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RS § 205

Begäran om att utnyttja eget kapital

RS 2016/408
AU § 209

Regionstyrelsens beslut

•

Barn- och utbildningsnämndens begäran om att nyttja eget kapital avslås.

Barn- och utbildningsnämnden har inkommit med en begäran om att utnyttja
654 000 kronor av nämndens egna kapital under 2016.
Nämnden har fastställda regler för hur nämndens resultat, både över- och underskott
ska hanteras i förhållande till enheterna. Enligt barn- och utbildningsnämndens
regelverk gäller, att av överskott på enhetsnivå får 10 procent, dock högst 50 000
kronor, överföras till nästkommande år. Nämndens förslag till beslut avser överskott
i 2015 års bokslut, något förslag till överföring av underskott föreligger inte.
Nämnden har beslutat (BUN § 45) att anvisa 654 000 kronor ur nämndens eget
kapital för överföring av resultat från år 2015 till år 2016.
Regionfullmäktige har samtidigt beslutat (§ 59, 2016-04-25) om att nämnderna ska
begära medgivande från regionstyrelsen för att få nyttja eget kapital under 2016.
Ledningskontoret föreslår att barn- och utbildningsnämndens begäran om att få
nyttja eget kapital avslås med hänvisning till Region Gotlands beräknade ekonomiska
underskott 2016.
Med hänvisning till att Region Gotland i dagsläget inte ser ut att nå de ekonomiska
målen och att den senaste årsprognosen (maj 2016) för regionen visade på ett
beräknat underskott, föreslås att begäran om att nyttja eget kapital ska avslås.
De regler som nämnden fastställt är samtidigt av pedagogisk betydelse för enheterna
vilket gör att nämnden skulle kunna undersöka möjligheten att inom beslutad
budgetram och beslutat resultatkrav, finansiera den del av 2015 års överskott som
enligt regelverket ska tillfalla enheterna.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-18
Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-25 § 45
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2016-03-30
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Serviceförvaltningen, ekonomi och upphandling

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 206

Justering av budgetramar

RS 2016/7
AU § 210

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Budgetramar för nämnderna justeras enligt ledningskontorets förslag.

Regionstyrelsens beslut

•

Serviceförvaltningens internpriser är oförändrade år 2017.

Regionfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget 2017-2019 den 20 juni
2016 § 90. Efter beslutet kvarstår ett antal poster där beslut är taget på en övergripande nivå men där ledningskontoret skulle återkomma med förslag på hur
nämndernas budgetramar ska justeras.
Det som återstår är fördelning av personalkostnadskompensation, fördelning av
medel för satsningar på jämställdhet och bristyrken, justering av budgetramar till följd
av sänkt internränta samt eventuella justeringar av nämndernas ramar till följd av
förändring av serviceförvaltningens internpriser.
Förslag finns framtaget hur nämndernas ramar ska justeras samt ett förslag om att
serviceförvaltningens internpriser lämnas oförändrade år 2017.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-09-09
Regionfullmäktige § 90 2016-06-20, Strategisk plan och budget 2017-2019
Regionfullmäktige § 92 2016-06-20, Internränta 2017
Regionstyrelsen § 119 2016-06-02, Handlingsplan för jämställda löner 2016-2018
Skickas till
Samtliga nämnder

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 207

Finansiering av nationell stödfunktion till stöd för
utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och
jämlik socialtjänst

RS 2016/461
AU § 211

Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen ställer sig positiv, i likhet med socialnämnden, i frågan om
medfinansiering i nationell stödstruktur för kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst. Regionstyrelsen ger i uppdrag till ledningskontoret att i brev meddela
Sveriges kommuner och landsting (SKL) detta innan 30 september 2016. SKL
föreslås även att se över förutsättningarna för att inkludera dessa särskilda
avgifter i den ordinarie avgiften till SKL.

Sedan ett antal år har staten varit med och finansierat en uppbyggnad av en struktur
på nationell nivå för att stötta utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik
socialtjänst på lokal nivå. Finansieringen upphör efter 2016, och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) beslutade 10 juni 2016 att rekommendera kommunerna att
tillsammans finansiera en nationell stödfunktion på SKL, och att under 2017-2018
utreda vidare.
Ärendet remitterades till socialnämnden som 21 september ställde sig positiv till att
vara med och finansiera en nationell stödfunktion till en kostnad av 20 200 kronor.
Parallellt med detta ärende finns ett liknande ärende från SKL på remiss till hälsooch sjukvårdsnämnden (RS 2016/486) som även omfattar hälso- och sjukvårdens
kvalitetsregister av landstingen. Hälso- och sjukvården har att ta ställning till ytterligare kostnader om 180 000 kronor för medfinansiering.
Den samlade bilden från såväl socialtjänst som hälso- och sjukvård är att vi behöver
dessa nationella stödstrukturer men att det skulle underlätta om finansieringen var en
del av SKL:s ordinarie avgift.
Ledningskontorets bedömning är att regionstyrelsen bör ställa sig bakom socialnämndens bedömning ställa sig positiv till att medfinansiera en nationell stödfunktion till stöd för utvecklingen av en mer kunskapsbaserad och jämlik socialtjänst.
Kostnaden för Region Gotland beräknas till 20 200 kronor. Vidare bör regionstyrelsen i sitt svar föreslå SKL att se över förutsättningarna att inkludera dessa
särskilda avgifter i den ordinarie avgiften till SKL.
Beslutsunderlag

Sveriges kommuner och landsting 2016-06-29
Ledningskontoret 2016-09-22

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 208

Förstudie Blått centrum Gotland

RS 2015/737
AU § 212

Regionstyrelsens beslut

•

Ledningskontoret får, med utgångspunkt i den färdigställda förstudien, i uppdrag
att senast till regionstyrelsens sammanträde 2016-10-27 återkomma med förslag
till lösning hur Region Gotlands åtaganden vad gäller finansiering och personal
för Blått centrum Gotland kan lösas för den aktuella projekttiden.

Regionstyrelsen gav i december 2015 ledningskontoret i uppdrag (RS § 399 2015) att
medverka i framtagandet av en förstudie kring ett strukturerat samarbete mellan
Länsstyrelsen, Uppsala Universitet Campus Gotland och Region Gotland rörande
havs- och vattenfrågor på Gotland med tydlig koppling till både näringslivsutveckling
och interregionalt arbete i Östersjöregionen.
Förstudien föreslår att ett Blått Centrum Gotland ska bildas som ett samverkansprojekt mellan Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Uppsala universitet.
Projektet bör pågå i fem år och i huvudsak ha verksamhet på tre områden: som
regionalt kunskapscentrum, ”projektfabrik” respektive inkubator för näringslivsutveckling på det akvatiska området. Uppsala universitet föreslås vara formell
projektägare.
Budgeten för projektet beräknas uppgå till 3,1 milj. kr årligen, varav hälften
finansieras via regionala utvecklingsmedel. Resterande kostnader delas lika mellan de
ingående parterna. Budgeten täcker en komplett verksamhet med personal, lokaler,
konferenser, workshops, kommunikation, resor med mera.
Mot bakgrund av det sparbeting den kommande SF-LK-förvaltningen har de
närmaste tre åren ser förvaltningen det som omöjligt att föreslå kostnadsdrivande
nysatsningar, hur angelägna utvecklingsbehoven på detta område än är.
Ledningskontorets slutsats är att projektet bör genomföras, men finansieras på ett
sätt som inte belastar Region Gotlands ekonomi. Ledningskontoret bör därför få i
uppdrag att undersöka alternativa lösningar, som exempelvis om finansiering kan ske
via de medel som regeringen avser att tillskjuta Gotland de närmaste åren i
satsningen kring hållbar näringslivsutveckling.
Beslutsunderlag

Förstudie Blått centrum Gotland 2016-05-16
Ledningskontoret 2016-08-24

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 209

Överenskommelse om omhändertagande enligt
LOB (Lag, 1976:511, om omhändertagande av
berusade personer m.m.)

