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RS § 1

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland

RS 2016/731
AU § 2

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland 2019-2027 antas med de av
regionstyrelsen föreslagna ändringarna.

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med näringslivets aktörer
och akademi bilda ett partnerskap för ledning och styrning av det kommande
implementeringsarbetet.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med partnerskapet ta
fram en handlingsplan för strategins genomförande. Planen ska innehålla
implementering och uppföljning/revidering.
• Avsnitten om partnerskapets strategiska utmaningar, överenskommelse om
partnerskap och styrgruppens roll (sid. 27-28) i Besöksnäringsstrategin fastställs.
• De av regionstyrelsen föreslagna ändringarna inarbetas i besöksnäringsstrategin
inför fullmäktiges beslut.
•

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland har tagits fram i samverkan mellan
näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg
framåt i syfte att utveckla och stärka en hållbar tillväxt för den gotländska besöksnäringen. Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i ”Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020” och i det statliga näringslivspaketet ”Hållbara Gotland”.
Gotland har en lång tradition som attraktivt resmål. Det finns en stark efterfrågan
från olika kundgrupper i Sverige och internationellt. Besökaren väljer Gotland som
resmål med dess olika attraktioner, upplevelser och utbud av olika former av service.
Besöksnäringen har vuxit och växer fortfarande organiskt utifrån enskilda aktörers
investeringsvilja. Besöksnäringen är uppbyggd av allt från ideella föreningar och
många små företag till ett mindre antal stora företag.
Gotland som destination och varumärke byggs av samspelet mellan aktörer, lokalbefolkning och besökaren. Grundsynen i strategin är att det behövs en gemensam
kartbild över nuläget och samlad syn på hur vi gemensamt ska driva utvecklingen
forts
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RS § 1 forts
RS 2016/731

framåt så att Gotland även i framtiden ska vara ett självklart och hållbart resmål.
Strategin skapar förutsättningar för att aktörerna kan arbeta med en gemensam
målbild och att man har samma bild inom vilka strategiska utvecklingsområden
insatser behöver genomföras
Visionen säger att Gotland ska upplevas som norra Europas mest attraktiva resmål
2027. En avgörande förutsättning är att turismen och besöksnäringen utvecklas på ett
hållbart sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den
sociala aspekten. Att göra varje beslut till ett medvetet beslut som tar hänsyn till hållbarhet är en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela världen.
Strategin tar avstamp i att Gotland ska vara en attraktiv destination året runt för såväl
svenska som internationella resenärer. Genom att lägga fokus på internationella
resenärer och en exportmogen besöksnäring höjer vi nivån på vårt erbjudande och
får en tydlig grund för att agera utifrån ett helårsperspektiv. Genom att nyttja ledig
kapacitet höst, vinter och vår kan beläggningsgrad och lönsamhet ökas utan nya
investeringar. Detta ska ske genom att arbeta med en tematiskt baserad produktportfölj, tydliga besöksstråk och samordning mellan aktörer, organisationer, myndigheter, akademi och civilsamhället.
Implementering bygger på ett antal strategiska vägval. Fram till 2022 fokuseras
arbetet på strategiska åtgärder och att bygga och testa system för produktutveckling,
innovation och kunskapsuppbyggnad. För aktörer och hela det gotländska systemet.
Gotland ska upplevas som en destination – öppen året om – som är exportmogen år
2022.
Besöksnäring är ett styrkeområde för Gotland med god potential för utveckling.
Turismen tillför Gotland en stark ekonomi och Gotland har goda möjligheter att
utvecklas hållbart med fler internationella besökare och fler besökare över hela året.
Klimatförändringarna framöver och det ökande internationella intresset av att besöka
Gotland ställer stora krav på samverkan och samarbete mellan företag,
organisationer, myndigheter, akademi och civilsamhället.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förutsättningarna för utveckling och hållbar
tillväxt förbättras med en bland aktörerna gemensamt framtagen och förankrad
analys och strategi. En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred kunskap och
förståelse för hela systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för företagens
egna handlingsplaner och arbete, enskilt eller i samarbete, och som vägledning för
regionens och myndigheternas fortsatta prioriteringar inom området.
forts
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Arbetsutskottet föreslår ändringar i besöksnäringsstrategin och överlämnar därför
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas kallelse till
regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mats Jansson, näringslivsstrateg och Stefan Persson, utvecklingsdirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar:
På sid 10 Förslag på åtgärder, ytterligare ett målområde att utvecklas vidare.
- Hållbarhet, ta emot fler besökare utan ökad miljöbelastning.
På sidan 11, rutan med mål.
Översta rutan under rubrik Öka resandet med flyg och färja.
- Minska miljöbelastningen för att resa till och från Gotland.
På sidan 11, rutan med mål. Det nedersta fältet ”aktivt arbeta för året runt”
- Förbättra möjligheterna att nå besöksmål utanför Visby utan bil.
Meit Fohlin (S), Isabel Enström (MP) och Eva Nypelius (C) instämmer i yrkandet.
Meit Fohlin (S) yrkar om tillägg i visionen på sida 8 ”Vision - Gotland ska vara norra
Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027.”
Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Eva Nypelius (C) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det bifalls.
Eva Nypelius (C) föreslår att de två sista sidorna om partnerskap och dess styrgrupp i
besöksnäringsstrategin beslutas av regionstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Regionstyrelsen fastställer besöksnäringsstrategin med föreslagna ändringar och att
de införs i dokumentet inför fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
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RS § 2

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat

RS 2018/900
AU § 3

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 maj 1993 (”Borgensförbindelsen”), vari Region Gotland åtagit
sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Region Gotland genom att företa samtliga nödvändiga
åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
• Region Gotland bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region Gotland den
10 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
• Region Gotland bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region Gotland den
10 oktober 2011, vari Region Gotlands ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
• Regionstyrelsens ordförande (vid frånvaro inträder 1:e vice ordförande) och
regiondirektören (vid frånvaro inträder ekonomidirektören) utses att för regionens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
•

Kommuninvest skapades utifrån grundidén att svenska kommuner och landsting
tillsammans får bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig.
Kommuninvest har i dagsläget ca 280 medlemmar. Region Gotland blev medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening år 1994.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv
finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för
ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har
ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Region Gotland
utfärdade sin borgensförbindelse den 7 maj 1993 och bekräftade denna genom beslut
i regionfullmäktige 2009-11-23, § 140. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt
i tio år från den dag då åtagandet ingicks alternativt från den dag regionfullmäktige
bekräftade detta.
forts
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Utöver borgensförbindelsen har samtliga medlemmar tecknat ett separat regressavtal
samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat. Dessa båda avtal undertecknades av Region Gotland 10 oktober
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år.
För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser så att dessa hanteras i samma beslut.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förnyelse ska ske av borgensåtagandet,
regressavtalet och garantiavtalet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-26
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Information. Uppdatering 2018 av
indikatorer i styrkortet

RS 2018/1164
AU § 4

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Till varje mål i styrkortet finns ett antal indikatorer fastställda. Dessa ses årligen över
och revideras vid behov. Vid arbetet med årsredovisningen 2017 uppdagades att
några indikatorer inte var möjliga att redovisa. Detta beror på olika saker t.ex. svårigheter att få fram data, att nedbrytning eller aggregering till vald nivå inte är möjlig
eller att nyckeltal inte längre finns tillgängliga eller förändrats. Under 2018 har SKL
beslutat att göra vissa förändringar i KKiK (Kommunens kvalitet i korthet) vilket
också påverkar några indikatorer.
Regionstyrelseförvaltningen har efter att dessa indikatorer identifierats utfört ett
arbete syftande till att säkerställa att valda indikatorer fortsättningsvis kan följas upp.
I vissa fall har nya indikatorer tagits fram som ersätter tidigare valda, i andra fall har
de justerats/omformulerats. I några fall har indikatorn utgått.
Det saknas fortfarande indikatorer till mål 18 ”Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön”.
I bilaga till tjänsteskrivelsen redovisas en sammanställning av samtliga mål med
tillhörande indikatorer.
Arbetet med att uppdatera indikatorerna har involverat sakkunniga medarbetare på
regionstyrelseförvaltningen. Förutom de indikatorer som föreslås förändras eller utgå,
har också övriga indikatorer kontrollerats. Dessa har konstaterats inte ha något
behov av förändring.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-21
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RS § 4

Uppdaterade riktlinjer bostadsförmedling

RS 2018/734
AU § 5

Regionstyrelsens beslut
•

Uppdaterade riktlinjer sänds på remiss till berörda nämnder.

Nu gällande riktlinjer avseende bostadsförmedlingsverksamhet antogs av dåvarande
kommunstyrelsen 1993-05-27 i samband med att bostadsförmedlingsverksamheten
överfördes till AB Gotlandshem. Riktlinjerna reviderades 2005-03-31 samt 2005-1215.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna är väl
genomarbetat och stämmer överens med hur arbetet med bostadsförmedling bör
bedrivas för att vara till största möjliga nytta för medborgarna.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-11
Skickas till
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Elisabeth Kalkhäll, AB Gotlandshem
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RS § 5

Förändrad organisation för sommarjobb i
Region Gotland

RS 2018/1255
AU § 6

Regionstyrelsens beslut
•

Ansvar och budget på 3,1 miljoner kronor för verksamheten kommunala sommarjobb för barn och ungdomar i åldern 13-19 år som bäst behöver stöd i förebyggande syfte överförs från socialnämnden till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.

