska äga och förvalta
kongresshallsfastigheten, 2022-02-21 RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där
fullmäktiges beslut krävs.
Regionfullmäktige har tidigare ställt ut kapitaltäckningsgaranti till Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB enligt beslut regionfullmäktige 2016-0620 § 93. Regionfullmäktige har även ställt ut kapitaltäckningsgaranti till
Inspiration Gotland AB enligt beslut 2017-12-18, § 234.
Regionfullmäktige behöver fatta ett nytt beslut där det framgår att båda tidigare
beslut om kapitaltäckningsgaranti ska upphöra att gälla.
Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolagen
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB samt Inspiration Gotland AB
har konstaterats att de utställda kapitaltäckningsgarantierna måste återtas
genom ett nytt beslut i fullmäktige.
Föreslagen förändring inom bolagssfären bedöms inte påverka barnen,
ekonomin, jämställdheten, landsbygden eller miljön negativt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionfullmäktige 2016-06-20, § 93 Kapitaltäckningsgaranti för Gneab
(Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB)
Regionfullmäktige 2017-12-18, § 234 Begäran om kapitaltillskott och
kapitaltäckningsgaranti för Inspiration Gotland
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16
Skickas till

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Inspiration Gotland AB
Wisby Strand Congress och Event Gotland AB
Regionens revisorer
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RS § 99
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Upphävande av borgensbeslut för
Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB

Ärendenummer: RS 2022/513
Paragraf föregående instans: AU § 66
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Tidigare beslut om att ingå borgen såsom för egen skuld för
dotterbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
upphävs.

Sammanfattning

Regionfullmäktige har beslutat att den av Region Gotland ägda koncernen
bestående av moderbolaget Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
med dess dotterbolag Inspiration Gotland AB respektive Wisby Strand
Congress och Event Gotland AB ska göras om med målet att endast ett
direktägt bolag återstår, vilket bolag ska äga och förvalta
kongresshallsfastigheten, 2022-02-21 RF § 9.
Regionfullmäktige uppdrog åt regionstyrelsen att genomföra de ändamålsenliga
transaktioner som krävs för att uppnå detta och återkomma i frågor där
fullmäktiges beslut krävs.
Regionfullmäktige beslutade i april 2011 att Region Gotland skulle ingå borgen
såsom för egen skuld för Gotlands Industrihus AB låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta belopp om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Gotlands Industrihus AB har namnändrats till Gotlands näringslivsoch etableringsservice AB.
Beslutet om kommunal borgen för bolaget behöver upphävas genom ett nytt
beslut i regionfullmäktige.
Bedömning

I processen med att genomföra regionfullmäktiges beslut att avveckla bolaget
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB har konstaterats att beslutet
om kommunal borgen för bolaget måste upphävas genom ett nytt beslut i
fullmäktige.
Förslaget till beslut bedöms inte påverka barnen, ekonomin, jämställdheten,
landsbygden eller miljön negativt.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionfullmäktige 2011-04-26, § 93
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-21
Skickas till

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Regionens revisorer
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RS § 100
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Medborgarförslag. Krav på folkbokförd
på Gotland

Ärendenummer: RS 2021/1834
Paragraf föregående instans: AU § 67
Regionstyrelsens beslut

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

I medborgarförslag, som av regionfullmäktige överlämnats till regionstyrelsen
för besvarande, anförs sammanfattningsvis att för att äga en fastighet innanför
ringmuren ska vederbörande även vara folkbokförd på ön.
Lag om folkbokföring beslutas av riksdagen och tillämpas av Skatteverket.
Regionen saknar därför laglig möjlighet att genomföra medborgarförslaget,
varför det föreslås avslås.
Det kan för övrigt noteras att den tidigare lagstiftningen om förköp som
syftade till att möjliggöra något slags kontroll för kommunerna upphört (se
vidare regionfullmäktiges beslut 2018-09-24, § 136).
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2021-12-18
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-16
Skickas till

Förslagsställaren
Regionfullmäktige
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RS § 101

Protokoll
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Kraftiga kostnadsökningar för
måltidsverksamheten

Ärendenummer: RS 2022/501
Paragraf föregående instans: AU § 68
Regionstyrelsens beslut

•
•

Informationen mottages.
Regionstyrelseförvaltningen ombeds återkomma med fördjupad
beskrivning och uppdaterad information till budgetberedningen i maj
2022.