RS 2016/516
AU § 213

Regionstyrelsens beslut

•

Omarbetat förslag till överenskommelse om omhändertagande enligt LOB (Lag,
1976:511, om omhändertagande av berusade personer m.m.) fastställs.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

I samband med rapporterig av översyn av vårdprocess tillnyktring beslutade regionstyrelsen 2016-04-28,§ 90, att remittera förslag på överenskommelse om omhändertagande enligt LOB till polismyndigheten, hälso- och sjukvårdsnämnden samt
socialnämnden.
Förslaget till överenskommelse har remitterats till polismyndigheten polisområde
Gotland, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Remissvaren visar att
alla tre myndigheterna är positiva till överenskommelsen. En del synpunkter har
inkommit som gör att några tillägg föreslås i överenskommelsen.
De förändringar ledningskontoret föreslår har gjorts för att förtydliga syftet, få med
åtgärden att ta fram kriterier för störande av ordning och för att förtydliga behovet av
gemensamt förbättringsarbete kring omvårdnad medan drognivån minskar i kroppen.
Ledningskontorets bedömning är att förslaget till överenskommelse om omhändertagande enligt LOB efter genomfört remissförfarande och revidering nu kan fastställas och sändas till Polismyndigheten för undertecknande.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden § 245 2016-06-15
Socialnämnden § 93 2016-06-15
Polismyndigheten Gotland 2016-07-26
Ledningskontoret 2016-08-24
Skickas till
Polismyndigheten polisområde Gotland
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 210

Statsbidrag 2017 för hiv- och STI-prevention

RS 2016/471
AU § 214

Regionstyrelsens beslut

•

Sammanställt underlag för ansökan om statsbidrag 2017 för förebyggande av hiv
och andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar godkänns.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Förekomsten av flertalet av sexuellt överförda och blodburna sjukdomar är låg på
Gotland, exempelvis hiv, syfilis gonorré och hepatit B. Förekomsten av klamydia på
Gotland är något lägre än i riket men är fortfarande så vanligt att det är ett problem,
framförallt bland unga och unga vuxna. Viss smittspridning av hepatit C, som främst
sprids via injektionsmissbruk, finns på Gotland.
Sedan flera år finns möjlighet för landsting att söka medel för att förstärka arbetet att
förebygga hiv eller andra sexuellt överförda och blodburna infektioner utifrån
författningen SFS2013:666. Region Gotland har årligen sökt och beviljats statliga
medel. År 2016 beviljades 200 000 kronor.
Diskussion har förts med smittskyddsläkare, folkhälsochef, STI-grupp, Forum för
sexualitet och relationer samt företrädare för olika verksamheter. Ansökan om
statsbidrag föreslås för tre projekt med totalsumma om 220 000 kr:
1. Kompetensutveckling ”rätt anamnes, provtagning och smittspårning” 70 000 kr.
2. Implementering av rutin för samtal om sexuell hälsa/förebyggande av hiv och
sexuellt överförda infektioner (STI) på boenden för ensamkommande flyktingbarn 90 000 kr.
3. Planering för sprututbytesverksamhet 60 000 kr.
Ledningskontorets bedömning är att tillskott genom statliga medel för förebyggande
av hiv eller andra sexuellt överförda och blodburna sjukdomar, år 2017, är betydelsefullt för det förebyggande arbetet på Gotland. Ansökan om statliga medel, för 2017,
bör göras till Folkhälsomyndigheten enligt ledningskontorets förslag.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-24
Skickas till
Smittskyddsläkare Sven Montelius
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 211

Internationell strategi 2017-2020 - remittering

RS 2016/540
AU § 215

Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen godkänner remissversion av Internationell strategi för Region
Gotland 2017-2020.
• Regionstyrelsen remitterar förslaget till samtliga nämnder. Remissperioden är
29 september 2016 – 30 november 2016.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

I februari 2016 beslutade regionstyrelsen om en översyn av Region Gotlands
Internationella strategi. Arbetet har nu verkställts och samtal och diskussioner har
förts såväl internt som externt med relevanta aktörer.
Den nya strategin har ett tydligare fokus på förutsättningar, arbetssätt och framgångsfaktorer än profilområden. Strategin syftar till att lyfta in omvärldsbevakning och
eventuell externfinansiering via projekt som ett horisontellt perspektiv inom samtliga
förvaltningar och nämnder med tydlig årlig återrapportering.
Den framtagna strategin bedöms uppfylla kraven på delaktighet inom Region
Gotland genom det interna förvaltningsövergripande nätverket för internationella
frågor såväl som genom det externa nätverket för internationella frågor. Även ett
flertag av regionråden har intervjuats under processen. Dock behöver det nya
arbetssätt som föreslås i strategin tydligt förankras i samtliga nämnder och för att
kunna implementeras på ett tillfredställande sätt och därför föreslås arbetet inledas
med en internremiss.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-24
Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Stefaan De Maecker (MP) yrkade att texten ”Vänortsamarbetet bör fokusera på
strategisk verksamhetsutveckling.” på sidan 3 i remissversionen av strategin utgår och
i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande yrkade på bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställde proposition på yrkandena och fann att eget yrkande vunnit
bifall.
Skickas till
Samtliga nämnder

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 212

Strategi för serviceutbud - projektdirektiv

RS 2012/439
AU § 216

Regionstyrelsens beslut

•

Förslaget till projektdirektiv för projektet ”Strategi för långsiktigt hållbart
serviceutbud på Gotland” antas och ledningskontoret uppdras hantera fortsatt
process i enlighet med projektdirektivet.

Ledningskontoret har genomfört en analys av serviceutbudet på Gotland. Förstudien
har kartlagt och sammanställt lokalisering av regionens verksamheter samt restid till
dessa med i huvudsak bil och kollektivtrafik. Ledningskontoret har fått i uppdrag av
regiondirektören att baserat på bland annat denna analys ta fram ett förslag till
strategi för hur serviceutbudet skall utvecklas på Gotland.
Det föreslagna projektet syftar till att ta fram en koordinerad och koncerngenomgripande strategi för hur Region Gotlands servicestruktur skall utvecklas geografiskt,
för att möta rådande och förväntade ekonomiska utmaningar samt utgöra en grund
för Gotlands utveckling (i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin) där hela
Gotland skall vara attraktivt för boende och verksamhet.
Ledningskontoret bedömer att projektdirektivet väger samman behovet av strukturförändring av serviceutbudet ur såväl ett mer ekonomiskt kortsiktigt perspektiv som
ur ett långsiktigt samhällsutvecklingsperspektiv. Strategin blir därför också tydligt
kopplad till revideringen av den regionala utvecklingsstrategin för Gotland där social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet är målet.
Ledningskontoret bedömer vidare att det är av stor vikt att betrakta och analysera
Region Gotlands serviceutbud ur ett balanserat perspektiv där tillgänglighet i tid,
ekonomi och kvalitet sätts i relation till jämförbara kommuner och landsting, med
målet att utifrån detta och de specifika gotländska förutsättningarna optimera dessa
variabler i relation till varandra.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-28
Skickas till
Koncernledningsgruppen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS § 213

CB Game Camp - Ansökan om medel för
regionala tillväxtåtgärder

RS 2016/237
AU § 217

Regionstyrelsens beslut

•
•

Region Gotland medfinansierar projektet ”CB Game Camp” med 25 % av
projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 798 247 kronor, ur 2016, 2017,
2018 och 2019 års anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder.
Science Park Gotland åläggs att kontinuerligt återrapportera hur antalet deltagare
i projektet fördelas mellan män och kvinnor.