Ansvaret för de kommunala sommarjobben har sedan 2005 legat på socialnämnden.
Verksamheten har sett lite olika ut genom åren. Uppdraget 2018 har varit att erbjuda
sommarjobb till 205 ungdomar i åldern 13-18 år och under 90 timmar per ungdom.
I oktober 2017 gav socialnämnden ett uppdrag till socialförvaltningen att utreda en
effektiv organisation som ansvarar för de kommunala sommarjobben.
Socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under 2018 fört
en dialog kring ansvaret och utformningen av de kommunala sommarjobben. Båda
förvaltningarna bedömer att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har goda möjligheter att ta sig an uppdraget i första hand då arbetsmarknadsenheten besitter rätt
kompetens och i sitt uppdrag arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning på individnivå.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överta ansvaret under
förutsättning att medel överförs samt att beslut om målgrupp och urval sker enligt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar.
Verksamheten är budgeterad till 3,1 miljoner kronor. Regionstyrelseförvaltningen har
inget att invända mot nämndernas förslag och föreslår att ansvar och budget ska
överföras från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överta verksamheten
under förutsättning att beslut om målgrupp och urval sker enligt nämndens prioriteringar. I underlaget nämns att målgruppen som man främst kommer att vända sig till
är ungdomar som omfattas av det skollagreglerade kommunala aktivitetsansvaret
(KAA). KAA riktar sig till den som är mellan 16-19 år och som avbrutit eller aldrig
påbörjat gymnasiestudier, saknar fullständiga betyg och sysselsättning. Förvaltningen
poängterar att denna målgrupp kan komma att överensstämma med den målgrupp
socialnämnden vänt sig till, men att det inte finns några garantier.
forts
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Regionstyrelseförvaltningen har under ärendets beredning tagit kontakt med socialförvaltningens förvaltningschef om just den här frågan. Enligt förvaltningschefen är
detta något som har diskuterats och är både känt och accepterat bland samtliga
ansvariga. I praktiken är det i stort sett samma ungdomar som berörs. Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot nämndernas förslag och föreslår att
budgetmedel på 3,1 miljoner kronor överförs från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i 2019 års budget.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att verksamheten även ska gälla ungdomar i åldern 13-19 år
som bäst behöver stöd i förebyggande syfte.
Meit Fohlin (S) instämmer i yrkandet.
Ordföranden föreslår att beslutsformuleringen ändras till ”Ansvar och budget på 3,1
miljoner kronor för verksamheten kommunala sommarjobb för barn och ungdomar i
åldern 13-19 år som bäst behöver stöd i förebyggande syfte överförs från socialnämnden till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om ändrad beslutsformulering och
finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
RSF avdelning ekonomi

14 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 6

Taxa. Vatten- och avloppstaxa 2019

RS 2018/1133
AU § 6

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Förslag till ny vatten- och avloppstaxa fastställs.
• Vatten- och avloppstaxan höjs med 6 procent.
• Beslutet träder i kraft 2019-04-01.
•

En genomgång av gällande VA-taxa har genomförts tillsammans med extern konsult.
VA-taxan behöver höjas med 6 procent from 2019. Kapitalkostnaderna beräknas öka
med 13 200 tkr beroende på de ökade investeringarna. Hänsyn har då tagits till att
investeringsprojekten VA-ledning Södra linan och uppförandet av bräckvattenverk
kommer att aktiveras from september 2019.
Avskrivningarna beräknas öka med 2 500 000 kr och då har hänsyn tagits till att
avskrivningar görs i år med 30 miljoner kr.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med
1 650 000 kr.
Beslut om sänkt internränta 2019 påverkar VA-verksamheten genom att kostnaderna
sjunker med 2 500 000 kr.
Förslag till ny VA-taxa (bilaga A). I bilaga B framgår vilka revideringar som är gjorda.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Med de stora
investeringar som görs inom VA-verksamheten så är det oundvikligt att
abonnenterna får höjd taxa. Det är viktigt att VA-verksamheten är fullt finansierad så
att skattemedel inte används för detta.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 243
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12

15 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 7

Taxa. Plan och Bygglagen, PBL

RS 2018/1108
AU § 8

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Taxan ändras i enlighet med byggnadsnämndens förslag och regionstyrelsens
förtydligande.
• Ny taxa träder i kraft 2019-04-01.
•

Ny taxemodell för plan- och bygglagens område började gälla 2017-01-01. I samband
med framtagandet av ny modell fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
göra en utvärdering.
Nedanstående ändringar/revideringar menar byggnadsnämnden behöver genomföras.
-

Ändringar under Tabell A, avser A5-A10. Ändrad kvm intervall.

-

Ändringar under Tabell A, avser A8-A10. Tid för teknisk granskning utökad med
0,5 timme.

-

Ändringar under Tabell A, avser A17-A19, Tid för arbetsplatsbesök utökad med 1
timme.

-

Tillägg under Tabell H, avser H15. Hantering av fler anmälningsärenden i en och
samma ansökan.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller byggnadsnämndens förslag. Dock behöver
texten i H15 förtydligas så att det klart framgår vad kostnaden blir. Ny text blir
”Debiteras med 50 % av avgiften per ärende”
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2018-10-17, § 216
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 8

Tilläggsanslag för anskaffning av slamfordon

RS 2018/944
AU § 9

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för år 2019 med 2 500 000 kronor för
anskaffning av slamfordon. Tilläggsanslaget finansieras med regionens Eget
kapital.
• Ökade driftkostnader på totalt 300 000 kr finansieras genom avfallstaxan.
•

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 2 500 000 kr
för anskaffning av ett slamfordon till avfallsverksamheten. Avfallsverksamhetens
slambilar är idag mycket ålderstigna och stora kostnader läggs årligen på reparationer
av fordonen. Gata parkavdelningen är ansvarig för avfallsverksamhetens slambilar.
Fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas upp för att verksamheten ska
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Anskaffningen av nya fordon har skett i
begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen ska fortsätta driva
verksamheten i egen regi.
Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens
10-årsplan. Årlig anskaffning av nya fordon tas upp år 2019, 2020, 2022 och 2025
och kommer att vara inom ramen för maskinanskaffningsplanen.
I samband med beslut om investeringsbudget för regionen finns avsatta investeringspotter som nämnden/förvaltningen förfogar över för inköp av mindre inventarier,
maskiner, bilar m.m. Tekniska nämndens pott är 8 600 000 kr per år. Om medel av
investeringspotten finns kvar vid årets slut finns ingen möjlighet att flytta med dessa i
kompletteringsbudget.
Den 10-årsplan för återanskaffning som arbetats fram ingår i kommande års potter
för maskinanskaffning. Under 2019 är dock behovet att anskaffa två slamfordon för
att inte riskera att stå utan. Anskaffningsprocessen är utdragen då det tar lång tid från
att fordonen beställs tills de levereras, ibland upp till ett år.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för
2019 med totalt 2,5 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-08-29, § 202
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 9

Tilläggsanslag för anskaffning av spolbil

RS 2018/943
AU § 10

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för år 2019 med 4 000 000 kr för
anskaffning av spolbil. Tilläggsanslaget finansieras med regionens Eget kapital.
• Ökade driftkostnader på totalt 480 000 kr finansieras genom avfallstaxan.
•

Avfallsverksamhetens saknar idag en spolbil till verksamheten. Anskaffningen av nya
fordon har skett i begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen ska
fortsätta driva verksamheten i egen regi. Tekniska nämnden kommer att fortsätta
driva slamuppdraget inom Region Gotlands i egen regi. Det innebär att fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas upp för att verksamheten ska kunna
bedrivas på ett effektivt sätt.
I tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-11, § 103 återremitterades ärendet till
gata- parkavdelningen för att undersöka möjligheterna till biogasdrivna slam- och
spolbilar. Det finns två typer av gas som drivmedel, CNG (komprimerad naturgas
som finns på Gotland) och LNG (flytande naturgas). Det visar sig att de CNGmotorer som finns idag tyvärr är i underkant i styrka för att fungera tillfredställande i
slamverksamheten.
Däremot kan Region Gotland premiera ett miljövänligare motoralternativ i
utvärderingen vid inköp i denna upphandling, då det finns exempelvis HVO
(biodrivmedel) som alternativ. I kommande upphandlingar har utvecklingen
förhoppningsvis kommit så långt att Region Gotland kan köpa in fordon som drivs
med CNG.
Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens
10-årsplan. Nyanskaffning av spolbil till avfallsverksamheten tas upp år 2027.
I samband med beslut om investeringsbudget för regionen finns avsatta investeringspotter som nämnden/förvaltningen förfogar över för inköp av mindre inventarier,
maskiner, bilar mm. Tekniska nämndens pott är 8 600 000 kronor per år. Om medel
av investeringspotten finns kvar vid årets slut finns ingen möjlighet att flytta med
dessa i kompletteringsbudget.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 9 forts
RS 2018/943

I framtida plan finns nyanskaffning av spolbil med. Dock saknas medel närmaste
åren för att kunna finansiera det behov som finns i dagsläget.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för
2019 med totalt 4 miljoner kronor.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-08-29, § 201
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 10

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro

RS 2018/169
AU § 11

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Tekniska nämndens begäran om ett tillfälligt tilläggsanslag på 1 850 000 kr för
2019 för fortsatt inhyrning av tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen
bifalls.

Tekniska nämnden begär 2018-11-21, § 269, 1 850 000 kronor till driftsbudgeten för
att fortsätta att hyra in en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen för
kommande säsong. Då gångbron är en tillfällig lösning uppfyller den inte kraven för
att betraktas som en investering.
En tillfällig gångbro har 2018 uppförts i anslutning till kryssningskajen i Visby.
Gångbron är en tillfällig lösning innan en permanent bro kan byggas. Anslag för att
bygga en permanent bro finns i investeringsbudgeten med totalt 25 miljoner kronor.
Eftersom detaljplanearbetet inför ett eventuellt bygge av en permanent bro pågår
behöver den tillfälliga bron stå kvar även under kryssningssäsongen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme i budgeten 2019 för att
bifalla tekniska nämndens äskande. Budgetresultatet blir efter justering 57 miljoner
kronor vilket är under regionens finansiella mål om en budget som uppgår till två
procent av nettokostnaden.
Enligt regelverket ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma. Dock är behovet av en tillfällig gångbro inte att se som befintlig verksamhet.
En permanent gångbro kommer att byggas och medel för detta är avsatt i investeringsbudget 2017 och kommer att flyttas med i kompletteringsbudget till 2019.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-11-21 § 269
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 11

Samverkan kring e-hälsa och avtal med
Inera

RS 2018/1275
AU § 12

Regionstyrelsens beslut
•

Rutin rörande hantering av avtal med Inera antas.