Sammanfattning

Sedan februari i år har kraftiga kostnadsökningar inom livsmedelssektorn skett
som en effekt av bland annat ökade kostnader för förpackningsmaterial, energi,
drivmedel, och andra insatsvaror. Kostnadsläget har sedan februari ytterligare
försämrats i och med det rådande världsläget.
Prisökningar på livsmedel från de grossister som Region Gotland i dag har
avtal med har ökat från och med 9 februari med 10-40 %. De flesta livsmedel
påverkas av kostnadsökningen. Utifrån beräkningar bedöms i dagsläget
kostnadsökningarna på årsbasis landa på ca 3,1 miljoner kronor över budget.
Till detta tillkommer effekter på restauranger.
Region Gotland producerar varje dag ca 11 000 måltider och meny- och
receptplanering för de offentliga måltiderna är ett omfattande arbete som
kräver att meny och recept är klara flera månader innan de tas i bruk. Menyer
och recept är för 2022 i dagsläget beslutade fram till och med vecka 38. Att
justera menyn för året för att få en ekonomisk effekt som ger kostnader inom
nuvarande budgetram är inte möjligt. Att justera menyn skulle samtidigt ge
mycket negativa effekter på kvalitet i form av förändrat utbud, variation och
upplevd kvalitet. Justering av menyn för att möjliggöra lägre kostnader skulle
till exempel innebära fler sopp- och korvmåltider, färre måltider med fet fisk
och begränsningar i råkost- och grönsaksutbud eller standardtillbehör så som
mjölk och knäckebröd. Det finns också en möjlig risk att de offentliga
måltiderna med dessa justeringar inte skulle leva upp till de nationella
rekommendationerna gällande variation och näringsinnehåll.
I april kommer information från grossister om nya prisjusteringar.
Bedömning

Förvaltningen anser det rimligt att förvänta sig att de offentliga måltiderna
håller fortsatt god kvalitet och att vi kan leverera måltider enligt de nationella
riktlinjerna. Förvaltningen bedömer också det rimligt att tillsvidare arbeta
utifrån planerad meny och recept, att följa livsmedelskostnadsutvecklingen och
att återkomma till budgetberedningen i maj med uppdaterad information.
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Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-17
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Framtagande av förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur 20222033/2037

Ärendenummer: RS 2020/1714
Paragraf föregående instans: AU § 69
Regionstyrelsens beslut

•

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur godkänns och
överlämnas till Infrastrukturdepartementet.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Regeringen har gett länen möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022-2033. Länsplanerna ska vara
inlämnade till infrastrukturdepartementet senast den 30 april. Därefter
kommer regeringen att analysera länens förslag och fatta beslut om vilka
definitiva ramar som tilldelas respektive länsplan. Efter regeringens beslut om
ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Den preliminära ekonomiska ramen för planperioden uppgår för Gotlands del
till 273 miljoner kronor. För de fyra första år är ramen ca 25 miljoner kronor
per år.
I planen föreslås åtgärder inom tre åtgärdsområden och två större objekt:
•
•
•
•
•

Cykelutveckling
Trafiksäkerhet och kollektivtrafik
Statlig medfinansiering
Klintehamn, korsning
Visborg, korsning

Bedömning

Förslaget till länsplan för regional transportinfrastruktur är framtaget enligt de
riktlinjer regeringen gett. Underlaget är remitterat för synpunkter som medfört
några förändringar i det nu aktuella förslaget.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar och förordningen
(1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur, ska regionerna
upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. För att
länsplaneupprättarna ska kunna ta del av nationella medel för infrastruktur gav
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regeringen i juni 2021 regionerna möjlighet att ta fram länsplaner för regional
transportinfrastruktur för perioden 2022–2033.
2. Ekonomiskt perspektiv
I länsplanen finns möjlighet att med statliga medel medfinansiera kommunala
trafikinvesteringar med max 50 %. Tekniska nämndens arbetsutskott har
noterat att det under perioden 2022-2033 finns 68 miljoner tillgängliga för
medfinansiering av olika projekt. För att Region Gotland ska kunna
tillgodogöra sig dessa medel måste motsvarande belopp budgeteras i Regionens
budget under perioden.
3. Barnperspektiv
I underlaget beskrivs oskyddade trafikanters behov, till vilka barn och unga
(och äldre) ofta hör.
4. Jämställdhetsperspektiv
I underlaget för planen beskrivs i viss utsträckning skilda gruppers olika
användning av kommunikationsmedel.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
I underlaget beskrivs Gotlands förutsättningar, bland annat vad gäller det väl
spridda boendet och näringslivet, vilket därmed gör att behovet av ett säkert
och funktionellt vägnät gäller hela Gotland.
6. Klimat och miljöperspektiv
En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram. Den är avgränsad till fyra
fokusområden. Den visar relativt liten påverkan på fokusområde klimat,
mycket liten påverkan på fokusområde landskap, positiv påverkan på
fokusområde livskvalitet och hälsa samt liten eller ingen påverkan på
luftkvaliteten. Planen bedöms i huvudsak ha en något positiv påverkan på
relevanta miljömål och bedöms medverka till uppfyllelse av de
transportpolitiska målen.
Arbetsutskottet föreslog att Länsplanen kompletteras med de redovisade
tillkommande förändringarna utifrån inkomna remissvar samt ett antal
förtydliganden.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Lena Johansson, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag som inkluderar
begärda kompletteringar och finner att det bifalls.
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Beslutsunderlag