Science Park Gotland har tillsammans med avdelningen för speldesign på Uppsala
Universitet Campus Gotland gemensamt gått in som projektpart i Central Baltic
projektet CG Game Camp. Lead partner i projektet är LP Aalto University School of
Business SBC i Finland. Central Baltics steering committee beslutade den 14 juni
2016 att bevilja medel till detta projekt. Total budget för hela projektet är cirka
15 miljoner kronor.
Projektet syftar till att förbättra och stärka Central Baltic-områdets position som ett
globalt konkurrenskraftigt nav för spelutveckling. Vidare att lösa de gemensamma
utmaningar som nyetablerade och befintliga spelutvecklingsföretag i området har.
Specifikt mål för Gotland är att projektet skall generera 10 nystartade företag.
Fördelningen mellan manliga och kvinnliga företagare inom spelbranschen har av
tradition varit snedfördelad med starkt övervikt mot manliga företagare. Därför är
det av största vikt att Science Park Gotland arbetar aktivt för att säkerställa att
jämställdhet i projektet uppnås och minst 40 procent av deltagarna i projektet är
kvinnor.
Ledningskontoret bedömer att projektet passar väl in i det existerande arbetet inom
det företagsfrämjande systemet på Gotland. Vidare skapas förutsättningar för att nå
målet i Hållbar tillväxtplan Gotland 2016-2020 ”Värdet på den gotländska exporten
ökar med 20 % under programperioden”.
Med anledning av ovanstående föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen beviljar
medel till projektet.
Beslutsunderlag

Science Park Gotland ansökan 2016-03-21
Ledningskontoret 2016-08-23
Skickas till
Science Park Gotland

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 214

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland
AB

RS 2016/462
AU § 218

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Ägaranvisning 2017 för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Ledningskontoret har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB
förhandlat fram ägaranvisning 2017 för Almi Företagspartner Gotland AB.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna ägaranvisningen för Almi
Företagspartner Gotland AB.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-22
Ärendets behandling under mötet

Jäv

På grund av jäv deltar inte Björn Jansson (S) och Eva Nypelius (C) i handläggningen
av detta ärende. Istället inträder Meit Fohlin (S) som ordförande samt Johnny Wiberg
(S) och Peter Wennblad (M) som tjänstgörande ersättare.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 215

Utvärdering av lovfritids

RS 2016/457
AU § 220

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Mot bakgrund av Region Gotlands ekonomiska situation föreslås att försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut år 2016, och
som en följd därav att Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
revideras på så sätt att avgiften för lovfritids utgår.

Regionstyrelsens beslut

•

Ledningskontoret får i uppdrag att komplettera ärendet med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningens utvärdering inför regionfullmäktiges sammanträde.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2014 att tillstyrka en
motion om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids. Uppdrag gavs till
barn- och utbildningsnämnden, att i enlighet med nämndens eget förslag, genomföra
försöksverksamhet med lovfritids. Lovfritids erbjuds på sportlov, påsklov och
höstlov.
Regionfullmäktige uppdrog även åt barn- och utbildningsnämnden att löpande
utvärdera insatsen för att i god tid, innan försöksperiodens slut, kunna redovisa eller
ge indikationer om verksamheten ska fortsätta i ordinarie verksamhet. Utbildningsoch arbetslivsförvaltningen har utvärderat verksamheten och bedömer att lovfritids
bör avvecklas och försöksverksamheten upphöra. Bedömningen grundar sig dels på
att nyttjandegraden är oerhört låg dels på Region Gotlands ekonomiska situation.
Ledningskontoret instämmer i barn- och utbildningsnämndens uppfattning att
försöksverksamheten bör avslutas både med hänsyn till de kraftiga besparingar som
ska genomföras kommande år och att nyttjandegraden varit låg.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-18
Barn- och utbildningsnämnden § 74 2016-06-14
Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Stefan Wramner (M) yrkar på en utvärdering av verksamheten. Johan Thomasson (L)
instämmer.
Eva Nypelius (C) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Simon Härenstam (M) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag samt att ledningskontoret får i uppdrag att komplettera ärendet med utbildnings- och arbetslivsförvaltningens utvärdering inför regionfullmäktiges sammanträde. Ordförande ställer
proposition på yrkandena och finner att Simon Härenstams yrkande vunnit bifall.
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 216

Kulturplan 2017-2020

RS 2016/473
AU § 221

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Kulturplan för Region Gotland 2017-2020 fastställs.

Regionstyrelsens beslut

•

Ledningskontoret får i uppdrag att före utskick av kallelse till fullmäktiges
sammanträde 2016-10-24 revidera förslaget till Kulturplan 2017-2020 enligt
följande.
Texten ”men en strategi för hur olika aktörer kan arbeta aktivt för att få till stånd
ett scenkonsthus bör tas fram” på s 13 utgår.
Texten under rubriken Mötesplatser och arenor/aktivitet rörande scenkonsthus
revideras.
Texten ”Genomförandet förutsätter en ramförstärkning på en miljon kronor per
år” gällande kulturgaranti på s 11 utgår.
Texten ”En strategi för att få till stånd en konstpedagogisk funktion behövs” på s
32 utgår och text som rör konstpedagogik ses över i enlighet med detta.

Den regionala kulturplanen är det styrdokument som målsätter regionens arbete med
kulturutveckling. Dokumentet ligger till grund för Kulturrådets bedömning av
Region Gotlands satsningar på kultur, vilket påverkar det statliga stödets omfattning.
Kulturplanen är också det verktyg som ska stärka förutsättningarna för kulturen på
Gotland och som styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik. Den
ger vägledning och gemensamma målbilder för planerings- och utvecklingsinsatser
hos samtliga berörda aktörer och ger uttryck för Gotlands samlade viljeinriktning.
Kulturplanen utgör också ett underlag som ska återspeglas i Region Gotlands övriga
planer. Kulturplanens övergripande syfte är att bidra till att nå målen i Vision
Gotland 2025.
Regionala kulturplaner tas fram som en del i åtagandet att ingå i kultursamverkansmodellen. Kulturplanen omfattar, till skillnad från tidigare kulturplaner, all kultur på
Gotland, både den regionala inom kultursamverkansmodellen och den primärkommunala.
Den regionala kulturplanen togs i kultur- och fritidsnämnden i sin helhet den 23
augusti 2016. Dock lämnade opposition in ett yttrande där man bland annat
redogjorde för sin åsikt att planen är för detaljerad och för ambitiös, vilket gör den
orealistisk under rådande finansiella läge.
Kulturplanen ska efter beslut i regionstyrelsen fastställas i regionfullmäktige. Planen
ska vara Kulturrådet tillhanda senast 4 november 2016.
Kulturplanen, som dels är ett strategiskt styrdokument för Region Gotland, dels en
ansökan till Statens kulturråd för att få ta del av de statliga medel som delas ut enligt

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

kultursamverkansmodellen, tar ett brett grepp och stort ansvar. Mot bakgrund av det
sparbeting som ställts till kultur- och fritidsnämnden kunde en större hänsyn tagits
för att anpassa kulturplanen till det rådande ekonomiska läget för Region Gotland.
Ledningskontoret vill därför lyfta risken kring att besparingssituationen kan få
konsekvenser för kulturplanens genomförande.
Beslutsunderlag

Kultur- och fritidsnämnden § 66 2016-08-23
Ledningskontoret 2016-08-24
Ärendets behandling under mötet

Yrkanden

Meit Fohlin (S) yrkar att kulturplanen revideras enligt nedan och därefter fastställs.
- Texten ”men en strategi för hur olika aktörer kan arbeta aktivt för att få till stånd ett
scenkonsthus bör tas fram” på s 13 utgår.
- Texten under rubriken Mötesplatser och arenor/aktivitet rörande scenkonsthus
revideras.
- Texten ”Genomförandet förutsätter en ramförstärkning på en miljon kronor per
år” gällande kulturgaranti på s 11 utgår.
- Texten ”En strategi för att få till stånd en konstpedagogisk funktion behövs” på
s 32 utgår och text som rör konstpedagogik ses över i enlighet med detta.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det vunnit
bifall.
Biträdande näringslivschef Karin Farinder och kulturstrateg Catrine Wikström
föredrog ärendet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 217

Revidering av riktlinjer mot kränkande
särbehandling

RS 2016/533
AU § 222

Regionstyrelsens beslut

•

Reviderade riktlinjer mot kränkande särbehandling i Region Gotland fastställs,
efter mindre redaktionell justering.