Medellivslängden i Sverige har successivt ökat, och därmed har också andelen äldre i
befolkningen blivit fler. Svåra och behandlingskrävande sjukdomar såsom cancer och
diabetes blir vanligare. Sammantaget ökar efterfrågan på vård och omsorg, samtidigt
har hälso- och sjukvården och övrig välfärd svårt att rekrytera nödvändig kompetens
och resurserna är begränsade. Detta ställer krav på effektivisering, där digitalisering
och digitaliserade arbetssätt kan bidra till effektivare resursutnyttjande. Digitalisering
kan också stödja egenvård och andra förebyggande insatser vilket på sikt kan avlasta
välfärdssystemet.
I välfärden används allt oftare begreppet e-hälsa, vilket avser ”att använda digitala
verktyg och utbyta information digitalt för att uppnå och bibehålla hälsa”
(Socialstyrelsens definition). Som exempel på e-hälsa kan nämnas vårdmöte via
videolänk, webbtidsbokning, psykologisk behandling via Internet och Journal via
nätet. Genom e-hälsa kan vård och omsorg göras mer tillgänglig och e-hälsa kan
också skapa större förutsättningar för delaktighet och inflytande. För verksamheten
kan e-hälsa handla om digitaliserade beslutsstöd och automatisering med säkrare och
effektivare vårdprocesser som resultat.
För att utveckla e-hälsotjänster har Region Gotland, tillsammans med övriga
landsting/regioner och kommuner, ingått avtal med Inera. Inera ägs av Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) och har i uppdrag att utveckla och förvalta
nationella, kvalitetssäkrade digitala tjänster. Inera tillhandahåller också kompetens
som kan underlätta verksamhetsutveckling genom digitalisering i landsting, regioner
och kommuner. Avtalet omfattar således såväl hälso- och sjukvård som övrig
primärkommunal verksamhet. För att beskriva hur Region Gotland hanterar avtalet,
och hur samverkan kring e-hälsofrågor går till, har en rutin tagits fram.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det behövs en rutin som beskriver hur
avtalet med Inera hanteras i praktiken. De tjänster som Inera tar fram och erbjuder
syftar till att effektivisera vård och omsorg på sikt. I det kortare perspektivet är dock
anslutning till framtagna tjänster förenat med investeringskostnader. Därför viktigt
att den funktion som fattar beslut om att tacka ja till erbjudna tjänster har delegation
och förtroende från berörd nämnd.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 11 forts
RS 2018/1275

Utöver de mer juridiska förhållandena är det relevant att beskriva hur samverkan
kring e-hälsofrågor och mer övergripande digitalisering går till i regionen. E-hälsa kan
underlätta kontakt med välfärden och avlasta verksamheternas personal, men för att
kunna dra nytta av e-hälsa och digitalisering behöver förvaltningarna fungerande
strukturer som förmår ta in och omsätta nya lösningar.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 12

Värdskap Cultural Routes 2019

RS 2018/1273
AU § 13

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att i samverkan med gotländska aktörer
vara värd för European Institute of Cultural Routes (EICR) utbildning för sina
certifierade Cultural Routes på Gotland den 4-7 juni 2019.
• Kostnaden för värdskapet uppgår till högst 120 000 kr och anvisas ur
näringslivsanslaget för år 2019.
•

Europarådet främjar genom European Institute of Cultural Routes (EICR) , som har
sitt säte i Luxemburg, Cultural Routes of the Council of Europe. Det består av 33
certifierade kulturhistoriska leder och rutter, varav Hansan är en där Visby ingår som
en aktiv medlem. Varje år erbjuds en av dessa 33 att stå värd för en utbildning för att
stärka kompetensen och erfarenhetsutbyten, på engelska kallas utbildningen för
Training Academy. Till 2019 erbjöds Hansan att stå värd. Efter diskussioner inom
Hansan och efter samtal med regiondirektören för Region Gotland om intresse att
vara värd, så föll valet på Visby.
En Training Academy samlar upp emot 70 deltagare. Därutöver så deltar företrädare
för Europarådet och EU-kommissionen. Programmet läggs i samarbete mellan EICR
och arrangerade destination och Route. En Academy Training pågår i tre dagar, med
möjlighet till egen förlängning för att deltagaren ska hinna uppleva mera av
destinationen.
Alla deltagare bokar och betalar själva resa och logi. EICR hanterar föredragshållare
från universitet och institutioner inom kulturturismens område. EICR har egen
budget för det.
Med värdskapet följer att Region Gotland ska försöka erbjuda specialpriser för logi,
stå för enklare konferenslokaler, samt måltider och även erbjuda någon utflykt.
Värdskapet förutsätter att förvaltningen deltar i förberedande planering och genomförande av program.
Region Gotland kan i sin värdskapsroll samverka med andra lokala aktörer, såsom
Destination Gotland, Gotlands Förenade Besöksnäring, Länsmuséet, Visby Centrum,
Visby Stift/Visby domkyrkoförsamling m fl, för arrangemang av de tjänster som
ingår i värdskapet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 12 forts
RS 2018/1273

Exempel på mervärden av EICR:s verksamhet, utöver synlighet och sammanhang av
för Gotlands del Hansan, är att EICR tillsammans med kommissionens generaldirektorat för tillväxt just nu driver ett projekt, Routes4U, som riktar sig till Cultural
Routes inom EU:s makroregioner, alltså bl a Östersjöregionen. Hansan deltar i
projektet genom sin vice ordförande, Inger Harlevi, som sitter i styrgruppen för
projektet. Det här projektet kommer att ha en framträdande roll under 2019 års
Training Academy.
Förvaltningen ser mycket positivt på värdskapet då det ligger i linje med ett av
Region Gotlands styrkeområden, besöksnäringen. Värdskapet bidrar till att visa på
möjligheter med hållbar turism och Visby som världsarvsstad (Hanseatic town of
Visby). Därtill kan det ge lärdomar för Region Gotland i att utveckla och stärka
kulturhistoriska värden genom internationell samverkan och genom samverkan bland
aktörer på Gotland. Det är även ett tillfälle för fler gotländska aktörer att få kännedom om utbudet av befintliga Cultural Routes.
Kostnaden för värdskapet uppgår till högst 120 000 kr.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 13

OECD Territorial Review av Gotland

RS 2017/926
AU § 14

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att skriva fram en projektansökan om
medel för en OECD Territorial Review Gotland till Europeiska regionala
utvecklingsfonden (ERUF) samt regionala tillväxtmedel 1:1, med inlämning senast
den 8 mars 2019.

Regionstyrelsen fattade 2017-11-23 beslut om att ge regionsstyrelseförvaltningen i
uppdrag att skriva fram en projektansökan om medfinansiering från Europeiska
regionala utvecklingsfonden (ERUF) för en OECD Territorial Review Gotland, med
inlämning till utlysningen i ERUF i september 2018.
Regionstyrelseförvaltningen ser dels ett behov av att ytterligare förankra projektidén
hos andra relevanta aktörer och näringslivet, dels ett behov av att fokusera på igångsättandet av regional utvecklingsstrategi (RUS) under första halvåret 2019. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en ny ansökan kan lämnas in till ERUF i mars
2019. Beslut om prioritering av ansökan kommer strukturfondspartnerskapet kunna
ta ställning till vid sitt sammanträde i juni 2019.
Under förutsättning att strukturfondspartnerskapet prioriterar en ny ansökan från
Region Gotland för en OECD Territorial Review Gotland, kan projektarbetet med
fördel inledas under andra halvåret 2019. Resursmässigt samspelar då framtagandet
av OECD Territorial Review Gotland med RUS, då projektorganisationen för RUS
kan användas även för OECD Territorial Review Gotland.
Regionstyrelseledamöterna Jesper Skalberg Karlsson (M) och Meit Fohlin (S) har den
6 november 2018 diskuterat ett förslag till inriktning för en OECD Territorial
Review Gotland med företrädare för OECD. OECD har därefter tagit fram ett
reviderat förslag till upplägg och analys av Gotland. Förslaget till upplägg och analys
tjänar som utgångspunkt för pågående förankring i samtal med regionala aktörer.
Förankringen syftar till att ytterligare precisera vad Gotland vill att OECD ska
analysera och belysa, samt att säkerställa intresse bland aktörerna för analys och
rekommendationer som OECD kommer att presentera.
En territoriell granskning utgör ett stöd för Region Gotland i det regionala
utvecklingsansvaret. Underlaget från OECD kommer att kunna ligga till grund för
effektivt tillväxtarbete, genomförande av RUS och revidering av RUS, underlag till
utformning av kommande programperiods strukturfondsprogram och annat
strategiskt regionalt utvecklingsarbete för Gotland.
forts
25 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 13 forts
RS 2017/926

Kostnaden för en territoriell granskning uppgår till cirka 3,4 miljoner kr, där 50 % av
kostnaden förväntas täckas av ERUF-medel. Den andra hälften tas från regionala
1:1-medel.
Projektstart kan äga rum hösten 2019 och avslutas 2021 med lansering på Gotland
och vid OECD:s Regional Development Policy Committee i Paris.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 14

Kretsloppsstrategi för avloppsvatten

RS 2014/229
AU § 15

Regionstyrelsens beslut
•

Strategin återremitteras till miljö- och byggnämnden, för komplettering vad gäller
inriktning för enskilda avlopp, så att strategin utgör en grund för trygg och
rättssäker myndighetsutövning inom detta område.

Denna strategi som har tagit lång tid att få fram, innehåller den lovvärda ambitionen
att vatten- och avloppshantering på Gotland till fullo ska leva upp till miljöbalkens
krav. Men när de önskade framtida systemen ännu inte finns på plats, verkar
strategins ambitioner tvärtom kunna leda till rättsosäkra beslut, varför en återremiss
för komplettering förordas i förvaltningens bedömning.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i teknikförvaltningens bedömning ”att det är
positivt att en kretsloppsstrategi för vatten- och avloppshanteringen har tagits fram.
Föreslagen strategi bedöms ha stöd i Regionens övergripande styrdokument och är i
linje med Ekokommun Gotlands initiativ och åtaganden att nå ett ekologiskt hållbart
samhälle med hållbar tillväxt på Gotland till år 2025.”
Länsstyrelsen ställer sig i sitt yttrande generellt positiv till föreslagna strategier och
riktlinjer men lyfter fram att dessa behöver konkretiseras, detta för att tydliggöra
roller, ansvar och genomförbarhet samt bland annat att identifierade behov av
vägledning och förtydligande av lagstiftningar bör lyftas fram i strategin.
Byggnadsnämndens yttrande är också positivt, med reservation för att en förutsättning för att avlopp och ska kunna användas på åkermark är att det inte innehåller
skadliga ämnen. Byggnadsnämnden önskar därför en handlingsplan för strategin som
tydligt visar hur det ska göra det ska åstadkommas.
Regionstyrelseförvaltningen gör även bedömningen att strategin är otydlig och till
och med tvetydig som beslutsunderlag ifråga om behandling av avloppsfraktioner
särskilt för enskilda anläggningar. Lokalt omhändertagande och återföring av näringsämnen i kretslopp, energieffektiva anläggningar och minskat transportbehov
förordas. Men strategin behöver ge tydligare inriktning, för att inte riskera att bidra
till olika bedömningar för likartade fall av avloppslösningar, exemplifierat med ett
praktiskt fall, se bilaga 1. Bland annat pekar strategin på lantbruksföretag som möjliga
avloppsentreprenörer för lokalt omhändertagande av toalettavfall, se t ex sid. 18, men
att detta styrs av ett strängt regelverk bör framgå tydligare av strategin, samt att inga
beslut i närtid, ens muntligt bör få referera till mottagning inom lantbruk, utan att
myndigheten kan hänvisa till godkända entreprenörer i närområdet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 14 forts
RS 2014/229

Slutsatsen blir att strategin behöver omedelbar komplettering för att vara en tillförlitlig grund för likabehandling och rättssäkra beslut, därför bör den återremitteras.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-11-06, § 125
Byggnadsnämnden 2018-10-17, § 218
Tekniska nämnden 2018-10-24, § 248
Länsstyrelsen 2018-05-31
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 15

LONA Natur 2019

RS 2018/1230
AU § 16

Regionstyrelsens beslut

Inlämnade projektansökningar för 2019 godkänns.
• Regiondirektören får delegera fortsatt hantering av dessa och pågående LONAärenden till berörd avdelningschef inom regionstyrelseförvaltningen.
• Regionstyrelsen begär årlig ekonomisk redovisning för aktuella LONA-projekt.
•