Förslag till länsplan
Förslag till länsplan, bilaga 8.1 Sammanställning
Förslag till länsplan, bilaga 8.2 Miljökonsekvensbeskrivning
Förslag till länsplan, bilaga 8.3 Säkra skolvägar och trafikmiljöer
Sammanställning inkomna remissvar
Remissvaren
Uppdrag, regeringen juni 2021
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-17
Skickas till

Infrastrukturdepartementet

Digital justering

Protokoll
Sida 56 (74)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-27

RS § 103

Protokoll
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Motion. Kommunalisera äldreomsorgen

Ärendenummer: RS 2022/292
Paragraf föregående instans: Au § 70
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Sammanfattning

I en motion yrkar Saga Carlgren m.fl. ledamöter (V), att regionstyrelsen får i
uppdrag att genomföra en utredning där en plan tas fram för hur de
äldreboenden som idag drivs på entreprenadavtal kan tas över och drivas av
Region Gotland.
Enligt regionens reglementen svarar socialnämnden för äldreomsorgen. Med
det ansvaret följer att planera, organisera och följa upp verksamheten i såväl
egen som privat regi, på det sätt nämnden under revisionsansvar finner
lämpligt. Att regionstyrelsen skulle utreda och planera för närmare
förhållanden inom socialnämndens kompetensområde vore en ineffektiv
hushållning med regionens resurser. Således avstyrker
regionstyrelseförvaltningen bifall till motionen.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för arbetsutskottets förslag och
nej-röst för Saga Carlgrens yrkande.
Omröstningen ger 13 ja-röster Sara Vilhelmsson (M), Meit Fohlin (S), Stefan
Nypelius (C), Bibbi Olsson (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M),
Claes Nysell (L), Filip Reinhag (S), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson
(S), Tommy Gardell (S), Lars Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva
Nypelius (C), samt 2 nej-röster: Saga Carlgren (V), Katarina Krusell (MP).
Regionstyrelsen beslutar att motionen ska avslås.
Protokollsanteckning: Agnes Lundgren (Fi) instämmer i Saga Carlgrens
yrkande
Beslutsunderlag

Motion 2022-02-21
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22
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RS § 104
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Policy – Inköpspolicy och riktlinjer för
inköp och direktupphandling

Ärendenummer: RS 2022/515
Paragraf föregående instans: AU § 71
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Reviderad inköpspolicy för Region Gotland antas.

Regionstyrelsens beslut

•
•

Under förutsättning att regionfullmäktige beslutar om reviderad
inköpspolicy för Region Gotland.
Anta reviderade riktlinjer för inköp och riktlinjer för
direktupphandling.

Sammanfattning

Förutsättningarna för Region Gotlands inköp behöver stärkas. Befintlig
inköpspolicy och riktlinjer har gällt sedan 2015.
Förvaltningen genom upphandlingsstödsenheten har i takt med pågående
utvecklingsarbete av Region Gotlands inköp gjort en översyn av nuvarande
inköpspolicy och riktlinjer för inköp. Reviderad inköpspolicy samt reviderade
riktlinjer för inköp har utarbetats.
Vidare har regionstyrelseförvaltningen identifierat behov av riktlinjer särskilt
avsedda för att reglera direktupphandlingar. Separata riktlinjer för
direktupphandling har utarbetats.
Syftet med revideringarna av Region Gotlands inköpspolicy, riktlinjer och
riktlinjer för direktupphandling är att styra och ge vägledning för alla inköp så
att de bidrar till att nå Region Gotlands vision och mål samt tillgodose våra
behov av varor, tjänster och byggentreprenader.
Vid bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv bidrar reviderad inköpspolicy
och inköpsriktlinjer samt riktlinjer för direktupphandling, de styrande
dokumenten till Region Gotlands fortsatta utveckling. De styrande
dokumenten är utformade för att möta förändringar i rättsligt perspektiv och
bidrar till ett ekonomiskt perspektiv med stor hänsyn tagen till offentliga
finanser. I inköpspolicyn samt riktlinjerna tas hänsyn till såväl barn-,
jämställdhets- och geografiskt perspektiv. I det geografiska perspektivet tas
även hänsyn till lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån
lagstiftningen. Klimat- och miljöperspektiv tillgodoses genom
hållbarhetsperspektiv i de styrande dokumenten och därmed i inköpsarbetet.
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Bedömning

Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Bedömningen är att mycket nytt har tillkommit inom den offentliga
upphandlingen de senaste åren och sedan nuvarande inköpspolicy beslutades
har nya direktiv tillkommit, nya lagar inom upphandling samt den Nationella
upphandlingsstrategin. Det är därför nödvändigt att besluta om en ny
inköpspolicy för Region Gotland. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och
upphandling genomförs av förvaltningen utifrån gällande lagstiftning och
regelverk.
2. Ekonomiskt perspektiv
Genom att arbeta strategiskt med inköp ges förutsättningar för att skapa goda
affärer. Region Gotlands inköpspolicy med tillhörande riktlinjer omfattar alla
inköp och gäller för samtliga nämnder. Inköpspolicy, riktlinjer och pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs med stor hänsyn till
offentliga finanser. För att genomföra utvecklingsarbetet krävs resurser på
Region Gotland inom inköp och upphandling.
3. Barnperspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
4. Jämställdhetsperspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk. Pågående utvecklingsarbete inom inköp och upphandling
genomförs utifrån gällande lagstiftning och regelverk. Vidare tas hänsyn till
lokala perspektiv i den mån det är möjligt utifrån lagstiftningen.
6. Klimat och miljöperspektiv
Reviderad inköpspolicy och riktlinjer är skrivna utifrån gällande lagstiftning
och regelverk och omfattar även ett hållbarhetsperspektiv. Pågående
utvecklingsarbete inom inköp och upphandling genomförs även med ett
hållbarhetsperspektiv.
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Arbetsutskottet informerades om förvaltningens fortsatta arbete med de frågor
som inkommit från AB Pentacon rörande upphandlingar samt de 3 utredningar
som konkurrensverket nu genomför utifrån en rapport från KPMG. Vidare
föreslog arbetsutskottet att ärendet kompletteras utifrån arbetsutskottets inspel
därmed överlämnas ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ärendets behandling under mötet

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

Region Gotlands inköpspolicy rev 2022
Region Gotlands riktlinje för inköp rev 2022
Region Gotlands riktlinje för direktupphandling rev 2022
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22
Nu gällande upphandlingspolicy och upphandlingsriktlinjer bifogas som
underlag.
Upphandlingspolicy 2015-09-07 § 223
Upphandlingsriktlinjer RS 2015-06-18 § 226
Skickas till

Samtliga förvaltningar
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RS § 105
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Norma - se kompetensen

Ärendenummer: RS 2022/514
Paragraf föregående instans: AU § 72
Regionstyrelsens beslut

•
•

Information om projektets slutrapport godkänns.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med lämpliga
åtgärder som kan ta vid utifrån den externa uppföljningen och den
samlade erfarenheten från projektet.

Sammanfattning

Den demografiska utmaningen på Gotland gör att arbetsgivare har, eller står
inför, stora utmaningar gällande kompetensförsörjning. En växande befolkning
med ökat välfärdsbehov samtidigt som vi har stora pensionsavgångar och en
minskad andel av befolkningen i arbetsför ålder, gör att behovet av att ställa
om vår verksamhet och samtidigt arbeta med kompetensförsörjningen är en
stor utmaning. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet
upplever i dag svårigheter att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Inom
många offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större.
Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av välfärdstjänster.
Projekt NORMA – se kompetensen har finansierats av Europeiska socialfonden
(ESF) och 10 arbetsgivare inklusive Region Gotland har deltagit under
projektets tre år 2019-02-01 –2022-01-31.
Syftet och målet med projektet har varit att höja kompetensen och
ledningsförmågan hos de deltagande arbetsgivarna, genom att genomföra
kompetenshöjande utbildningsinsatser, förändra attityder och förnya synen på
kompetens, utveckla nya arbetssätt och prova nya arbetsmetoder för att skapa
förutsättningar till att bredda rekryteringsunderlaget och använda kompetens
på nya sätt.
Målgruppen för projektet har varit chefer och medarbetare inom HR i de
deltagande organisationerna.
Genomförandet har skett i samverkan och bred förankring hos samtliga
förvaltningar inom Region Gotland och hos övriga tio arbetsgivare. Projektet
har bidragit till förändrad syn på kompetens och höjt medvetandet och belyst
angelägenheten hos deltagande arbetsgivare att mer medvetet och systematiskt
förändra arbetssätt implementera nya arbetsmetoder och skapa en
inkluderande organisationskultur.
Den externa utvärderaren har bedömt måluppfyllelsen av projektet som god.
Under projekttiden har flera politiska inriktningsbeslut fattats som går i linje
med projektets målsättning. Regionfullmäktige beslutade februari 2021 att anta
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den regionala utvecklingsstrategin (RUS). RUS:en – Vårt Gotland 2040 – som
ligger till grund för en hållbar utveckling på Gotland och bryter således ner de
17 globala målen i Agenda 2030 till 12 regionala effektmål. Ett av effektmålen
lyder ”En inkluderande arbetsmarknad där kompetensen möter behoven”. Att
säkra kompetensförsörjning lyfts fram som en viktig prioritering och att stärka
individens möjlighet till egen försörjning är en viktig inriktning.
Ytterligare ett politiskt inriktningsbeslut, är regionfullmäktiges beslut som
fattades den 21 juni 2021 i samband med Arbetsmarknadsutredningen
”Arbetsmarknadspolitik för framtida utmaningar”. En av beslutspunkterna lyder
”Samtliga nämnder får i uppdrag att öka antalet arbetsplatser för personer utanför den
reguljära arbetsmarknaden”. Detta beslut ligger till grund för att Region Gotland
bli en mer inkluderande arbetsgivare
Bedömning