Riktlinjerna mot kränkande särbehandling har reviderats utifrån att det finns ett
behov av att tydliggöra vilket ansvar och skyldigheter chefer och medarbetare i
Region Gotland har att uppmärksamma och hantera kränkande särbehandling. I
samband med revideringen har hänsyn tagits till Arbetsmiljöverkets nya föreskrift,
AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö, som omfattar råd och stöd vid
kränkande särbehandling.
Ledningskontorets bedömning är att den reviderade riktlinjerna bör antas.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-18

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 218

Revidering av riktlinjer för bisyssla i Region
Gotland

RS 2016/532
AU § 223

Regionstyrelsens beslut

•

Reviderade riktlinjer för bisyssla i Region Gotland fastställs.

Riktlinjerna för bisyssla i Region Gotland har reviderats utifrån beslut taget av
regionstyrelsen 2015-03-26 § 80. Beslutet var föranlett av en granskning av
hanteringen av de anställdas bisyssla i regionen genomförd av PwC på uppdrag av
regionens revisorer.
Regionstyrelsen beslutade att de regionövergripande riktlinjerna skulle ses över och
kompletteras med regiongemensamma rutiner för hur besluten dokumenteras och
följs upp och det har nu genomförts.
Ledningskontorets bedömning är att de reviderade riktlinjerna bör antas.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-09-02

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 219

Revisionsrapport. Granskning av inköp och
upphandling

RS 2016/336
AU § 224

Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen överlämnar ledningskontorets yttrande som svar på
revisionsskrivelse.

På uppdrag av Region Gotlands förtroendevalda revisorer har PwC genomfört en
granskning av inköp och upphandling.
Följande revisionsfråga har varit ledande i granskningen: Är regionstyrelsens och
granskade nämnders interna kontroll i samband med upphandling tillräcklig samt är
regionens inköps- och upphandlingsverksamhet ändamålsenligt organiserad.
Granskningen omfattar regionstyrelsen, tekniska nämnden, byggnadsnämnden, miljöoch hälsoskyddsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
Efter genomförd granskning är PwCs sammanfattande bedömning att styrelsens och
nämndernas kontroll och hantering av tecknade avtal inte i alla delar är tillräcklig.
Vidare görs bedömningen att regionens inköps- och upphandlingsverksamhet inte
vid granskningens genomförande varit helt ändamålsenligt organiserad.
Ledningskontoret bedömer att revisorernas slutsatser i huvudsak är korrekta och ser
rapporten som ett bra underlag för att stärka den interna kontrollen och för att
intensifiera arbetet med en mer effektiv upphandlingsverksamhet. I yttrandet
kommenteras i huvudsak de påpekanden som berör regionstyrelsens ansvarsområden. Granskningen av regionstyrelsen avser politikerorganisationen. Under
arbetet med rapporten har det framkommit att rättningar i bokföringen inte alltid
tagits hänsyn till. Vissa av slutsatserna blir därmed felaktiga.
Beslutsunderlag

Revisionsskrivelse 2016-04-27
Tekniska nämnden § 136 2016-06-29
Ledningskontoret 2016-08-16
Skickas till
Serviceförvaltningen, ekonomi och upphandling
Revisorerna (inkl tjänsteskrivelse)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 220

Remiss. Betänkande av Barnrättighetsutredningen Barnkonventionen blir svensk lag
(SOU 2016:19)

RS 2016/283
AU § 225

Regionstyrelsens beslut

•

Remissyttrande över Betänkande av barnrättighetsutredningen (SOU 2016:19)
överlämnas till Socialdepartementet enligt ledningskontorets förslag.

Regeringen tillsatte 2013 en särskild utredare med uppdrag att kartlägga hur
tillämpningen av lagar och föreskrifter stämmer överens med barnets rättigheter
enligt FN:s konvention. I uppdraget ingick att analysera konsekvenser av så kallad
inkorporering i svensk rätt. Det vill säga att konventionen skulle bli lag i Sverige.
Ledningskontoret har tagit del av en nationell remisskonferens i regi av Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL. Ärendet har beretts av regionjurist, verksamhetsledare BarnSam och folkhälsochef. I förslaget till yttrande har kontoret valt att enbart
fokusera på kostnader för genomförandet för kommuner och landsting, om
utredarens förslag genomförs, det vill säga att konventionen och de fakultativa
protokollen blir del av svensk lagstiftning.
Riksdagen använder sedan 1993 principen om att när nya uppgifter åläggs kommuner
och landsting ska staten ersätta merkostnaderna. I utredningen, kapitel 9, saknas en
ekonomisk konsekvensbeskrivning av förslagen. Inte heller hänvisar utredaren till
finansieringsprincipen trots att det kan antas krävas omfattande kompetensutveckling
och fördjupade utredningar vilket tar ytterligare resurser i anspråk i framförallt
socialtjänsten. Även förtroendevalda och allmänheten kommer att behöva utbildas
och informeras.
Arbetsutskottet begärde att yttrandet kompletteras med att Region Gotland i stort är
positiva till förslaget. Nytt förslag till yttrande bifogades kallelsen till dagens
sammanträde.
Beslutsunderlag

Socialdepartementet SOU 2016:19 2016-04-14
Ledningskontoret 2016-06-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 221

Remiss. Mer flyg och bostäder - rapport från den
statlige samordnare av flygkapacitet och
bostäder i Stockholmsområdet

RS 2016/358
AU § 226

Regionstyrelsens beslut

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Näringsdepartementet
enligt ledningskontorets förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Näringsdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
rapporten Mer flyg och bostäder.
Rapportens förslag och slutsatser är:
- Arlandas kapacitet måste öka
- Bromma flygplats har ingen framtid efter 2038
- 30 000 bostäder är mycket positivt för Stockholms tillväxt
- Omfattande utbyggnad av Arlanda och anslutningar krävs
- Regeringen måste ta ett helhetsansvar och fatta beslut om hur flygplatskapaciteten i
Stockholmsregionen ska säkras.
Region Gotland har åtskilliga gånger genom åren agerat för att bevara Bromma
flygplats. Anledningen är Bromma flygplats stora betydelse för flygtrafiken till och
från Gotland. En stängning av flygplatsen skulle leda till kraftigt försämrade
förbindelser och skada tillgängligheten till Gotland. Det skulle vara till stor nackdel
för näringslivet, besökare och invånare.
I de prognoser som redovisas i rapporten kommer flygtrafiken att öka kraftigt och
Sverige kommer fortsatt att vara starkt flygberoende. Att då lägga ned en väl
fungerande flygplats som erbjuder effektivt resande mellan Stockholm och andra
delar av Sverige och som bidrar till konkurrens på den inrikes flygmarknaden är inte
lämpligt. Om en nedläggning av Bromma skulle aktualiseras måste detta utredas
grundligt och hänsyn måste tas till konsekvenserna. Om Bromma skulle avvecklas,
utan att motsvarande tillgänglighet och funktioner som idag finns går att uppnå, blir
konsekvenserna allvarliga för det gotländska näringslivet och samhället.
Tillgängligheten till Stockholmsområdet får inte försämras.
Yttrandet har efter arbetsutskottets sammanträde kompletterats gällande Bromma
och regionbildning, säkerhet och sårbarhet samt den korta flygtidens påverkan på
konkurrensmöjligheter och drivmedelsutveckling.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

Beslutsunderlag

Näringsdepartementet 2016-05-16
Ledningskontoret 2016-08-24
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av planeringsstrateg Lena Johansson.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 222

Remiss. Storregional systemanalys 2016
Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och
Gotland

RS 2016/550
AU § 227

Regionstyrelsens beslut

•

Ordförande får i uppdrag att godkänna yttrande över Storregional systemanalys
2016 Stockholm-Mälarregionen, Östergötland och Gotland för överlämnande till
Samarbetsgruppen En Bättre Sits, efter att resonemang kring Bromma flygplats
kompletterats med aspekter rörande färjetrafiken till och från Gotland.