Regionstyrelseförvaltningen har 2018-11-30, till Länsstyrelsen lämnat in en så
kallad LONA-ansökan. LONA står här för lokal naturvård och är ett statligt bidrag
som sedan början av 2000-talet ges med upp till 50 % för naturvårdsåtgärder. Från
2018 finns även ett våtmarksstöd inom LONA, vilket kan ges med upp till 90 %
bidrag. Våtmarksstödet ges dessutom med större belopp, varför LONA Natur 2019
RS 2018/1230 respektive LONA Våtmark 2019 RS 2018/1231 fått varsitt
diarienummer för den fortsatta hanteringen.
Eftersom beloppen i ansökan är stora, sammanlagt 2,76 miljoner kronor för åren
2019-2021, bör regionstyrelsen fatta beslut om ansökan, samtidigt begärs delegation
för LONA-projektens fortsatta hantering.
Regionstyrelseförvaltningen, bedömer att LONA-projekten nu har kommit upp i så
stora belopp att beslut om ansökan går utöver delegation och bör fattas av regionstyrelsen. Administrationen av projekten innebär att förvaltningen påtar sig en
arbetsuppgift samt ett ekonomiskt ansvar, vilket kan diskuteras i tider med knappa
resurser. Hittills har regionstyrelseförvaltningen bedömt att LONA-bidragen bör få
komma även Gotland till del och för det behövs regionstyrelseförvaltningens insats.
För de delar av projekten som inte finansieras av LONA –bidraget finns medfinansieringsintyg från aktörer i respektive projekt och för aktörer utanför regionen tecknas
avtal om projektens genomförande.
Utbetalningar till projektägare sker endast mot rekvisition baserad på redovisade
projektkostnader. Hittills har det inte hänt, att regionen gjort utbetalningar som
sedan inte Länsstyrelsen godkänt. Men det bör påpekas att varje projekt medför en
formell risk att bli återbetalningsskyldig för redan utbetalade bidrag om Länsstyrelsen
inte godkänner projektens resultat och slutrapporter. I och med att regionen formellt
är ansvarig gentemot Länsstyrelsen för projekten, finns då risken att regionen blir
drabbad av redan utbetalda projektbidrag om dessa inte godkänts av Länsstyrelsen
och projektägare inte förmår att återbetala bidragen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 15 forts
RS 2018/1230

Utöver de nu ansökta projekten finns åtta pågående LONA-projekt från tidigare
ansökningar och två projekt i slutredovisningsfas. För dessa och för denna ansökan
önskar förvaltningen regionstyrelsens beslut att regiondirektören får delegera fortsatt
hantering till berörd avdelningsdirektör inom förvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-03
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen - regional utvecklingsdirektör, ekonomidirektör och förvaltningschef
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 16

LONA Våtmark 2019

RS 2018/1231
AU § 17

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen godkänner inlämnade projektansökningar för 2019.
• Regiondirektören får delegera fortsatt hantering av dessa och pågående LONAärenden till berörd avdelningschef inom regionstyrelseförvaltningen.
• Regionstyrelsen begär årlig ekonomisk redovisning för aktuella LONA-projekt.
•

Regionstyrelseförvaltningen har 2018-11-03 till Länsstyrelsen lämnat in en så
kallad LONA-ansökan. LONA står här för lokal naturvård och är ett statligt bidrag
som sedan början av 2000-talet ges med upp till 50 % för naturvårdsåtgärder. Från
2018 finns även ett våtmarksstöd inom LONA, vilket kan ges med upp till 90 %
bidrag. Våtmarksstödet ges dessutom med större belopp, varför LONA Natur 2019
RS 2018/1230 respektive LONA Våtmark 2019 RS 2018/1231 fått varsitt diarienummer för den fortsatta hanteringen.
Eftersom beloppen i ansökan är stora, sammanlagt 2,76 miljoner kronor för åren
2019-2021, bör regionstyrelsen fatta beslut om ansökan, samtidigt begärs delegation
för LONA-projektens fortsatta hantering.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att LONA-projekten nu har kommit upp i så
stora belopp att beslut om ansökan går utöver delegation och bör fattas av regionstyrelsen. Administrationen av projekten innebär att förvaltningen påtar sig en
arbetsuppgift samt ett ekonomiskt ansvar, vilket kan diskuteras i tider med knappa
resurser. Hittills har regionstyrelseförvaltningen bedömt att LONA-bidragen bör få
komma även Gotland till del och för det behövs regionstyrelseförvaltningens insats.
För de delar av projekten som inte finansieras av LONA –bidraget finns medfinansieringsintyg från aktörer i respektive projekt och för aktörer utanför regionen tecknas
avtal om projektens genomförande.
Utbetalningar till projektägare sker endast mot rekvisition baserad på redovisade
projektkostnader. Hittills har det inte hänt, att regionen gjort utbetalningar som
sedan inte Länsstyrelsen godkänt. Men det bör påpekas att varje projekt medför en
formell risk att bli återbetalningsskyldig för redan utbetalade bidrag om Länsstyrelsen
inte godkänner projektens resultat och slutrapporter. I och med att regionen formellt
är ansvarig gentemot Länsstyrelsen för projekten, finns då risken att regionen blir
drabbad av redan utbetalda projektbidrag om dessa inte godkänts av Länsstyrelsen
och projektägare inte förmår att återbetala bidragen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 16 forts
RS 2018/1231

Utöver de nu ansökta projekten finns åtta pågående LONA-projekt från tidigare
ansökningar och två projekt i slutredovisningsfas. För dessa och för denna ansökan
önskar förvaltningen regionstyrelsens beslut att regiondirektören får delegera fortsatt
hantering till berörd avdelningsdirektör inom förvaltningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-03
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen - regional utvecklingsdirektör, ekonomidirektör och förvaltningschef
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 17

Planering för framtida utveckling av
Klintehamn

RS 2017/797
AU § 18

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen beslutar att förslag till Program för Klintehamn 2030 går ut för
samråd.
• Efter beslut om samråd genomförs redaktionella ändringar och framtagande av
samrådshandlingar.
•

Paragrafen justeras omedelbart.

Program Klintehamn 2030 är ett pilotprojekt på flera plan, dels den omfattande
tidiga dialogen som lade grunden till programmets utformning, dels programmets
stora geografiska område och dels som digital produkt. Program Klintehamn 2030
ska först och främst presenteras via regionens hemsida i en Story Map där det bland
annat är möjligt att lämna synpunkter direkt på plankartan.
Följ denna länk för att komma till den digitala handlingen:
https://gotland.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=fe7395c2c949
411fb78e1b5e12518a54
Länken kommer att publiceras den 9 januari 2019 och är att betrakta som ett
arbetsmaterial fram till beslut om samråd. Under fliken ”Lämna synpunkter” finns en
testversion där man under samrådet sedan kan lämna sina synpunkter digitalt.
Samrådsförslaget med tillhörande plankarta kommer också att finnas att ladda ned
som en PDF på regionens hemsida.
Arbetet har bedrivits av en bred arbetsgrupp med tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen. I arbetsgruppen
har även representant från Trafikverket ingått. Under sommaren 2018 genomfördes
en fortsättning på dialogen genom ett öppet kontor I Klintehamn under fyra dagar.
Där kunde intresserade komma in och se hur det pågående arbetet såg ut, lämna
synpunkter och ställa frågor. Under dessa dagar och kvällar kom ca 100 personer och
besökte tjänstepersonerna som var på plats.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 17 forts
RS 2017/797

Nu finns ett samrådsförslag framme. Samråd kan genomföras under tiden 4 februari
till 4 mars 2019. Därefter sker en sammanställning av inkomna synpunkter, vilka
hanteras och arbetas in i programmet. Ett godkännande av Program Klintehamn
2030 planeras ske under våren 2019. Godkännande görs av Regionfullmäktige.
Program Klintehamn 2030 syftar till att stärka Klintehamns identitet som en plats att
leva och bo på, som en plats att regelbundet besöka för serviceutbudet i samhället
och som ett besöksmål för de unika naturupplevelser som bara Klintehamn kan
erbjuda. Program Klintehamn 2030 vill lyfta fram och utveckla redan befintliga
värden och därtill skapa nya platser som präglas av tillgänglighet och attraktivitet.
Programmet är indelat i åtta kapitel:
1. Inledning,
2. Planförslag,
3. Hälsa och säkerhet,
4. Risk och sårbarhet,
5. Riksintressen inom programområdet,
6. Miljökvalitetsmål,
7. Planeringsunderlag samt
8. Referenslista och bilagor.
Detta förslag som nu är ute på samråd innehåller tio stycken utvecklingsområden av
olika karaktär samt ett antal förslag till åtgärder för att förbättra infrastrukturen för
främst gång och cykel. Kapitel 2 med tillhörande plankarta är själva förslaget.
Programmet grundar sig på de identifierade nyckelfrågorna som framkom under
Dialog Klintehamn 2030 och det uppdrag som därav följde från regionstyrelsen. För
att ge förutsättningar för bland annat 1000 nya invånare i Klintehamn år 2030 har ett
antal utvecklingsområden för bostäder pekats ut. Även förutsättningar för att möta
upp behov av äldreomsorg, trygghetsboende eller annan boendeservice finns i
förslaget. Områden för utveckling av industrier och verksamheter samt en utveckling
av Klintehamns hamn presenteras, liksom områden för utveckling av turismändamål
och besöksnäring. Klintehamns blåa och gröna värden ska värnas och utvecklas
vilket synliggörs med förslag på hur rekreationsområden kan stärkas och utvecklas.
Robbjänsån som rinner genom samhället föreslås bättre synliggöras och förstärkas
som en del av samhällets attraktivitet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 17 forts
RS 2017/797