Projektet har bidragit till att identifiera utmaningar, öka insikten och
engagemanget men det är bara en start. För att nå de politiska beslut som har
fattats genom antagna mål i RUS och utifrån Arbetsmarknadsutredningen
behövs fortsatta insatser göras för att klara kompetensförsörjningen och
bli ännu bättre på att tillvarata den förmåga och arbetskapacitet som finns hos
personer som i dagsläget befinner sig utanför arbetsmarknaden.
Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen uttryckt i den externa
utvärderingen, där nedanstående insatser lyfts fram som särskilt viktiga att
fortsätta med och förstärka. Eventuella behov av resurser för att kunna
upprätthålla uttryckta ambitioner kommer att behöva tillgodoses.
•

•

•
•
•

Digital justering

Samordna praktik och arbetsmarknadsåtgärder genom att tydliggöra på vilket
sätt matchning av arbetssökande görs till arbetsplatser med
rekryteringsbehov och personer i till exempel praktik och arbetsträning
via externa och interna aktörer.
Utveckling och implementering av metoden SAK (se och använd kompetens). Den
externa utvärderaren rekommenderar fortsatt användande av metoden
när det gäller att ta fram anpassade arbetsuppgifter. Efter genomförd
SAK är det möjligt att matcha rätt person till rätt arbetsuppgift.
Arbetsplatser erbjuder arbetsuppgifter vid samtliga nämnder och bolag inom
Region Gotland. Personer utanför den reguljära
arbetsmarknaden erbjuds praktik/anställning.
Handledarutbildning ger medarbetare ökad kompetens och bättre
förutsättningar att ta emot personer på praktik och arbetsträning.
Skapa förutsättningar till en inkluderande organisationskultur som ger ett
socialt hållbart arbetsliv. Fortsatta insatser för ledning och medarbetare.

Protokoll
Sida 62 (74)

Regionstyrelsen
Region Gotland
Sammanträdesdatum 2022-04-27

Ekonomi
Bedömning att satsningarna i förlängningen kommer innebära minskade
kostnader totalt sett för regionen då utanförskap och ohälsa minskar.
Barnperspektiv
Att vuxna ses som en resurs för arbetslivet kommer att få effekt för hur barnen
i familjerna ser på sin egen roll i samhället och vilka möjligheter som finns.
Genom möjlighet till egen försörjning och ökade inkomster minskar även
risker såsom barnfattigdom. Ekonomisk utsatthet kan bidra till en ökad stress i
familjesystem vilket riskerar att barnens behov inte tillgodoses i lika hög
utsträckning.
Genusperspektiv
Möjlighet till förankring på arbetsmarknaden är viktigt för män, kvinnor och
personer med annan könsidentitet. I de konkreta satsningar på
arbetsmarknadsåtgärder som föreslås behöver en medvetenhet om och i så fall
hur olika insatser medvetet eller omedvetet riktas till män eller kvinnor, vilka
som tar del av olika insatser och hur även andra kan inkluderas genom aktivt
arbete. Genom att öka möjligheterna till förbättrad omvärldsspaning, analys
med mera kan även jämställdhetsperspektivet genomlysas tydligare inom detta
område och leda till att åtgärder utformas för att aktivt bidra till ökad
jämställdhet.
Landsbygdsperspektiv
Möjlighet till förankring i arbetslivet är lika viktigt oavsett var på ön en person
är bosatt.
I arbetsutskottet föreslogs att ytterligare en beslutspunkt skulle adderas i form
av ett uppdrag till regionstyrelseförvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Rapport
Slutrapport NORMA- se kompetensen
Slutrapport utvärdering av projekt NORMA se kompetensen
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-03-22
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RS § 106

Protokoll
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Omvägstid för färdtjänstresa

Ärendenummer: RS 2022/428
Paragraf föregående instans: AU § 73
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

•

Antar förslag att tredje meningen i 3.1 Samordning i regionens
Bestämmelser för färdtjänst ha följande lydelse; Vid samordning får
restiden förlängas i skälig omfattning jämfört med tiden för direktresa.
Reviderade Bestämmelser för färdtjänst gäller från och med 1 juli
2022.