Samarbetsgruppen En Bättre Sits har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på Storregional systemanalys 2016 Stockholm-Mälarregionen, Östergötland
och Gotland. En Bättre Sits är namnet på det samarbete i infrastruktur- och transportfrågor som sedan flera år finns mellan länen Stockholm, Uppsala, Västmanland,
Örebro, Södermanland, Östergötland och Gotland.
I systemanalysen redovisas de ställningstaganden som har gjorts inom ramen för En
Bättre Sits. Systemanalysen för Stockholm-Mälarregionen tar sin utgångspunkt i och
är inriktad på storregionala förhållanden. Systemanalysen innehåller delarna nuläge
och utmaningar, prioriterade funktioner, strategier och åtgärder och prioriterade
behov.
De prioriterade funktioner som ingår är: tillgängligheten mellan nodstäderna i stråken
in mot Stockholm, centrala Stockholm och Stockholms regionala stadskärnor, de
regionala tvärförbindelserna, ökad tillgänglighet spårtrafiken, effektiv godshantering
och varuförsörjning samt stabila och långsiktiga förutsättningar för Gotlands
transporter.
Den formella infrastrukturplaneringen sker på nationell och länsregional nivå.
Eftersom transporter och resor ofta sträcker sig utanför den egna regionen finns
behov av samarbete för mer samordnade transportlösningar över ett större område.
Här spelar det storregionala samarbetet inom En Bättre Sits en viktig roll.
Gotlands transportförutsättningar ingår som en prioriterad funktion. Här föreslås
inga medel direkt till regionen, samarbetet inom En Bättre Sits bygger på
storregionala satsningar. Nyttan för Gotland ligger i att kunna vara med och påverka
satsningar som underlättar även för gotländska resor och transporter inom ett större
områdes transportsystem. Ytterligare en fördel för Gotland är att kunskapen om
Gotlands förutsättningar sprids genom att kontaktnäten vidgas. På så sätt kan större
förståelse för Gotlands situation uppnås samtidigt som Gotland kan bidra till det
gemensamma arbetet.
Beslutsunderlag

En bättre sits - storregional systemanalys 2016 2016-07-01
Ledningskontoret 2016-08-28
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av planeringsstrateg Lena Johansson.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 223

Överenskommelse om Exploatering, Kronhaga
Strand, Fårösund

RS 2016/482
AU § 228

Regionstyrelsens beslut

•
•

Överenskommelse om exploatering med Kronhaga Strand Utveckling AB och
Kabrigaden AB godkänns.
Tillägg till överenskommelse om exploatering Kronhaga Strand Fårösund
godkänns.

Mellan Region Gotland och KA3 Vasallen AB ingicks 2003-09-12 ett exploateringsavtal avseende Bunge Kronhagen 3:2. Exploateringsområdet förvärvades 2005-06-22
från KA4 Vasallen AB av Partima Mellansvenska AB (senare namnändrat till
Kabrigaden AB). Utvakten AB förvärvade sedermera samtliga aktier i Kabrigaden
AB och övertog därmed färdigställandeansvaret enligt exploateringsavtalet. Genom
”Överenskommelse om exploatering”, tecknad mellan Region Gotland, Utvakten AB
och Kabrigaden AB 2007-08-29, har dock färdigställandeansvaret inom
exploateringsområdet återförts till Kabrigaden AB.
Exploatören har nu i skrivelse till Region Gotland föreslagit att Kronhaga Strand
Utveckling AB ska tillåtas att överta de kvarvarande rättigheter och skyldigheter från
Kabrigaden AB, som följer av det ursprungliga exploateringsavtalet från 2003.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet 2016-06-29 och då föreslagit att godkänna
”Överenskommelse om exploatering”, med tillägg för hur övertagandet av infrastrukturen ska regleras. Tekniska nämnden föreslår att parterna tecknar ett avtal om
”Tillägg till överenskommelse om exploatering” som slår fast att gator och tillbehör
såsom belysning mm inför ett övertagande ska ha den standard som Region Gotland
föreskriver.
Ledningskontoret har inget att invända mot tekniska nämndens förslag till överenskommelse om exploatering att tecknas med dels frånträdande Kabrigaden AB och
dels tillträdande Kronhaga Strand Utveckling AB. De skyldigheter som exploatören
har påtagit sig genom det ursprungliga exploateringsavtalet är i allt väsentligt
uppfyllda och med föreslaget tillägg till överenskommelsen görs bedömningen att
kvarstående åtgärder kan genomföras på ett betryggande sätt.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden § 142 2016-06-29
Ledningskontoret 2016-08-25
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark och Stadsmiljö

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 224

Markanvisningstävling. Kv Signallottan Visby

RS 2016/547
AU § 229

Regionstyrelsens beslut

•

Föreslagen tilldelning av mark inom kv Signallottan efter genomförd markanvisningstävling godkänns.
• Ledningskontoret får i uppdrag att erbjuda HSB Bostad AB (område C hyresrätt/bostadsrätt), GBJ Bygg AB (område B hyresrätt) och Gotlandsbyggen AB
(område A hyresrätt), att teckna markanvisningsavtal för vardera markområde, till
villkor och pris som redovisats i inlämnat anbud.
• Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till markanvisningsavtal för beslut, som inkluderar krav på en genomförandeplan.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Detaljplanen för delar av yttre A7 inkluderande kvarteret Signallottan antogs av
fullmäktige under 2015. Planen ger möjlighet till byggande av ett stort antal bostäder
av olika kategorier. Regionstyrelsen har i samband med tidigare markanvisning
antagit ett antal inriktningskriterier kring utbyggnaden av området.
Tekniska nämnden har 2016-04-27 beslutat om kriterier för markanvisningstävlingen
i enlighet med fastställd exploateringsprocess. Nämnden har beslutat att kriterierna
för tävlingen ska utgå från de som gällde vid tidigare tävling inom området, med
tillägget att två av tre anvisade markområden ska vara exklusivt förbehållna för
byggande av hyresrätter.
En arbetsgrupp bestående av deltagare från samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna samt ledningskontoret har arbetat med uppdraget att genomföra markanvisningstävlingen. Området har delats in i tre olika delområden för byggande,
område A - hyresrätter, område B - hyresrätter och område C - valfritt hyresrätter
eller bostadsrätter.
Fem förslag har inkommit: AB Gotlandshem, Österleds Fastighets AB, HSB Bostads
AB, GBJ Bygg AB och Gotlandsbyggen AB. Förslagen har utvärderats utifrån tre
huvudkriterier: gestaltning, hållbarhet och pris. Dessa kriterier har viktats lika.
Ledningskontoret föreslår, enligt utvärderingens poängsättning, att HSB Bostad AB
erbjuds område C, GBJ Bygg AB erbjuds område B och Gotlandsbyggen AB erbjuds
område A.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-09-22
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av markingenjör Roger Möller och ekostrateg Jonas Nilsson.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 225

Ansökan om planbesked. Lokrume Nyplings 1:8

RS 2016/460
AU § 230

Ärendet utgår för ytterligare beredning vid ledningskontoret.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 226

Motion. Kartläggning av elever med
neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

RS 2015/742
AU § 231

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens och gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens yttranden och ledningskontorets kompletterande
information.

