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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 46

Bokslutskommuniké

RS 2018/1124

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Regionen uppnår målen för årets resultat och nettokostnadsökning. Även målet för
egenfinansiering av investeringar inom den skattefinansierade verksamheten uppnås
och soliditeten har förbättrats även om den ännu inte uppnår målnivån. Det har varit
möjligt genom höga intäkter av engångskaraktär. Skatteintäkter och utjämningsbidrag
ökade bara med 2,7 % medan nämndernas nettokostnader ökade med 3,8 %. En
förutsättning för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning är att nettokostnaderna inte ökar mer än skatteintäkterna. De kommande årens ökning av
skatteintäkterna prognostiseras bli mer måttlig, ca 3 % per år, och ställer krav på att
nettokostnadsökningar hålls tillbaka. Det kan bara ske genom fortsatta effektiviseringar, anpassningar av utbud och kvalitetsnivåer.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mikael Wollbo, redovisningschef och Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 47

Verksamhetsberättelse regionstyrelseförvaltningen 2018

RS 2019/158

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

2018 års verksamhetsberättelse inklusive särskilda skrivelser godkänns.

Regionstyrelseförvaltningens arbete utgår ifrån uppdraget att bedriva:
-

Strategisk planering och ärendeberedning
Regional utveckling
Koncernstyrning
Internt stöd och service till regionens övriga förvaltningar
Kultur- och fritidsverksamhet

Ett aktivt arbete har bedrivits för att bidra till regionens måluppfyllelse samtidigt som
verksamheten anpassas och förändras för att motsvara de kraftiga krav på kostnadssänkningar som föreligger under perioden 2017-2019.
Enligt verksamhetsplanen bedrivs aktiviteter inom de fyra prioriterade utvecklingsområdena; koncernstyrningen, utveckling av det gotländska samhället, stöd och
service till regionens förvaltningar samt kvalitet i den egna förvaltningen.
Under året har en rad viktiga händelser inträffat som både förstärker pågående
utveckling och utmanar i genomförande. Att förvaltningen från årsskiftet också
omfattar kultur, fritid, besöksnäring och turism ger möjligheter men också ytterligare
krav på kostnadssänkningar.
Utifrån detta har fokus varit att få ihop helheten. Det organiserade kvalitetsarbetet på
övergripande nivå har blivit relativt undansatt under en period men är nu under
utveckling.
Bland annat har chefsgruppen inlett ett arbetat med att skapa en gemensam bild av
vad kvalitet är och vad som bygger en kvalitetskultur. I förlängningen av detta har ett
arbete påbörjats med att hitta bästa möjliga arbetssätt/modell för att involvera de vi
är till för i utvecklingen av förvaltningens verksamhet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 47 forts
RS 2019/158

Kompetensförsörjningen är fortsatt en utmaning och åtgärder har gjorts bland annat
genom kompetenshöjande insatser och riktade satsningar i årets löneöversyn.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög inom delar av förvaltningen och har också ökat
generellt. Insatser görs inom bland annat det hälsoförebyggande området för att
förbättra arbetsmiljön på såväl kort som lång sikt.
Årets resultat visar ett överskott på 24,4 mnkr vilket skapar förutsättningar för att
förvaltningen ska klara 2019 års kostnadssänkningar. Regionstyrelseförvaltningen har
sammantaget 60 mnkr i besparing att hantera inom treårsperioden 2017-2019, för
2019 kvarstår 16 mnkr. Resultatet har förbättrats med 7,8 mnkr i jämförelse med
prognosen i augusti. Detta beror i huvudsak på erhållen byggbonus om 4,4 mnkr.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 48

Kompletteringsbudget regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/159

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningens begäran godkänns för vidare hantering tillsammans
med övriga nämnders begäran om kompletteringsbudget 2019.