Sammanfattning

I 3.1 regionfullmäktiges antagna Bestämmelser för färdtjänst anges följande.
Färdtjänst, det vill säga den särskilda kollektivtrafiken, jämställs med den
allmänna kollektivtrafiken. Detta innebär att resorna kan planeras enligt
tidtabell. Vid samordning kan restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för
direktresa. Resorna kan förskjutas för samplaneringen.
Tekniska nämnden har beslutat om en ändring i sagda bestämmelse. Ändringen
skulle innebära att den tillåtna omvägstiden för alla resor blir: direktresetiden
x 0,3 + 15 minuter. Det noteras att nämnden gjort en konsekvensbedömning.
Frågorna i ärendet blir 1. om tekniska nämndens initiativ kan godkännas eller
om nämnden måste börja om, och 2. hur en reglering av detaljer i
kollektivtrafikens utförande lämpligen kan utformas.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer det lämpligt att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige en ändring som är förenlig med innehållet i tekniska
nämndens beslut. Regionstyrelseförvaltningen finner dock att innehållet i
tekniska nämndens beslut, liksom nuvarande lydelse, är för tekniskt detaljerat.
Restider för annan kollektivtrafik regleras inte av fullmäktige. Därför föreslås
att tekniska nämnden får reglera omvägstiden inom ramen för i skälig omfattning.
Arbetsutskottet föreslog att ärendet ska kompletteras med en uppdaterad
tjänsteskrivelse inför regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2021-12-16, § 257
Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-11-09
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-12
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Flyktingsituationen med anledning av
Ukraina

Ärendenummer: RS 2022/664
Paragraf föregående instans: AU § 75
Regionstyrelsens beslut