Lena Grund (L) vill ha en kartläggning av hur det ser ut i den gotländska skolan –
både grundskolan och gymnasieskolan – för barn med olika neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Motionären ställer fyra frågor som hon vill ha besvarade
genom att regionfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en skriftlig rapport.
- Hur många barn finns med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar?
- Vad gör skolan för dessa barn? På vilket sätt ges särskilt stöd för barnen så att de
ska klara av att uppnå målen för läroplanen? Redogörelse för varje enskild skola.
- Vilka synpunkter har lärarna på vad de saknar i skolan för att stödja dessa elever?
- Betygsstatistik för de senaste fem åren – hur många av dessa barn gick ur skolan
med icke godkända betyg i alla ämnen?
Barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
lämnat en redogörelse för vad skollagen (SFS 2010:800) säger om barns och elevers
rätt till stöd, information och inflytande, om utvecklingsarbete för medarbetarnas
kompetensutveckling när det gäller barn, elever och studerande med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning och om en strategisk satsning för att öka antalet specialpedagoger och speciallärare.
Ledningskontoret har i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
valt att tillföra kompletterande information i ärendet.
Ledningskontoret bedömer att den information som nämnderna lämnar tillsammans
med kompletterande information som tagits fram i samarbete med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ger en översiktlig bild av hur arbetet med stöd till barn, elever
och studerande med behov av stöd planeras och följs upp. Det är inte möjligt att
redovisa arbetet utifrån detaljerad statistik om antalet barn då skolan inte för register
över barnens eventuella diagnoser.
Beslutsunderlag

Motion 2015-11-23
Barn- och utbildningsnämnden § 25 2016-03-22
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 24 2016-03-23
Ledningskontoret 2016-06-21
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

Ärendets behandling under mötet

Johan Thomasson (L) yrkar bifall till motionen.
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställde proposition på Johan Thomassons yrkande och eget yrkande och
fann att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 227

Motion. Förbättrad vård för transpersoner

RS 2015/743
AU § 232

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•
•

Motionen avstyrks i punkterna 1, 3 och 4
I övrigt anses motionen besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Elin Bååth, (F!), har lämnat motion till Regionfullmäktige angående ”förbättrad vård
för transpersoner” och yrkar följande.
1. Resurser ska finnas med specialistkompetens i transfrågor i varje vårdsteg, d.v.s.
på minst ett par vårdcentraler, på lasarett, ungdomsmottagning och i psykiatrin.
Dessa resurser skall konsulteras av övrig personal om en patient upplyser om att
hen är transperson.
2. Den som söker vård och stöd hos psykiatrin kring könsidentitetsfrågor ska
behandlas av psykiatriker, psykolog eller kurator med särskild dokumenterad
kompetens inom området, såvida patienten inte själv efterfrågar en annan person.
3. Vårdgivaren ska i alla steg kunna remittera till könsidentitetsutredning.
4. Den som önskar remiss till en av Sveriges sju könsidentitetsutredningsteam ska få
det av den vårdgivare som tillfrågas, och inte ytterligare skickas vidare.
5. Information om var resurserna med specialistkompetens finns, samt hur vårdmöjligheterna ser ut för transpersoner, ska finnas tillgängliga på hemsida samt i
broschyrer på samtliga vårdinrättningar inklusive elevhälsan.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter. De föreslår avslag på motionens yrkande i punkterna 1, 3, 4 och har lämnat yttrande som
svar på övriga punkter i motionen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har även gett
förvaltningen i uppdrag att i bokslutet 2016 återredovisa det förbättringsarbete som
pågår inom området.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att föreslå
regionfullmäktige att avslå motionens yttrande i punkterna 1, 3 och 4. Bedömningen
bygger på att a) specialistkompetens finns i nationella könsidentitetsutredningsteam
på fastlandet dit gotländska patienter remitteras och b) att plan finns för att öka
grundläggande kunskaper kring HBTQ inom hälso- och sjukvården på Gotland samt
c) att de regler som tillämpas för remittering till könsidentitetsutredning följer
riktlinjer som gäller för samtliga verksamheter i hälso- och sjukvården.
Regionfullmäktige föreslås anse yrkande 2 och 5 vara besvarade med hälso- och
sjukvårdens yttrande.
Beslutsunderlag

Motion 2015-11-23
Hälso- och sjukvårdsnämnden § 241 2016-06-07
Ledningskontoret 2016-08-24
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 228

Motion. Skapande av nytt utskott - Tillväxt- och
Utvecklingsutskott

RS 2014/699
AU § 233

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Motionen avslås.

Johan Thomasson (L) yrkar i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i
uppdrag att bilda ett TU, Tillväxt & Utvecklingsutskott, direkt underställt regionstyrelsen på Gotland.
Motivet för detta anges vara att skapa en bättre plattform för att kunna göra Gotland
till en av Sveriges bästa platser att driva företag på, varför det bedöms som nödvändigt att ge näringslivet en bättre status i det regionala arbetet.
Ledningskontoret bedömer att det i dagsläget inte är lagligt enligt kommunallagen
med ett utskott som består av andra än förtroendevalda från nämnden. Det krävs
också ett särskilt beslut om andra än förtroendevalda och tjänstemän ska få närvara
vid sammanträden. Ledningskontoret har dock inga synpunkter på hur regionstyrelsen väljer att organisera sitt beredningsarbete i utskott. Vidare konstateras att
det är upp till partierna att utse ledamöter med en lämplig kompetensprofil utifrån
berörd nämnds ansvarsområde och att ledamöterna är fria att föra dialoger med olika
intressentgrupper.
Ledningskontoret delar dock motionärens syn på vikten av ett gott samarbete med
näringslivet och god dialog rörande inriktningen på det gotländska tillväxt- och
utvecklingsarbetet. Ledningskontoret bedömer att det finns förutsättningar att uppnå
detta genom ett utvecklat samarbete kopplat till den kommande tillväxtplanen för
Gotland.
Beslutsunderlag

Motion 2014-12-15
Ledningskontoret 2016-08-21
Ärendets behandling under mötet

Johan Thomasson (L) yrkar bifall till motionen.
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställde proposition på Johan Thomassons yrkande och Eva Nypelius
yrkande och fann att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 229

Motion. Utredning om utvecklingsmöjligheterna
för näringslivet och kalkindustrins framtid på
norra Gotland

RS 2015/284
AU § 234

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Enligt motionen har kalkbrytningen under lång tid haft stor betydelse för arbetstillfällen på norra Gotland och för den svenska stålindustrin. Med den utdragna
rättsliga prövning som fortfarande pågår och osäkerheten som råder om påverkan på
grundvattnet gör att vi redan nu måste påbörja arbetet med hur vi på lång sikt kan
utveckla norra Gotland och analysera vilka satsningar som behöver göras för att
trygga arbetstillfällen och möjliggöra nya.
Med anledning av ovanstående har Simon Härenstam (M) i motion yrkat att Region
Gotland påbörjar en utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland.
Frågan om kalkbrytning på norra Gotland har processats i många år i Region
Gotland. I september 2008 sa dåvarande kommunstyrelsen ja till fortsatt kalkbrytning, under förutsättning av att Bästeträsks vattenkvalitet som framtida
kommunal vattentäkt inte äventyras.
Regeringen beslutade 31 augusti 2015 att inrätta nya Natura 2000-områden på norra
Gotland. Regeringen aviserade samtidigt vikten av att Gotland har en fortsatt
livskraftig industri och näringsliv och utsåg Peter Larsson till kontaktperson för
näringslivsutveckling i Gotlands län. Hans uppdrag var att ta fram förslag på åtgärder
för hållbar näringslivsutveckling på Gotland som stärker Gotlands industri och
näringsliv. Regeringen avsatte 100 miljoner kronor för att genomföra framtagna
förslag på åtgärder. Slutrapporten ”Hållbara Gotland” presenterades 20 juni 2016.
Som en del i denna satsning ska Almi Företagspartner Gotland tillsammans med
RISE (Research in Sweden AB) genomföra en förstudie. Förstudien skall analysera
alla gotländska industriföretags utvecklingspotential och deras behov av specifika
insatser. Ledningskontoret bedömer att den förstudie som kommer att genomföras
av Almi Företagspartner Gotland och RISE är likvärdigt med vad motionären
efterfrågar.
Beslutsunderlag