Infrastrukturen och tillgängligheten för gående och cyklister har länge varit eftersatt
inom programområdet. I programmet föreslås därför ett antal åtgärdsförslag för att
förbättra trafiksäkerheten, främja gång- och cykelinfrastrukturen och knyta samman
de för området unika rekreationsområdena Varvsholm och Klinteberget med Klintehamns samhälle. Om programmets intentioner genomförs kan man ta sig från
hamnen ända till Klinteberget på ett trafiksäkert sätt.
I kapitel 3 Hälsa och säkerhet hanteras exempelvis buller, miljökvalitetsnormer och
förorenade områden. I Kapitel 4 Risk och sårbarhet återfinns riktlinjer kopplade till
ett föränderligt klimat. De riksintressen som berörs av förslaget beskrivs i kapitel 5.
Kapitel 6 beskriver hur förslaget förhåller sig till miljökvalitetsmålen. Det samlade
planeringsunderlaget presenteras i kapitel 7.
Under framtagandet av Program Klintehamn 2030 har en kontinuerlig hållbarhetsanalys av förslagen genomförts. Arbetsgruppen har använt verktyget Värderosen i
samarbete med Ekologigruppen AB. Resultatet av hållbarhetsanalysen är, förutom
själva programförslaget och dess övergripande mål och riktlinjer, en illustration av
värderosen som visualiserar programmets hållbarhetspotential. Värderosen visar att
hållbarheten idag är relativt god men att det också finns en förhållandevis stor
hållbarhetspotential med programmet. Samtliga ekrar i värderosen förbättras om
planförslaget realiseras. Detta redovisas i kap 1 Inledning.
Programmet innehåller fyra övergripande mål med tillhörande riktlinjer. I de
övergripande målen och riktlinjerna finns de värden och förutsättningar som
identifierats i hållbarhetsanalysen och i Dialog Klintehamn 2030 invävda. Om dessa
värden förädlas kan Klintehamns långsiktiga utveckling som bostads- och arbetsort
och som besöksmål stärkas och Klintehamn bli ett samhälle som står väl rustat att
möta morgondagens behov.
Mål 1. Klintehamns identitet ska stärkas som en attraktiv plats för verksamheter,
boende och besökare. Målet är att förtydliga entréerna till Klintehamn och utveckla
en stark stadskärna och attraktiva mötesplatser.
Mål 2. Klintehamns gröna och blå värden ska stärkas och belysas. Förutsättningarna
för olika ekossystemtjänster ska främjas genom att aktivt arbeta med att stärka de
ekologiska sambanden. Målet ska genomsyra utvecklingen både inom befintlig
bebyggelse, på allmänna platser likväl som vid utbyggnad med nya bebyggelseområden.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 17 forts
RS 2017/797

Mål 3. Klintehamn ska vara ett sammanhållet jämlikt samhälle med gena och trygga
stråk för gång och cykel. Alla ska kunna röra sig fritt mellan olika målpunkter i
samhället utan att behöva ha tillgång till bil; te x från bostad till centrum, skola,
rekreation och hamnen.
Mål 4. Klintehamn ska få fler bostäder av god kvalitet och hållbar arkitektur. Nya
bebyggelse- och verksamhetsområden ska utformas med utgångspunkten att väva
samman programmets övergripande mål för att skapa det långsiktigt hållbara
Klintehamn.
Med en hög svansföring och med målsättningar för en långsiktig hållbar samhällsutveckling ger programmet förutsättningar för en utveckling av både bostäder,
verksamheter och industrier i samklang med de höga natur- och kulturvärden som
finns inom programområdet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till Program Klintehamn 2030
ligger i linje med det uppdrag som regionstyrelsen ställt upp och föreslår att
regionstyrelsen beslutar att samråda med programmet under tiden 4 februari till
4 mars 2019.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-15

36 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 18

Stadsutvecklingsprojekt Visborg

RS 2018/1285
AU § 19

Regionstyrelsens beslut

Regionstyrelsen fastställer de konkreta mål enligt hållbarhetsprogrammet för
Visborg som projektgruppen identifierat som prioriterade. Målen redovisas nedan
under rubrik 1.
• Regionstyrelsen fastställer det program för markanvisningar som projektgruppen
arbetat fram. Programmet redovisas nedan under rubrik 2.
• Regionstyrelsen beslutar om respektive markanvisnings utförande samt de
specifika kriterier som vid varje tillfälle ska gälla.
• För framtagande av strategi avseende infrastruktur inom stadsutvecklingsprojekt
Visborg ger regionstyrelsen projektgruppen mandat att arbeta fram ett underlag
enligt de principer som redovisas nedan under rubrik 3, för senare beslut i
regionstyrelsen.
•

Regionstyrelsen har i och med beslut 2017-11-23 RS §331 lämnat i uppdrag åt
regionstyrelseförvaltningen att:
-

Sammanställa förslag på konkreta mål enligt Hållbarhetsprogrammet för Visborg
och tydliggöra de krav som Region Gotland ska ställa i exploateringsavtal för att
uppnå ett optimalt och hållbart samhällsbyggande.

-

Fastställa inriktning för hantering av avfall och avlopp utifrån Hållbarhetsprogrammet för Visborg.

-

Att inom ramen för strukturplanen för Visborgsområdet, beakta möjligheter till
förtätning av området t ex genom mindre markanvisningar samt att hitta nya
innovativa parkeringslösningar.

-

Att föreslå kriterier för markanvisningar för beslut av regionstyrelsen.
Genomförandet av markanvisningar hanteras av projektgruppen.
Hållbarbarhetsprogrammet och Strukturplan för Visborgsområdet 2016-2025
godkändes av regionfullmäktige 2016-04-25, § 61 och § 62, och ligger till grund för
det arbete som drivs inom stadsutvecklingsprojekt Visborg.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 18 forts
RS 2018/1285

För projektets fortlöpande i enlighet med uppsatt tidplan anser stadsbyggnadsprojekt
Visborg och regionstyrelseförvaltningen att beslutspunkterna i denna tjänsteskrivelse
är kritiska för att gå från översiktlig planering till detaljplanering, projektering och
byggande.
En samordning av stadsutvecklingsprojekt Visborg och privata aktörers projekt i
området är av hög prioritet och en nödvändighet vid fortsatt planering för
exploatering av Visborg. Hela Visborgsområdet är i fokus för stadsbyggnadsprojektet, det finns dock projekt i privat regi som ligger före i tidplan. Regionens
ansvar för utbyggnad av infrastruktur är inte i fas med dessa projekt varför det är av
yttersta vikt att stadsutvecklingsprojekt Visborg får de beslut och de mandat som
behövs för att komma i fas med övriga projekt i området.
Att i nuläget uppskatta hur stora investeringsbelopp det rör sig om är inte görbart då
beslutspunkterna i denna skrivelse är avgörande för framtagandet av de ekonomiska
förutsättningarna. Projekt avser att återkomma med detta så fort underlag finns. En
inriktning från projektet är att inordna detta inom ramen för arbetet med strategisk
plan och budget, specifikt exploateringsbudgeten.
Då det är långa ledtider vid markanvisningar behöver byggbar mark identifieras så
snart som möjligt för att tidplanen för markanvisningar inom Visborg kunna hållas
och det ovan beskrivna programmet för markanvisningar bör därför godkännas.
Arbetsutskottet begär en omformulering av beslutspunkt tre och lämnar därför
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas kallelse till
regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar om följande ändringar och tillägg:
Område 1. Mål enligt hållbarhetsprogrammet.
Område mobilitet
-

Behovet av separerade snabba cykelstråk säkerställs. (Kan skrivas som tillägg på
punkt två)

-

Omskriven punkt 4. Innovativa parkeringslösningar för bilar med fokus på
samutnyttjande och låga p-normer. Parkeringar kan gärna koncentreras till få
platser.

-

Tillägg punkt 5 om kollektivtrafik. Restidskvoten är låg.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 18 forts
RS 2018/1285

Område innovativa kretslopp
-

Möjlighet för fastighetsägare och boende att använda dagvatten för bevattning.
Område samspel och identitet

-

Möjlighet till odling ska finnas för de boende i området.

-

Området utformas så att mötesplatser av olika slag skapas i området.

-

Inom området också integrera särskilda boendeformer såsom LSS bostäder,
bostäder för äldre och studentbostäder.

-

Skapa platser och utrustning som stimulerar människor i alla åldrar till lek, spel
och fysisk aktivitet.

-

Lägenheter ska tillhandahållas Region Gotland för andrahandsuthyrning till
personer som av olika skäl har svårt att erhålla egna hyreskontrakt.
I detta instämmer Meit Fohlin (S).
Eva Nypelius (C) instämmer i Saga Carlgrens yrkande förutom sista förslaget
”Lägenheter ska tillhandahållas Region Gotland för andrahandsuthyrning till
personer som av olika skäl har svårt att erhålla egna hyreskontrakt”.
Isabel Enström (MP) yrkar att under målområde innovativa kretslopp lägga till

-

Separerade ledningar och system för grå- respektive svartvatten för möjliggörande
av källseparering och resurseffektiv kretsloppsinriktad vattenhantering.
I detta instämmer Meit Fohlin (S), Saga Carlgren (V), Tommy Gardell (S), Filip
Reinhag (S), Mats-Ola Rödén (L), Eva Ahlin (C) och Eva Nypelius (C).
Fredrik Gradelius (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer proposition på Isabel Enströms tilläggsyrkande och finner att det
bifalls.
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens tilläggsyrkande utan förslaget
”Lägenheter ska tillhandahållas Region Gotland för andrahandsuthyrning till
personer som av olika skäl har svårt att erhålla egna hyreskontrakt” och finner att det
bifalls.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 18 forts
RS 2018/1285

Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens tilläggsyrkande ”Lägenheter ska
tillhandahållas Region Gotland för andrahandsuthyrning till personer som av olika
skäl har svårt att erhålla egna hyreskontrakt” och finner att det avslås.
Stadsutvecklingsprojekt Visborg med de av regionstyrelsen föreslagna ändringarna
fastställs och inarbetas i dokumentet.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-20, rev 2019-01-21
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 19

Järnvägen 4, förfrågan om ändrat utförande

RS 2018/1236
AU § 20

Regionstyrelsens beslut
•

Gillöga AB:s önskemål om att frångå det vinnande förslaget vid markanvisningstävlingen bifalls.