Regionstyrelseförvaltningen begär, enligt bifogade underlag, 79 838 000 kr i kompletteringsbudget 2019. De medel som begärs utgår från kvarvarande investeringsanslag i budget 2018.
Tillsammans med beviljad investeringsbudget för 2019 (42 900 000 kr) och beslutad
exploateringsbudget (53 000 000 kr) uppgår det totala investeringsutrymmet 2019,
efter eventuell beviljad kompletteringsbudget, till 175 738 000 kr. Fördelat enligt
följande:
Investeringstyp

Beslutad
budget
2019 (tkr )

Förslag till
kompletteringsbudget (tkr)

Förslag till
total budget
2019 (tkr)

Pott

3 400

-

3 400

Landsbygdsutveckling

2 000

2 000

4 000

21 500

7 026

28 526

Lokalinvesteringar kök

0

7 100

7 100

Kultur- och fritidsverksamhet

16 000

-163

15 837

Summa investeringar

42 900

15 963

58 863

Exploatering

53 000

63 875

16 875

Totalt

95 900

79 838

175 738

IT- investeringar

Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 49

Fördelning av verksamhetsbidrag i
Kultursamverkansmodellen 2019

RS 2019/18

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Gotlands regionala länsinstitutioner har sedan 2011 erhållit verksamhetsmedel via
kultursamverkansmodellen. Modellen innehåller en del statliga medel och en del
regionala medel. De regionala kulturinstitutionernas uppdrag styrs övergripande av
Kulturrådets beslut och av Region Gotland kulturplan 2017-2020.
Den regionala delen har långsamt men stadigt ökat tack vare en högre regional indexuppräkning än den statliga och ävenså för år 2019 tack vare ramtillskott till Film på
Gotland. Från 46,5 % år 2018 till 47,3 % för 2019.
Region Gotlands del har varje år sedan 2011 indexuppräknats upp med ca 2 %. För
första gången sedan modellens införande stärktes den regionala delen med 500 000
kr 2018 för förstärkt arbete med integration och inkludering. Denna förstärkning har
dock utgått 2019 och istället har modellen tillförts 1 000 000 kr riktade till Film på
Gotland. Detta har möjliggjorts genom verkställighet av den beslutade satsningen på
filmens område i och med antagandet av en filmstrategi och utarbetandet av en
handlingsplan. Syftet med filmstrategin är att generera fler filminspelningar till
Gotland och därmed skapa arbetstillfällen och regional utveckling.
Verksamhetsåret 2018 fördelades totalt 44 222 300 kr varav 23 665 000 kr i statligt
anslag och 20 557 300 regionalt.
För år 2019 finns ett belopp om 45 356 000 att fördela. D.v.s. en ökning med
1 132 700 kr eller +2,56 %.
Fördelas enligt nedan:
Fördelning
2019
Gotlands
Museum
Gotlands
Musikstiftelse
Länsteatern
på Gotland

Statsbidrag
9 173 000

Tillkommer
förstärkning

RegionTillkommer
bidrag
ramökning
8 069 000

Totalt 2019
17 242 000

7 387 000

6 498 000

13 885 000

4 818 000

4 059 000

8 877 000

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 49 forts
RS 2019/18

Gotlands
Länsbibliotek
Film på
Gotland
Danskonsulenten
Summa
Summa
statligt/
regionalt
Procent

943 000

450 000

932 000

828 000

194 000

173 000

23 448 000

450 000
23 898 000

2 224 000

831 000

20 458 000

52,70%

1 000 000

2 760 000
368 000

1 000 000
21 458 000

45 356 000

47,30%

Den 24 januari 2019 beslutade Statens kulturråd vilket belopp som ska tilldelas
Region Gotland för verksamheter inom kultursamverkansmodellen. Tilldelningen
blev 23 898 000 kr.
I beloppet ingår en statlig indexuppräkning med 1,0 %, vilket är en sänkning från
1,55% föregående år samt, liksom föregående år, en särskild förstärkning på biblioteksverksamheten om 450 000 kr.
Bakgrunden till bibliotekssatsningen är den förra regeringens anvisning i budgetpropositionen för år 2018 om en budgetförstärkning för perioden 2018-2020 i syfte
att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamheten i hela landet.
I bidraget inkluderas ett ej specificerat belopp till scenkonstorganisationerna
(Länsteatern och Gotlandsmusiken) att även användas för ”kvalitetsförstärkande
insatser som främjar utveckling, förnyelse och kompetensutveckling inom scenkonstområdet.”
Region Gotland har räknat upp sitt verksamhetsbidrag med 2 % samt tillskjutit en
ramförstärkning om 1,0 mkr till Film på Gotland. Detta innebär att Region Gotlands
bidrag för år 2019 uppgår till 21 458 000 kr.
Region Gotland hade, med hänvisning till det ökade regionala stödet, äskat hos
Kulturrådet om en ramhöjning av det statliga anslaget med 1,0 mkr. Detta äskade fick
dock inget gehör hos Kulturrådet. Gotland har en, i jämförelse med övriga regioner,
hög andel statligt stöd i kultursamverkansmodellen och avdelningen gör
bedömningen att så länge regionen bidrar till modellen men med ett lägre belopp än
Kulturrådet så kommer inga statliga höjningar utöver den årliga indexuppräkningen
att ske.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 49 forts
RS 2019/18