•

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berörda
förvaltningar göra förberedelserna för en långsiktig hantering utifrån
förändrad lagstiftning och krav på att kunna ta emot ett relativt stort
antal flyktingar.
Regionstyrelsens ordförande ges delegation att teckna eventuella avtal
mellan Region Gotland och Migrationsverket i syfte att säkerställa att
massflyktingar från Ukraina som redan har påbörjat en etablering på
Gotland inte tvingas flytta till Migrationsverkets boenden på fastlandet
i det fall de inte kan bo kvar i eget boende på Gotland.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 6 april 2022 informerades
utskottet om hur förvaltningen arbetar med flyktingmottagande och
samordning, samt hur boendesituationen ser ut på kort och lång sikt för de
massflyktingar från Ukraina som befinner sig på Gotland. På mötet
formulerades en politisk vilja att säkerställa att de massflyktingar som redan
påbörjat en etablering på Gotland inte tvingas flytta till boenden på fastlandet, i
samband med en minskad tillgänglighet till boende under turistsäsongen och i
samband med att ny lagstiftning för boendeanvisning träder i kraft enligt
regeringens plan, 1 juli 2022.
Arbetsutskottet enades därför om att regionstyrelseförvaltningen skulle
återkomma med en återrapportering om det fortsatta beredskapsarbetet vid
regionstyrelsens sammanträde den 27 april 2022, samt att arbetet med
boendefrågan skulle fortgå.
Migrationsverket har det lagstadgade huvudansvaret för att tillhandahålla
boende och bistånd för asylsökande och personer som beviljats skydd enligt
det så kallade massflyktsdirektivet (TPD). I syfte att på ett ordnat sätt kunna
lösa boendesituationen för skyddsbehövande enligt TPD och för att
åstadkomma en jämnare boendefördelning mellan Sveriges kommuner och
regioner har regeringen upprättat ett utkast till lagrådsremiss innehållande
förslag på ny lagstiftning. Lagstiftningen skulle medföra att kommunerna ges
utökade befogenheter att bistå Migrationsverket i arbetet med att ordna
boende för de som beviljats uppehållstillstånd med tillfälligt skydd.
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Enligt uppdrag från regeringen har Migrationsverket redan nu fastställt en
fördelning på länsnivå, med förslag om fördelningstal på kommunnivå.
Fördelningsnyckeln är framtagen enligt den modell som redan används för
bosättning av nyanlända och kvotflyktingar enligt bosättningslagen. Fastställt
anvisningstal till Gotland är 540 som sedan ska avräknas för skyddsbehövande
enligt TPD som redan vistas inom regionen.
Mot denna bakgrund och i syfte att förse politiken med ett grundligt underlag
för att identifiera åtgärdsbehov framgent, redogör regionstyrelseförvaltningen i
förevarande tjänsteskrivelse för hur gällande och föreslagen lagstiftning samt
ansvarsfördelning ser ut. Vidare beskrivs de överväganden som bör beaktas vid
eventuella politiska beslut avseende flyktingmottagandet och boendefrågan.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser ett tydligt behov av att fortsatt arbeta med att
ha god beredskap för att på kort och lång sikt kunna ta emot och tillhandahålla
boende för de hundratal massflyktingar som kan anvisas till Gotland.
Kontinuerlig samverkan och samordning pågår därför med berörda
förvaltningar för att identifiera behov av åtgärder och eventuella beslut som
kan behöva fattas för att fullgöra förvaltningarnas uppdrag. Det är av särskild
vikt att inventera hur förvaltningen inom ramen för ordinarie strukturer kan
förbereda för ett betydligt större antal anvisningar inom kort.
Avseende den politiskt formulerade viljan att ha beredskap för att hjälpa de
personer som kan komma att tvingas flytta till fastlandet under perioden fram
till 1 juli 2022, ser regionstyrelseförvaltningen att det främsta verktyget bör vara
en fortsatt nära dialog med Migrationsverket och övriga berörda aktörer såsom
Länsstyrelsen och SKR. Mot bakgrund av att regionen enligt gällande regelverk
inte har befogenhet att anordna boenden för skyddsbehövande enligt TPD bör
dialogen med Migrationsverket innefatta diskussioner om hur vi kan hitta
humana och lagenliga lösningar för massflyktingar på Gotland samt hur den
fortsatta processen avseende boendeanvisningar till Gotland är tänkt att se ut.
Bedömning av konsekvenser i tvärperspektiv
1. Rättslig grund/ rättsligt perspektiv
Som nämnts ovan och mot bakgrund av regeringens uttalanden i aktuell
lagrådsremiss, har kommuner idag inte befogenhet att anordna boenden till
asylsökande. Eftersom det statliga ansvaret för boende framgår av LMA, skulle
en sådan lösning därmed sannolikt vara i strid med kommunallagens 2 kap 2 §,
där kommuners befogenheter fastställs.
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2. Ekonomiskt perspektiv
Regeringens utkast till lagrådsremiss innehåller som framgår ovan ett förslag
om att kommuner ska ersättas för kostnader som utgår vid anordnande av
boende till anvisade massflyktingar. Dessa ersättningar ska utbetalas som
schablonbelopp. Innan lagens ikraftträdande finns det ingen möjlighet för
kommuner att utkräva ersättning för kostnader för anordnande av boende då
detta ansvar enligt lag ligger hos staten.
3. Barnperspektiv
Av de barn som kommer från Ukraina är majoriteten barn i familj och endast
en liten andel är ensamkommande. Gotland har än så länge inte fått några
anvisningar av ensamkommande barn.
Enlig TPD har barn rätt till skolgång. På Gotland hade man vecka 16, inom
ramen för den så kallade ”Lotsen”, som är en inslussning till skola för
nyanlända, 21 elever från Ukraina. Visbygymnasiet startar 25 april en ukrainsk
gymnasieklass. Det finns ett humanitärt barnperspektiv att ta hänsyn till
avseende den omställning i vardagen som det kan innebära för de barn och
ungdomar som nu har börjat skola på Gotland om de skulle behöva flytta till
fastlandet.
4. Jämställdhetsperspektiv
En stor andel av de massflyktingar som anlänt till Europa och Sverige är
kvinnor och barn. Migrationsverkets lägesbild 20 april visade att 15 701 av de
som ansökt om skydd är vuxna kvinnor och 11 853 är vuxna män.
5. Landsbygdssäkring/geografiskt perspektiv
Inom ordinarie process för boendeanvisningar kan samtliga serviceorter bli
aktuella: Fårösund, Slite, Lärbro, Roma, Hemse och Visby. Eftersom de
anvisade inte har bil måste det finnas närhet till skola och mataffär. I nödläge
har man placerat på andra ställen, men det innebär ofta stora problem.
6. Klimat och miljöperspektiv
Ej aktuell.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Emily Diab, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Utkast till lagrådsremiss, inkom 2022-04-08
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-26
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Remiss. Utkast till Lagrådsremiss
Åtgärder för en jämnare fördelning av
boendet för vissa skyddsbehövande

Ärendenummer: RS 2022/632
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsens ordförande ges delegation att fatta beslut om att
remissyttrande gällande Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa
skyddsbehövande (utkast till lagrådsremiss) överlämnas till
justitiedepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.
Sammanfattning

Migrationsverket har för närvarande det lagstadgade huvudansvaret för att
tillhandahålla boende och bistånd för asylsökande och personer som beviljats
skydd enligt det så kallade massflyktsdirektivet (TPD).
I syfte att på ett ordnat sätt kunna lösa boendesituationen för
skyddsbehövande enligt TPD och för att åstadkomma en jämnare
boendefördelning mellan Sveriges kommuner och regioner har regeringen
upprättat ett utkast till lagrådsremiss innehållande förslag på ny lagstiftning.
Lagstiftningen skulle innebära att kommuner ges utökade befogenheter att
bistå Migrationsverket i arbetet med att ordna boende för de som beviljas
uppehållstillstånd med tillfälligt skydd enligt TPD och att Migrationsverket ges
stöd i lag för att kunna anvisa en kommun för boende. Lagstiftningen föreslås
träda i kraft 1 juli 2022.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram ett utkast till remissvar i vilket
Region Gotlands synpunkter på regeringens förslag till lagrådsremiss framgår.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsens ordförande ges
delegation att fatta beslut om att remissyttrande gällande Åtgärder för en jämnare
fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (utkast till lagrådsremiss) överlämnas
till justitiedepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Emily Diab, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
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Beslutsunderlag