Motion 2015-04-27
Regionstyrelsen § 286 2016-09-17
Ledningskontoret 2016-08-23

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 230

Köpekontrakt för del av Visby Artilleriet 1:33,
Ihre Invest 2 AB

RS 2016/504
AU § 237

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 till
Ihre Invest 2 AB för en köpeskilling av 7 183 200 kronor godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS § 230) att erbjuda utse fyra exploatörer
som vinnare i markanvisningstävling inom kv Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Österled Fastighets AB, som senare har bestämt att genomföra exploateringen med
företaget Ihre Invest 2 AB. Företaget har nu anmält intresse för att gå vidare med att
genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.
Teknikförvaltningen har tagit fram nödvändiga avtal och köpehandlingar för ett
genomförande av överlåtelsen.
Regionstyrelsen delegerade ärendet till arbetsutskottet 2016-09-01 § 195, med
anledning av att markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt överlåtits
av vinnaren Österled Fastighets AB till Ihre Invest 2 AB inom samma koncern. Nya
handlingar i namnet Ihre Invest 2 AB har tagits fram till sammanträdet.
Beslutspunkten gällande köpekontraktet överstiger beloppsgränsen på 4,0 miljoner
kronor vilket kräver att regionstyrelsen bereder ärendet för beslut av regionfullmäktige i denna del.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-08-05

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 231

Remiss. Regional indelning – tre nya län (SOU
2016:48)

RS 2015/569

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

•

Regionstyrelsen beslutar att överlämna förslag till remissyttrande gällande
Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning - tre nya län (SOU
2016:48) enligt ledningskontorets förslag. Yttrandet kompletteras med
synpunkterna att Gotlands beslutanderätt och tilldelning av regionala
utvecklingsmedel ska säkras genom riksdagsbeslut, kulturinstitutionerna på
Gotland säkras långsiktigt för att Gotland ska tillförsäkras ett tillgängligt och
likvärdigt kulturutbud samt att Gotland måste tillförsäkras likvärdiga möjligheter
att delta i den demokratiska processen.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Finansdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län (SOU
2016:48).
Ledningskontorets har sammanställt förslag till yttrande som kan sammanfattas enligt
följande.
- Region Gotland ställer sig positiva till utgångspunkterna och till en gemensam
region med Stockholm.
- Gotlands status som ö-region och de speciella förutsättningar ö-läget innebär
skapar behov av särlösningar.
- Skillnaderna gentemot Stockholms län främst avseende hälso- och sjukvård,
regional tillväxt och kultur måste hanteras.
- Region Gotland avvisar förslaget om två genomförandetidpunkter, främst utifrån
svårigheterna att hantera hälso- och sjukvårdsfrågorna.
Beslutsunderlag

Ledningskontoret 2016-09-26
Ärendets behandling under mötet

Yrkande

Eva Nypelius (C) yrkade att yttrandet kompletteras med följande synpunkter.
- Genom riksdagsbeslut säkra Gotlands beslutanderätt och tilldelning av regionala
utvecklingsmedel.
- Kulturinstitutionerna på Gotland säkras långsiktigt för att Gotland ska tillförsäkras
ett tillgängligt och likvärdigt kulturutbud.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

- Gotland måste tillförsäkras likvärdiga möjligheter att delta i den demokratiska
processen.
Stefan De Maecker (MP) och Björn Jansson (S) instämde i yrkandet.
Ordförande ställde proposition på Eva Nypelius yrkande och fann att det hade
bifallits.
Ärendet föredrogs av Per Lindskog.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 232

Anmälningsärenden

RS 2016/119

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regiondirektörens beslut
- Revidering - Beslutsattestanter 2016 för regionfullmäktige, regionstyrelse,
ledningskontor samt regionövergripande verksamheter. 2016-09-01, RS 2015/613
Servicedirektörens beslut
- Förändring i attestförteckning för serviceförvaltningen 2016. 2016-06-22.
Serveringstillstånd
- Av regionrådet Meit Fohlin (S) och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden
enligt alkohollagen 31 maj - 20 september 2016.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2016-09-22

RS § 233

Information

Till handlingarna lades:
Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Ordförandes information
Ordförande och Meit Fohlin har deltagit i möte med Migrationsverket.
Nationell övning med bl a ambulansflyget kommer att äga rum på Gotland
2016-11-09.

Regiondirektörens information
Centrala samverkanskommitténs senaste protokoll.
Avgångsvederlag 2010-2015.
Lägesrapport från omorganisation för ledningskontoret och serviceförvaltningen.
Servicedirektör Karolina Samuelsson deltog i redovisningen.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 22 september 2016, § 233
Avsiktsförklaring avseende samarbete
Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens
förvaltning (SLL), genom SLL Styrning och
ekonomi - Region Gotland, genom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen Gotland
Stockholm - Gotland ingår i samma sjukvårdsregion
med ett mångårigt samarbete inom hälso- och sjukvård.
Denna avsikts förklaring reglerar samarbetet mellan SLL
- Region Gotland.
Ett antal punkter är överenskomna mellan parterna:
•

Region Gotland samverkar med vårdgivare inom
Stockholms läns landsting. Vårdgivare inom SLL ska
samverka med Region Gotland. SLL bistår med att
initiera och vid behov stödja Region Gotlands dialog
mellan angivna vårdgivare och utifrån Region
Gotlands behov. Region Gotland bär ansvaret att
fördjupa och utveckla dialogen med berörda
vårdgivare och att föra dialogen avseende sjukvård
och sjukvårdsnära tjänster såsom exempelvis
laboratoriemedicin och konsultinsatser med SLL:s
vårdgivare. Med vårdgivare inom Stockholms läns
landsting avses främst Södertälje sjukhus AB,
Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB
och Danderyds sjukhus AB samt psykiatrisk vård
inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

•

SLL stödjer Region Gotlands hållning att samarbete
med ovan angivna vårdgivare förs utifrån tanken om
att vårda patienten gemensamt genom fördelning av
ansvar inom processerna. Liksom att möjligheten till
distansoberoende vård ska beaktas och uppmuntras.
Utgångspunkten är patienten och effektivt
användande av resurser.

•

Priser för utförda tjänster fastställs i
samverkansnämnden Stockholm - Gotland.
Målsättningen är att Region Gotland ska erbjudas
priser som motsvarar vad hälso- och
sjukvårdsnämnden i Stockholms läns landsting skulle
erbjudas för motsvarande vårdtjänst.

•

Båda parter bär ansvar att kontinuerligt informera om
övergripande och strukturella frågor och
förändringar som är av betydelse för den andre
parten.

•

SLL prövar, vid planering av vård, möjligheten och
för dialog med Region Gotland om förläggning av
vård på Gotland.

•

För att bevaka och utveckla samarbetet avser parterna
att ha avstämningsmöten två gånger per år.