Under våren och sommaren lades bostadsprojektet i det vinnande förslaget i markanvisningstävlingen för Järnvägen 4 ut till försäljning på Visbys bostadsmarknad.
Flerbostadshuset på Peder Hardings väg togs väl emot av marknaden och lägenheterna såldes på kort tid. Radhusen mot Mejerigatan visade sig dock vara en för dyr
bostadsprodukt för köparna med följden att inget av husen såldes, trots ihärdiga
försök från mäklarna. Detta gör att exploatören inte anser projektet i sitt nuvarande
utförande genomförbart.
För att hitta en möjlig väg framåt provade exploatören, i dialog med regionens
arbetsgrupp och mäklare, att rita om radhusen till att rymma en bostad på entrévåningen och en andra bostad, som nås via en utvändig trappa, på det övre planet.
Denna lösning med mindre bostäder togs enligt exploatören väl emot av marknaden
och möter enligt exploatören efterfrågan som finns hos bostadsköparna i Visby. För
att kunna genomföra projektet vill exploatören lyfta frågan om att frångå det
vinnande förslaget i markanvisningstävlingen och tillskapa ytterligare sex bostäder i
en storlek som bedöms ha en stor efterfrågan hos bostadsköparna.
Det nya förslaget följer gällande detaljplan och avviker från det vinnande förslaget på
följande punkter:
-

Ytterligare 6 bostäder tillskapas med access via utvändiga trappor på gårdssidan

-

Ytterligare 6 p-platser i form av kantstensparkering tillskapas mot Mejerigatan

-

De två radhuslängorna har vardera blivit 75 cm längre

-

Projektets BTA har ökat med totalt 249,5 kvm
Övrig utformning och materialitet är densamma som i ursprungsförslaget.
En löpande dialog har skett med regionens arbetsgrupp och denna har rått exploatören att lyfta frågan för ett politiskt beslut i regionstyrelsen.
forts
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RS § 19 forts
RS 2018/1236

Arbetsgruppen anser det inte lämpligt att tillskapa de 6 extra bostäderna då de ytterligare parkeringsplatserna tillsammans med trapporna till de övre lägenheterna mot
gården stör balansen mellan exploatering, antal lägenheter, markplanering och utemiljö.
Arbetsgruppen anser att det vinnande markanvisningsförslaget har lyckats skapa en
bra balans mellan exploatering, antal lägenheter, markparkering och utemiljö. Med
ytterligare lägenheter med access från en gård som redan har begränsade mått och
det ytterligare parkeringskrav som blir följden så faller en stor del av denna balans
trots att det omritade förslaget i stort håller sig inom tidigare redovisade volymer.
Arbetsgruppen anser därmed inte att det är lämpligt att tillskapa ytterligare lägenheter, utan att exploatören bör utreda möjligheten att minska storleken på de
ursprungligen tänkta 6 radhusenheterna alternativt pröva marknaden mot ett lägre
pris.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christian Hegardt, enhetschef, samhällsbyggnadsförvaltningen,
Anders Lindholm, enhetschef och Anna Adler, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar att Gillögas förslag till förändring ska tillåtas. Meit Fohlin (S),
Jesper Skalberg Karlsson (M) och Mats-Ola Rödén (L) instämmer i yrkandet.
Isabel Enström (MP) yrkar att ärendet återremitteras för komplettering av hur
förslaget till förändring skiljer sig i förhållande till kriterierna i förslaget som vann
markanvisningstävlingen.
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras och finner att
ärendet ska avgöras idag.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och arbetsutskottets förslag och
finner att eget yrkande bifalls.
Regionstyrelsen beslutar att Gillöga ABs förslag till ändring bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-30
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 20

Visby bergbetningen 1:1 – 1:45,
återkallande av planuppdrag

RS 2018/1206
AU § 21

Regionstyrelsens beslut
•

Planarbetet för Visby Bergbetningen 1:1 m fl. avbryts.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Jesper Skalberg Karlsson (M) i handläggningen i ärendet.

Byggnadsnämnden valde på grund av ärendets komplexitet att hänskjuta frågan om
planbesked till regionstyrelsen, där Bergbetningens ekonomiska förening 2016-10-27
fick positivt planbesked. Regionstyrelsen framhöll dock i sitt beslut att en planprocess förmodligen är förenad med betydande risk att ett genomförande inte är
möjligt på grund av Försvarsmaktens riksintresseanspråk.
Delvis mot bakgrund av ovanstående har Bergbetningens ekonomiska förening nu
valt att avstå från uppdraget att ta fram detaljplan och samhällsbyggnadsförvaltningen
styrker detta i sin skrivelse daterad 2018-10-03 i ärende nr BN 2016/1428.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker samhällsbyggnadsförvaltningen förslag till
beslut att avbryta planarbetet för Visby Bergbetningen 1:1 m.fl.
Ärendets behandling under mötet

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

Bergbetningens ekonomiska förening, 2018-08-29
Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2018-10-03
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-21
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RS § 21

Detaljplan kv Ljuset & Lyktan, Visby, samråd

RS 2018/1165
AU § 22

Regionstyrelsens beslut

Avsnittet rörande kommunala investeringar bör fördjupas.
• Planförslaget bör kompletteras med information om antal möjliga avdelningar för
förskola samt beräknad storlek av förskolegård.
• En tydligare koppling till pågående utredningar inom projekt ”Stadsutveckling
Visborg” rörande parkeringslösningar, trafik, VA, grönstruktur och hållbarhet ska
redovisas.
•

Planområdet omfattar ca 8,5 ha. Detaljplaneförslaget möjliggör byggande av ca 400
nya lägenheter i flerbostadshus och stadsradhus. Flerbostadshusen kommer i
huvudsak att uppföras med 3-5 våningar, stadsradhusen får uppföras i tre våningar.
Gemensamhetsytor inom kvartersmark ska finnas för att bl a lösa angöring, parkering, gemensamma utemiljöer och fördröjning av dagvatten. Planförslaget utgår från
den parkeringsstrategi som är under framtagande. Planförslaget är utformat så att vid
ett minskat parkeringsbehov finns möjlighet att bygga fler radhus längs den
genomgående kvartersgatan. Dessutom ska dagvattenhanteringen inom kvarteren
redovisas med en mer specifik lösning.
Regionstyrelsen har 2017-11-23 § 331, fattat beslut om att godkänna förstudie för
samhällsbyggnadsprojekt för del av norra Visborg samt del av Vädursgatan. Det nu
aktuella planområdet, kv Ljuset & Lyktan, är beläget alldeles intill det område som
förstudien omfattar, men det finns ett behov av samordning av de olika planområdena vid planering inför exploatering. Samhällsbyggnadsprojektet för Visborg
har därför hela Visborg som fokusområde när gäller planeringen av infrastruktur
såsom vatten, avlopp, dagvatten med mera. Teknikförvaltningen har givits resurser
för att bemanna Visborgsprojektet och har i denna roll även yttrat sig över aktuellt
planförslag. Detta yttrande hanterar flertalet aktuella frågeställningar och regionstyrelseförvaltningen avser endast att förstärka och komplettera teknikförvaltningens
yttrande i nedan punkter.
Planförslagets ekonomiska konsekvenser är översiktligt redovisade i samrådsförslaget. Granskningsförslaget bör innehålla en mer ingående redovisning. Avsnittet
rörande kommunala investeringar bör fördjupas.
Planförslaget möjliggör ombyggnad av befintlig byggnad till förskola, men bör
kompletteras med information om antal möjliga avdelningar för förskola samt
beräknad storlek av förskolegård.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 21 forts
RS 2018/1165

En tydligare koppling till pågående utredningar inom projekt ”Stadsutveckling
Visborg” rörande parkeringslösningar, trafik, VA, grönstruktur och hållbarhet bör
redovisas.
Med anledning av diskussionen i arbetsutskottet begär ordförande en konkretisering
av samrådsförslaget och föreslår att ärendet lämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Susanna Collin, markingenjör, teknikförvaltningen, Anders
Lindholm, enhetschef och Anna Adler, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Eva Nypelius (C) yrkar att i beslutspunkt tre ersätta ”bör” med ”ska”.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Regionstyrelsen beslutar att beslutspunkt tre ska lyda ”En tydligare koppling till
pågående utredningar inom projekt Stadsutveckling Visborg rörande parkeringslösningar, trafik, VA, grönstruktur och hållbarhet ska redovisas”.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 22

Motion. Ungas sexuella hälsa

RS 2018/691
AU § 23

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Eva Gahnström (C) yrkar i motion på att hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för samarbete angående ungas sexuella hälsa mellan Ungdomsmottagningen och Skolhälsovården.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att ett fungerande samarbete
pågår mellan ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan kring ungas sexuella
hälsa och att motionen kan anses besvarad med denna tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-06-18
Hälso- och sjukvårdsnämnden 208-10-17, § 597
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-12-03 § 123
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
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Sammanträdesdatum 2019-01-30

RS § 23

Motion. Patienthotell, patientlägenheter och
anhöriglägenheter

RS 2018/687
AU § 24

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Lena Grund (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att det tillhör framtidens
sjukvård att ha ett patienthotell, att hotellet bör vara beläget nära sjukhusområdet och
vara en integrerad del av vårt sjukhus samt vara en avlastning för vårdavdelningarna
och minska överbeläggningar. Vidare anser Lena Grund att intäktsmöjligheter kan
finnas, besparingar kan göras och att servicenivån i vården kan öka.
Liberalerna på Gotland yrkar på:
-

Att utredning görs för att utröna praktiska och ekonomiska förutsättningar för att
ordna ett patienthotell med olika möjligheter vid överbeläggning, för nyblivna
föräldrar, för anhöriga till nyblivna mammor och för andra patienter som kan
skrivas ut från lasarettet, men vill känna trygghet nära lasarettet några dagar.

-

Om möjligt etablera en uppstartsform av dylikt boende i begränsad omfattning
med möjligheter till utvidgning, om framtidens sjukvård skulle visa större behov
av ett patienthotell som komplement till lasarettet.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som redogör för underlag
som har samlats in i verksamheterna inklusive bostadsservice, förfrågan till nämndsekreterare om eventuella inlämnade synpunkter samt genom omvärldsspaning i
närmast jämförbart landsting, Blekinge. Nämnden uppfattar att motionens
intentioner är goda men finner ändå att behovet av patienthotell bedöms vara litet på
Gotland, till stor del på grund av att den patientgrupp som dominerar i motsvarande
verksamhet i andra landsting är personer som har strålbehandling. Denna patientgrupp behandlas inte på Gotland utan på fastlandet och bedöms göra så även i
framtiden. Med tanke på det förhållandevis lilla behovet, avsevärda investeringskostnader och begränsande markförutsättningar vid lasarettet föreslår hälso- och
sjukvårdsnämnden att motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning utifrån
behovsbedömningen, investeringskostnader och markförhållanden som beskrivs i
nämndens yttrande.
forts
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RS § 23 forts
RS 2018/687
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-06-18
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-10-17 § 594
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-27
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Regionstyrelsen
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RS § 24

Motion. Planläggning av mark i Burgsvik

RS 2018/996
AU § 25

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen bifalls genom att regionstyrelsen får i uppdrag att i en förstudie utreda
förutsättningarna för att planlägga de aktuella fastigheterna för bostäder samt att
därefter bedöma lämpligheten i att genomföra en dubbel markanvisning.