Remiss. Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande (utkast
till lagrådsremiss) 2022-04-08
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-04-26
Skickas till

Remissvar översändes till justitiedepartementet
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Remiss av Slutbetänkande (SOU
2022:6) Hälso- och sjukvårdens
beredskap – struktur för ökad förmåga

Ärendenummer: RS 2022/436
Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen delegerar till regionstyrelseförvaltningens arbetsutskott
2022-06-02 att ta ställning till utformning av remissvar i ärende
RS 2022/436 Remiss av Slutbetänkande (SOU 2022:6) Hälso- och
sjukvårdens beredskap – struktur för ökad förmåga.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Rikard von Zweigbergk enhetschef,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och
finner att det bifalls.
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Nämndinitiativ från Vänsterpartiet

Ärendenummer: RS 2022/671
Regionstyrelsens beslut

•

Vänsterpartiets nämndinitiativ avslås.

Sammanfattning

Saga Carlgren väckte följande nämndinitiativ inför regionstyrelsens
sammanträde 27 april 2022.
Den 20 april publicerades återigen en artikel i gotländsk media som vittnar om
brister i kvaliteten på särskilda boenden som socialnämnden upphandlat och
som drivs på entreprenadavtal. I detta fall en medarbetare som vittnar om
allvarliga brister, så allvarliga att hon inte längre anser sig kunna stå för den
verksamhet som bedrivs. Trots att kritik mot kvaliteten i upphandlade särskilda
boenden som drivs på entreprenadavtal det senaste halvåret återkommit
upprepade gånger har socialnämnden inte nämnvärt ändrat sitt sätt att
upphandla särskilda boenden och har inte heller beslutat om att återta boenden
i kommunal regi. Vi i Vänsterpartiet anser att det nu är regionstyrelsens
uppdrag i enlighet med regionstyrelsens uppsiktsplikt att se över hur
verksamheten sköts och vilka åtgärder som krävs för att kvaliteten ska kunna
återupprättas.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande från Meit Fohlin (S) att
regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en översyn av
socialnämndens arbete med upphandling och kvalitetssäkring av särskilda
boenden som drivs på entreprenadavtal. Samt utifrån översynen återkomma
med förslag på åtgärder.
Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande från Claes Nysell (L) att initiativet
ska avslås.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och Saga Carlgrens yrkande
och finner att eget yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstning gäller ja-röst för avslag till nämndinitiativet och
nej-röst för Saga Carlgrens yrkande. Omröstningen ger 8 ja-röster: Sara
Vilhelmsson (M), Stefan Nypelius (C), Bibbi Olsson (C), Fredrik Gradelius (C),
Andreas Unger (M), Claes Nysell (L), Lars Engelbrektsson (SD) och
ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster Meit Fohlin (S), Filip Reinhag
(S), Saga Carlgren (V), Katarina Krusell (MP), Aino Friberg Hansson (S),
Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen beslutar att avslå
Vänsterpartiets nämndinitiativ. Protokollsanteckning: Agnes Lundgren (Fi)
instämmer i Saga Carlgrens yrkande.
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Anmälan av delegationsbeslut

Sammanfattning

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Bitr förvaltningschefens beslut
•
•
•

Bisysslor 2022-03-11-2022-04-19.
Delegationsbeslut anställningar regionstyrelseförvaltningen 2022-03-112022-04-19.
Delegationsbeslut Räddningstjänsten 2022-01-31-2022-03-01.

Serveringstillstånd
•
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Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarnas
fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 2022-03-17-2022-04-21.
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Information. Vissa inkomna handlingar

Sammanfattning

Till handlingarna lades följande inkomna handlingar:
•
•
•
•
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Ändringar av regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende
Tillväxtverket
Protokoll, Årsredovisning och Revisionsberättelse KAS 2021
Mälardalsrådet 2022-03-18
Uppföljning av förebyggande räddningstjänst 2022
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Regiondirektörens information

Sammanfattning

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om följande:
•
•
•
•
•
•
•
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Centrala samverkanskommitténs senaste sammanträde
Korpralen 1
Hyresavtal Visborg
Kontorsplatser Visborg
Hållbarhet
Intern förslagslåda ekologisk hållbarhet + 70 förslag
Koldioxidbudget