Revisionsrapport. Granskning av arbetet med
barn som riskerar att fara illa
Socialnämnden har lämnat förvaltningens förslag till svar
som sitt svar på revisorernas granskning av arbetet med
barn som riskerar att fara illa.
Socialförvaltningen 2016-05-03

Stockholms läns landsting 2016-08-23

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr RS 2016/283

Regionstyrelsen

Handlingstyp
Datum 22 september 2016

Socialdepartementet

Remiss - Betänkande av Barnrättighetsutredningen "
Barnkonventionen blir svensk lag" (SOU 2016:19)

Yttrande över remiss

Region Gotland är i huvudsak positiv till utredningens förslag. Dock saknar vi
en analys av kostnader för genomförandet för kommuner och landsting, om
utredarens förslag genomförs, det vill säga att konventionen och de fakultativa
protokollen blir del av svensk lagstiftning.
Bedömning

Riksdagen använder sedan 1993 principen om att när nya uppgifter åläggs
kommuner och landsting ska staten ersätta merkostnaderna. I utredningen,
kapitel 9, saknas en ekonomisk konsekvensbeskrivning av förslagen. Inte heller
hänvisar utredaren till finansieringsprincipen trots att det kan antas krävas
omfattande kompetensutveckling och fördjupade utredningar vilket tar
ytterligare resurser i anspråk i framförallt socialtjänsten. Även förtroendevalda
och allmänheten kommer att behöva utbildas och informeras.

Björn Jansson
regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2016/358

Regionstyrelsen

Handlingstyp Remissvar
Datum 22 september 2016

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss. Rapporten Mer flyg och bostäder – den statlige
samordnaren av flygkapacitet och bostäder i
Stockholmsområdet
N2016/02702/TIF
Näringsdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
rapporten Mer flyg och bostäder.
För Region Gotland och Gotland är rapportens förslag/slutsats om att Bromma
flygplats inte har någon framtid efter år 2038 av störst betydelse. Region
Gotland, och många andra, har många gånger agerat för att bevara Bromma
flygplats. Anledningen är Bromma flygplats stora betydelse för flygtrafiken till
och från Gotland. Situationen på Gotland är unik, det geografiska läget gör att
alternativ till flyg- och färjetrafiken saknas. Gotland är därmed en av med mest
flygberoende regionerna. En avveckling av flygplatsen skulle leda till kraftigt
försämrade förbindelser och allvarligt skada tillgängligheten till Gotland. Det
skulle vara mycket begränsande för näringslivet, besökare och invånare.
I rapporten pekas på att Sverige genom sin storlek, sitt perifera läge och sitt
omvärldsberoende är starkt beroende av goda kommunikationer. Av samma skäl
är många regioner lika beroende av väl fungerande kommunikationer. I
rapporten utgås från Stockholmsregionens behov, behoven hos andra regioner
är inte utförligt belysta. En snabb åtkomst till Stockholm, Sveriges tillväxtmotor,
är av central betydelse för Gotland, liksom för andra regioner runt om i Sverige.
Både Arlanda och Bromma har stor betydelse för Gotland. De båda
flygplatserna fyller dock olika funktioner och kompletterar varandra utifrån
resenärernas behov. Mer än 90 procent av Brommaresenärerna har
Stockholmsregionen som slutmål, eller utgångspunkt. Lite mer än hälften av
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Brommaresenärerna reser i tjänsten, många av dem över dagen. Bland de som
reser via Arlanda är det betydligt fler som har andra slutdestinationer, och som
byter flyg på Arlanda. Det är således olika typer av resande på de två
flygplatserna. För tillgängligheten till Stockholm är det naturligtvis även
väsentligt att Arlandas behov av kapacitet och anslutningar kan tillgodoses.
Flygresan till Bromma ger inte bara fördelen av en kort restid, även själva
flygplatshanteringen är snabb och avståndet till centrala Stockholm är kort. Den
höga tillgängligheten till Stockholm är mycket värdefull särskilt för
affärsresenärerna. Att det finns flygförbindelser till Bromma är avgörande för
flera viktiga företags verksamhet på Gotland. För besöksnäringen ger två
flygplatser i Stockholmsregionen ett bredare utbud och medför att fler
resemöjligheter kan erbjudas.
I utvecklingen mot färre och större arbetsmarknadsregioner är väl fungerande
transportsystem avgörande för pendling och transporter. För Gotlands
möjligheter att kunna dra nytta av denna regionförstoring är trafiken till
Bromma, med de snabba ”från dörr till dörr resorna”, central.
Ur ett risk- och sårbarhetsperspektiv måste en situation med endast en flygplats i
det egentliga Stockholmsområdet analyseras. Två flygplatser i regionen ger en
värdefull flexibilitet.
En stor nackdel är den miljöpåverkan som flygresandet står för. Denna
miljöpåverkan måste motverkas genom att på olika sätt stimulera miljövänligare
flygplan och bränslen. I miljöhänseende är det dessutom inkonsekvent att flytta
flygtrafiken från Bromma till Arlanda, då miljöpåverkan skulle öka genom att det
på många inrikeslinjer ger längre flygsträckor.
I den nu remitterade rapporten beskrivs översiktligt konsekvenserna vid en
överflyttning av Brommas trafik till Arlanda. Utredaren menar att en försämrad
konkurrens kan leda till att både turtäthet och antal flygstolar kan minska, och
att den också kan medföra högre priser. Det här är risker som tidigare påtalats
från Gotlands sida, liksom risken för sämre start och landningstider, som inte
motsvarar de tider resenärerna efterfrågar. Det här är exempel på konsekvenser
som kan drabba flygresenärerna och som i sin tur går ut över det gotländska
samhället.
I de prognoser som redovisas i rapporten kommer flygtrafiken att öka kraftigt
och Sverige kommer fortsatt att vara starkt flygberoende. Att då lägga ned en väl
fungerande flygplats som erbjuder effektivt resande mellan Stockholm och andra
delar av Sverige, och som bidrar till konkurrens på den inrikes flygmarknaden är
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inte lämpligt. En stängning av Bromma skulle leda till försämrade
inrikesförbindelser, och slå hårt mot särskilt näringslivets behov av hög
tillgänglighet. Om en nedläggning av Bromma skulle aktualiseras måste denna
utredas grundligt och hänsyn måste tas till konsekvenserna. Om Bromma skulle
avvecklas, utan att motsvarande tillgänglighet och funktioner som idag finns går
att uppnå, blir konsekvenserna mycket allvarliga för det gotländska näringslivet
och samhället. Tillgängligheten till Stockholmsområdet får inte försämras.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
Peter Lindvall
Regiondirektör
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Remiss. Storregional systemanalys 2016. StockholmMälarregionen, Östergötland och Gotland
Samarbetsgruppen En Bättre Sits har gett Region Gotland tillfälle att lämna
synpunkter på Storregional systemanalys 2016 Stockholm-Mälarregionen,
Östergötland och Gotland.
Systemanalysen bygger på ett gediget och grundligt förarbete. De stora
utmaningar, som kraftig befolkningsökning, stark tillväxt, höga utsläpp av
växthusgaser, och trängsel och förseningar i trafiken, gör att behoven av insatser
inom transportsystemen är omfattande.
För Gotlands del är färje- och flygtrafiken avgörande för utvecklingen. Vi vill i
sammanhanget även lyfta frågan om Bromma flygplats och vikten av att den
fortsatt kan fylla sin viktiga funktion för inrikesflyget.
De åtgärder och insatser som tas upp i systemanalysen ser vi som angelägna för
att bidra till att nå En Bättre Sits mål och prioriterade funktioner. Särskilt viktigt
är arbetet för fossilfria fordon, att komma till rätta med eftersatt underhåll och
kunna öka kapaciteten i spårtrafik så att fler kan välja den typen av resa och
transporterna av gods kan omfördelas. Även de behov som prioriteras i
systemanalysen svarar väl mot målen och funktionerna. Region Gotland ställer
sig därmed bakom den storregionala systemanalysen 2016.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Peter Lindvall
Regiondirektör
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