Eric Martell (S) yrkar i en motion till fullmäktige att Region Gotland planlägger Öja
Bocksarve 1:21 och 1:22 för blandad bebyggelse, vidare att fastigheterna ingår i
upphandling av dubbel markanvisning.
Regionen äger fastigheterna Öja Bocksarve 1:21 och 1:22. Delar av fastigheterna är i
FÖP Burgsvik 2025 utpekade som ett område för bostäder/verksamheter. Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det eventuellt kan finnas förutsättningar
för att planlägga fastigheterna för bostadsändamål och att detta borde utredas i en
förstudie.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer även att området skulle kunna vara intressant
för en dubbel markanvisning. Beslut om detta bör dock tas då en ny detaljplan vunnit
lagakraft och kunskap om rådande marknadsförutsättningar finnes.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
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RS § 25

Motion. Laddplatser för elektriska fordon

RS 2016/772
AU § 26

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Tekniska nämnden får i uppdrag att till regionfullmäktige innan utgången av 2019
redovisa förslag till en successivt utbyggd laddinfrastruktur med betallösningar för
fordon inom regionägda fastigheter, för att möta behov från allmänhet, medarbetare och laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
• Teknikförvaltningen ska i samband med årsredovisningar, till regionfullmäktige,
redovisa status för laddplatser på de parkeringar som regionen råder över, enligt
parkeringsstrategins förslag.
•

Motionens yrkande att ge förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på
regionens parkeringsplatser, föreslås bli hanterat i en strategi som ska redovisas
av tekniska nämnden 2019, i samband med pågående arbete om laddinfrastruktur.
Förslaget är i överensstämmelse med parkeringsstrategin, antagen i regionfullmäktige
2018-12-17.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tekniska nämnden äger frågan om att
skapa förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på de parkeringsplatser
där Region Gotland är fastighetsägare. Laddplatser för elfordon på allmänna parkeringar finns med i regionens parkeringsstrategi som antogs 2018. För 2018 och 2019
har också varje länsstyrelse fått i uppdrag enligt villkorsbrevet för 2018 att i dialog
med lokala aktörer och Energimyndigheten ta fram en länsvis regional plan för
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. På Gotland görs detta arbete i
samverkan med regionen och i utkastet till planen (som kommer på remiss under
2019) anges, bl a med hänvisning till dessa motioner: Då politiken inom Region
Gotland efterfrågat en strategi för infrastruktur för el och förnybara drivmedel så har
dessa två uppdrag slagits ihop till en gemensam och länsövergripande process.
Regiondirektören ingår i styrgrupp och medarbetare från samhällsbyggnadsrespektive teknikförvaltningen deltar i arbetsgruppen för detta arbete.
I och med att detta arbete pågår, bedömer regionstyrelseförvaltningen att regionfullmäktige, med en mycket begränsad extra arbetsinsats från teknikförvaltningen bör
kunna få en redovisning av hur laddinfrastruktur för fordon inom regionens egna
fastigheter ska utvecklas, för att möta behov från allmänhet, medarbetare och
laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
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Tekniska nämndens svar på denna motion hänvisade till arbetet med den nya
parkeringsstrategin. Parkeringsstrategin kap 6.7: ”Det finns dock ingen tydlig strategi
kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men kommunen bör sträva efter att
fortsätta ligga i framkant för laddpunkter på allmän plats. Samtliga nya och befintliga
parkeringar som kommunen råder över bör därför sträva efter att minst 10 procent
av platserna är utrustade med laddpunkter. Det bör också genomföras informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar i syfte att hjälpa dessa att införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av hållbara transportmedel kan laddning
vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring
laddning kan tas fram i takt med att fler laddpunkter skapas.”
I strategins kap 8.5 hänskjuts övriga frågor om laddinfrastruktur till regionstyrelseförvaltningen:
”Region Gotland bör ansvara för fortsatt satsning, men också se till att utbilda fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare. Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen, Tidplan: 2019-2025”
Föreslagen redovisning från teknikförvaltningen behövs därför även som underlag till
regionstyrelseförvaltningen, för att hantera uppdrag enligt parkeringsstrategin.
I arbetet inför parkeringsstrategin, där konsultfirman Ramböll arbetade med underlaget, hölls ett antal arbetsmöten även om laddinfrastruktur med berörda inom
teknikförvaltningen. Ramböll fick även underlag från projektet Elbilslandet, ett
projekt där Region Gotland medverkade, om än i mycket begränsad omfattning. En
avsikt var att parkeringsstrategins delar rörande laddplatser skulle ha kunnat redovisas
inom ramen för projekt Elbilslandet, men arbetet med parkeringsstrategin blev fördröjt. Mycket tack vare projektet Elbilslandet finns redan ett femtiotal publikt
tillgängliga laddplatser på Gotland, många av dem på besöksmål. S.k. snabbladdare
finns i Fårösund, Hemse och i Visby. Det är möjligen för besökare och för fastboende utan egen parkering vid bostaden som behovet av laddning på allmän
parkering är störst. Här kommer teknikförvaltningens förhållningssätt till laddplatser
att få betydelse.
Från teknikförvaltningen behövs, i samarbete mellan avd. för fastighetsförvaltning
och utveckling, inriktningsbeslut om var det är lämpligast att sätta upp laddplatser på
regionens fastigheter, både på allmänna parkeringar och på personalparkeringar och
hur betalningen enklast löses för att använda dessa. Om konkurrens uppstår mellan
forts
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olika prioriterade grupper, behöver det beskrivas och hanteras. På platser med få
laddningar kan laddplatser utan betallösningar vara mest kostnadseffektivt. Trots det
har det i arbetsmöten om laddinfrastruktur, bland annat ur ett likabehandlingsperspektiv, lyfts från tekniska förvaltningen att laddplatser på offentligt ägd mark inte
ska erbjuda fri laddning av elbilar.
Vidare måste det skaps incitament på P-platser som erbjuder laddning att flytta
fordon när de laddat färdigt, så att de inte blockeras av redan laddade fordon.
Teknikförvaltningen har också påpekat att ansvarsfrågor för skador kopplade till
laddning ska vara utredda. Inom dessa frågor bedömer regionstyrelseförvaltningen att
regionfullmäktige bör uppdra till teknikförvaltningen att redovisa ställningstaganden i
en strategi för laddinfrastruktur inom regionägda fastigheter. Stöd för uppdraget kan
bland annat inhämtas i Energimyndighetens SOFT-utredning, i samarbetet med
länsstyrelsen som beskrivs ovan och i pågående arbete hos Energimyndigheten inom
deras gotlandsuppdrags delprojekt för transporter.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med en skrivning om Region
Gotlands samarbete med länsstyrelsen angående en klimatstrategi. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas
kallelse till regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2016-11-21
Tekniska nämnden 2018-08-19, § 209
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18, rev 2019-01-23
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Motion. Klimatinvestera i laddinfrastruktur
för elfordon

RS 2017/291
AU § 27

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete i samverkan med
länsstyrelsen, vilket motsvarar motionens förslag.

Miljöpartiet har till regionfullmäktige 2017-03-27 lämnat motion ”Klimatinvestera i
laddinfrastruktur för elfordon”. I motionen förs fram att Sveriges klimatmål att vara
fossilfritt 2050 ställer stora krav på aktivt arbete för att ställa om från fossilberoende.
Utöver antagen biogasstrategi bör Region Gotland också aktivt arbeta för utveckling
av eldrivna fordon och laddinfrastruktur för dessa. Exempelvis bör befintliga och
planerade bostadsområden utrustas med publika laddstationer. Delfinansiering för
utbyggnad av laddinfrastruktur kan sökas ur regeringens tillsatta medel för minskning
av koldioxidutsläpp.”
Motionens förslag är att Region Gotland tar fram en handlingsplan för laddinfrastruktur på hela Gotland samt en tidplan och organisation för denna.
Motionen har remitterats för synpunkter till tekniska nämnden, byggnadsnämnden
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. De två senare ställde sig positiva till
motionens förslag, medan tekniska nämnden föreslog att motionen skulle avslås med
anledning av pågående arbete med en ny parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm
där bland annat dessa frågor behandlas
För 2018 och 2019 har varje länsstyrelse fått i uppdrag enligt villkorsbrevet för 2018
att i dialog med lokala aktörer och Energimyndigheten ta fram en länsvis regional
plan för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. På Gotland görs arbetet
i samverkan med regionen och i utkastet till plan (som kommer på remiss under
2019) anges, bl a med hänvisning till dessa motioner: Då politiken inom Region
Gotland efterfrågat en strategi för infrastruktur för el och förnybara drivmedel så har
dessa två uppdrag slagits ihop till en gemensam och länsövergripande process.
I den nu antagna parkeringsstrategin anges följande under ”Utbyggnad av laddinfrastruktur.
forts
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Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det är
dock ingen anledning att bromsa in. Region Gotland bör ansvara för fortsatt
satsning, men också se till att utbilda fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara
investerare.”
I parkeringsstrategin föreslås vidare att nya och befintliga parkeringar som regionen
råder över bör sträva efter att minst 10 procent av platserna är utrustade med laddpunkter. Det föreslås också informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar
i syfte att hjälpa dessa att införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av
hållbara transportmedel kan laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt
avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring laddning kan tas fram i takt med att fler
laddpunkter skapas. Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen Tidplan: 2019-2025.
Men regionstyrelsen föreslår årlig återkoppling från tekniska förvaltningen ifråga
om utvecklingen av laddinfrastruktur i parkeringar på regionens fastigheter. Särskilt
som både miljö-och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden ställde sig positiva
till motionen och nämnderna beslutade att anta samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget, bör inte laddinfrastruktur bara var en fråga för näringsliv och
privata aktörer.
Citat Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande från 2017:
”Utvecklingen av eldrivna fordon går snabbt och det finns anledning att tro att vi står
inför ett snart paradigmskifte där elfordon också blir ett allt mer ekonomiskt
fördelaktigt val för privatbilister. Tillgången till laddmöjlighet i anslutning till bostad
och arbete kommer säkerligen att påverka hur snabbt samhället klarar att ställa om till
fossilfri fordonstrafik. Idag utrustas många nya bostadsområden på Gotland med
framdragen el i anslutning till parkeringsplatser. En kommunalt antagen handlingsplan skulle, som förvaltningen ser det, framförallt vara effektiv för att tillskapa laddinfrastruktur i anslutning till befintliga bostadsområden och i anslutning till publika
parkeringsplatser, exempelvis i anslutning till annan samhällsservice. En kommunalt
antagen handlingsplan bör rikta in sig på möjligheterna att använda markanvisningsinstrumentet och direktiv till det kommunala bostadsbolaget för att möjliggöra för en
snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur på Gotland. I ett översiktligt planeringsperspektiv kan frågan om strategisk lokalisering av publika laddstationer behöva
aktualiseras. Även den parkeringsstrategi som Region Gotland håller på att ta fram
borde beröra eventuell påverkan som ny laddinfrastruktur kan ha på parkeringssituationen på Gotland. I detaljplanering är förberedelse av laddinfrastruktur en
forts
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mindre fråga då laddstationer inte är utrymmeskrävande och därmed inte specifikt
behöver tas om hand i en detaljplaneprocess. Eventuellt kan laddstationer i en
omställningsfas påverka p-normer och behov av parkeringsplatser om större
parkeringsplatser utrustas med ett fåtal laddstationer som då endast ett fåtal bilar kan
nyttja. Detta problem torde på sikt kunna avhjälpas med att samtliga parkeringsplatser inom ett parkeringsområde utrustas med laddstolpar.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det med den snabba utveckling som sker
inom elbilsområdet vore proaktivt att ta fram en handlingsplan för utbyggd laddinfrastruktur och söka statlig medfinansiering för utbyggnaden. Man behöver utreda
hur en handlingsplan i så fall förhåller sig till vår översiktliga planering och man bör
också ge akt på hur ett sådant styrdokument påverkar antagna eller pågående
strategier, inte minst arbetet med parkeringsstrategi för Gotland och det pågående
arbetet med servicestrategi”.
Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med en skrivning om Region
Gotlands samarbete med länsstyrelsen angående en klimatstrategi. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas
kallelse till regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2017-03-27
Tekniska nämnden 2018-04-25 § 129
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 102
Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 172
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18, rev 2019-01-23
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RS § 27

Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid
reningsverken

RS 2018/998
AU § 28

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige

Motionen avslås i enlighet med tekniska nämndens förslag.
• Regionstyrelsen ser positivt på tekniska nämndens uppdrag att utreda deltagande i
en biokolsatsning med en extern part.
•

Sammanfattning enligt teknikförvaltningens tjänsteskrivelse: Miljöpartiet på Gotland
föreslår att en pyrolysanläggning används för att behandla rötat avloppsslam vid
Visby reningsverk. Vid pyrolysen där en förbränning sker med ett underskott av syre
omvandlas rötslammet till produkten Biokol. Biokolet kan spridas på åkermark.
Produktion av Biokol har dragit till sig stort intresse i flera länder inom jordbruk och
bioteknik samt som en klimatåtgärd. Biokol kan öka jordens vattenhållande förmåga,
minskar näringsläckage och bidra till högre skördar. Produkten Biokol är stabilt och
finns kvar i marken under lång tid och bildar koldioxidsänkor.
Processen med pyrolysbehandling av rötslam bedöms kräva att slammet först
avvattnas och torkas innan pyrolysen. Torkning av rötslam innebär således en
betydande ökning av energiförbrukning i behandlingsprocessen för att få bort vattnet
innan pyrolys kan ske. Vidare innebär det avsevärda arbetsmiljöproblem med lukt,
något som konstaterats vid den tidigare pelleteringsanläggningen för rötslam på
Visby ARV(2005-2011). Region Gotland bör fortsätta att utveckla metoden med
uppströmsarbete för att få ett rent avloppsslam inom REVAQ:s regelverk, inte gå via
förbränning eller pyrolys. Visby reningsverk är ingen lämplig plats för detta försök
samt projektet får inte finansieras genom VA kollektivet.
Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda deltagande i en
biokolsatsning tillsammans med extern part. Uppdraget kan omfatta lämpliga
fraktioner som idag utgör en kostnad för regionen för kvittblivning, såsom rötslam,
trädgårdsavfall, ris och grenar och träflis. Det finns behov hos andra privata aktörer
att omvandla avfall där biokol kan vara en lämplig metod. Uppdraget omfattar att
utreda ifall Region Gotland kan vara delaktiga i en sådan anläggning eller projekt, där
regionen inte nödvändigtvis är ägare av anläggningen. Syftet är att omvandla avfall till
resurs och att minska regions klimatavtryck.
forts
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Regionstyrelseförvaltningen hänvisar till bedömningen i tekniska nämndens beslut.
Arbetsutskottet föreslår att protokollet tydliggörs med tekniska nämndens uppdrag
om utredning av deltagande i en biokolsatsning tillsammans med extern part.
Ärendets behandling under mötet

Isabel Enström (MP) yrkar att motionen besvaras med tillägget ”Regionstyrelsen ser
positivt på tekniska nämndens uppdrag att utreda deltagande i en biokolsatsning med
en extern part”.
Saga Carlgren (V) och Filip Reinhag (S) instämmer i yrkandet.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Isabel Enströms
yrkande finner att Isabel Enströms yrkande bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-09-24
Tekniska nämnden 2018-12 -13, § 300
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18
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RS § 28

Medborgarförslag. Utreda och införa en
turistavgift

RS 2018/197
AU § 29

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Pia Malmros har i ett medborgarförslag 2018-02-13 föreslagit att Region Gotland ska
utreda möjligheten och konsekvenserna av att införa en turistavgift vid hotellövernattningar.
Kommunallagen (2017:725) anger att kommuner och landsting får ta ut avgifter för
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. En turistavgift baserad på hotellövernattning faller utanför denna ram och är därför en skatt som kan jämföras med
Stockholms trängselskatt. Det är inte möjligt för enskild region eller kommun att
själva införa en turistskatt.
Under 2018 lämnade en särskild utredning (SOU 2017:95) sitt betänkande ”Ett land
att besöka – En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring”. Syftet
med utredningen har varit att ge regeringen underlag för att stärka besöksnäringen
som export- och jobbmotor i hela landet. Uppdraget omfattade inte någon översyn
av skatte- och avgiftsregler.
På några svenska destinationer har frivilliga system byggts upp av näringslivsorganisationer exempelvis i Hemavan/Tärnaby och Funäsfjällen. Upplägg, finansieringsmodell och användning av insamlade medel beslutas av deltagande företag.
Behovet av en ekonomisk förstärkning för besöksnäringen och för de verksamheter
och besöksmål inom natur- och kulturområdena som utgör besöksanledningar är
välkänd.
Införande av en turistavgift/turistskatt kräver en lagändring. Region Gotland har
ingen möjlighet att på egen hand införa en sådan. Frågan om turistavgift måste därför
drivas på annat sätt och av besöksnäringens aktörer. Diskussioner kring detta pågår
inom ramen för framtagandet av en gemensam strategi för besöksnäringen på
Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018-02-13
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-12
Skickas till
Förslagsställaren (inkl RSF tjänsteskrivelse)
Regionfullmäktige
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Vasallens miljöstipendium. Förslag till
statuter

RS 2017/765
AU § 30

Regionstyrelsens beslut

Förslaget till stadgar antas.
• Innevarande medel 150 000 kr på balanskonto hos regionstyrelseförvaltningen
överförs till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
•

Stadgebeslut avseende Vasallens Miljöstipendier.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att stipendiefondens administration
blir enklare om stipendier endast kan delas ut inom regionens egna verksamheter,
varför följande förordas, vilket närmare specificeras i bilaga 1. Förvaltningschef och
tf chef för kvalitet & utveckling inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har
deltagit i utarbetandet av förslaget till stadgar och anger att de inte har ytterligare
önskemål gällande dessa.
Undervisningsstipendier á 15 000 kr per projekt delas ut till skola inom Region
Gotlands grundskole/gymnasieutbildning till miljöprojekt alternativt miljöundervisning inom Region Gotlands skolor. Utfallet av projektet rapporteras till
Stipendiekommittén enligt stadgeförslag nedan.
Elevstipendier: dessa delas ut en gång per år; två stipendier á 1 500 kr till vardera två
gymnasieelever inom Region Gotlands skolor som utmärkt sig positivt inom miljöområdet via gymnasiearbete, miljöprojekt eller annat likvärdigt miljöarbete. Eleverna
ska ha fullständiga betyg.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-12
Skickas till
Utbildning- och arbetslivsförvaltningen - förvaltningschef och chef för kvalitet och utveckling
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RS § 30

Val. Tillgänglighetsråd

RS 2019/9
AU § 31

Regionstyrelsens beslut
•

Till tillgänglighetsrådet väljs:
Mats-Ola Rödén (L), ordförande
Filip Reinhag (S), ledamot
Bibbi Olsson (C), ersättare
Tommy Gardell (S), ersättare

Regionstyrelsen har att utse Tillgänglighetsråd.
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Val. Tillväxtråd

RS 2019/9
AU § 32

Regionstyrelsens beslut
•

Till tillväxtrådet väljs:
Eva Nypelius (C), ordförande
Johan Thomasson (L), ledamot
Meit Fohlin (S), ledamot
Eva Ahlin (C), ersättare
Andreas Unger (M), ersättare
Filip Reinhag (S), ersättare

Regionstyrelsen har att utse Tillväxtråd.
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RS § 32

Val. Pensionärsråd

RS 2019/9
AU § 33

Regionstyrelsens beslut
•

Till pensionärsrådet väljs:
Rolf Öström (M), ordförande
Mats-Ola Rödén (L), ledamot
Håkan Ericsson (S) ledamot
Ann-Christin Wallin (C), ersättare
Bibbi Olsson (C), ersättare
Monica Ericsson (V), ersättare

Regionstyrelsen har att utse Pensionärsråd.
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RS § 33

Information. Tofta skjutfält

RS 2018/512

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Regiondirektören informerar om överklagandet.
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Ändrade sammanträdesdagar

AU § 38

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Arbetsutskottets sammanträde den 12 februari flyttas till den 14 februari 2019.
Regionstyrelsens sammanträde den 25 april flyttas till den 29 april 2019.
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RS § 35

Information. Vattensituationen på Gotland

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Patric Ramberg, teknisk direktör och Susanne Pettersson,
avdelningschef, teknikförvaltningen.
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Anmälan av delegationsbeslut

RS 2019/11

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Regiondirektörens beslut
-

Beslut om användning av nationellt tilldelade medel för insatser för såväl den
nationella som regionala mat- och livsmedelsstrategin, 2018-12-07, RS 2017/946.

-

Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen 2018-12-20,
RS 2018/1177.

-

Förändring i attestförteckning för regionstyrelseförvaltningen 2019-01-08,
RS 2018/1177.
Ekonomidirektörens beslut

-

Finansiellt igångsättningstillstånd. Renovering av Alva vattentorn görs med
anledning av Södra Linans genomförande.
Kultur- och fritidsavdelningens beslut

-

Av handläggarna på kultur- och fritidsavdelningen fattade beslut 2018-12-04-2019-01-09.
Serveringstillstånd

-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarna fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2018-12-04--2019-01-28.
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RS § 37

Information, vissa inkomna handlingar

RS 2019/131

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns och läggs till handlingarna.

Till handlingarna lades information om vissa inkomna handlingar:
-

Yttrande till Bergstaten om hänsynskrävande platser om undersökningstillstånd
enligt minerallagen (1991:45) för området Gotland nordöstra, Gotlands län,
2019-01-15 RS 2018/1276.

-

Överförmyndarnämnden § 137/2018 angående regionfullmäktiges § 29/2018, om
Begäran om tilläggsanslag för överförmyndarnämnden.

-

CSK protokoll 2018-12-10.

-

Tillgänglighetsrådets protokoll 2018-12-04.
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Regiondirektörens information

Regiondirektören informerar om:
-

På Centrala samverkanskommitténs (CSK) senaste möte informerades om
värdegrundsarbetet som pågår under två år. Information om NORMA som fått
7 miljoner kronor. Internkommunikationen är i en utvecklingsfas och ett nytt
intranät ska implementeras för medarbetarna.

-

Uppdraget om försäljning av Romabadet - en lägesrapport kommer att redovisas i
mars 2019.
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Information. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, Emma
Norrby, controller och Rolf Forsman, beställarchef, hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
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