Kultur- och fritidsavdelningen har i beredningen av ärendet övervägt att föreslå en
förändring i fördelningen av verksamhetsbidragen till institutionerna. Ett behov som
sedan länge och av många röster framförts är att regionen borde inrätta en ”pott” om
ca 400 000-500 000 kr varifrån institutionerna och andra professionella instanser och
kulturskapare skulle kunna ansöka om belopp för medfinansiering vid ansökningar
om externa medel från t ex Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Arvsfonden, Musikverket och olika EU-program. I dagsläget är det många gånger svårt för kulturaktörer
att bidra med den egenfinansiering som många externa bidragsgivare kräver för att
bevilja bidrag. En pott för medfinansiering bedöms därför kunna medföra att fler
externa kulturmiljoner skulle kunna tillföras Gotland. Avdelningen äskade i budgetprocessen inför 2018 att de tidigare integrationsmedlen skulle omvandlas till en sådan
pott. Detta äskande medgavs dock inte varför en sådan pott endast kan skapas
genom att minska det regionala verksamhetsbidraget till institutionerna.
Avdelningen bedömer dock att det vore olyckligt för kultursamverkansmodellens
bidragsmottagare att behöva vidkännas ett minskat anslag när verksamhetsåret redan
är inlett och budget är lagd. Institutionernas budgetar har mycket stor andel fasta
kostnader och små marginaler och när dessutom de äskanden som såväl Gotlands
Museum som Gotlandsmusiken, Länsteatern och Länsbiblioteket framställde inför
2018 års budget inte blev bifallna anser avdelningen en sådan förändring inte vara att
rekommendera för 2019.
Dock har avdelningen informerat institutionscheferna att en sådan förändring
sannolikt kommer att genomföras i anslagsgivningen för nästkommande år 2020.
Avsikten med införandet av Kultursamverkansmodellen 2011 var att överföra det
ekonomiska ansvaret för länsinstitutionerna från en statlig till en regional nivå och
därmed också överföra de fördelnings- och kulturpolitiska besluten närmare verksamheten. Regionen har sålunda all rätt att omfördela medlen i modellen, att ta in nya
resp. avföra professionella aktörer i modellen. Några sådana förändringar har dock
inte skett på Gotland och, med få undantag, inte heller i övriga landet.
Eventuell framtida omfördelning av medel mellan institutionerna kan naturligtvis
diskuteras men bör i så fall ske först när Region Gotlands nya organisation har haft
möjlighet att få en djupare insikt och förståelse för verksamheterna, för kulturrådets
prioriteringar och när den politiska majoriteten har hunnit göra egna kulturpolitiska
prioriteringar.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 49 forts
RS 2019/18

Avdelningen gör därför bedömningen att fördelningen av de statliga medlen för 2019
bör följa den tidigare fördelningen av de regionala medlen.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare kompletteringar av fördelning av verksamhets
bidrag i Kultursamverkansmodellen 2019 och överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Kulturrådet 2019-01-24
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-29
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 50

Sociala föreningen, verksamhetsstöd 2019

RS 2019/71

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Stödet vänder sig till sociala föreningar, som bedriver ideell och för samhället särskilt
viktig verksamhet inom socialt stöd. Totalt har 13 organisationer ansökt om stöd.
En beredningsgrupp bestående av representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen, regionstyrelseförvaltningen och socialförvaltningen har kommit fram till
ovanstående förslag enligt bifogade bedömningar.
Beredningsgruppen har utgått ifrån politiska mål och prioriterade områden,
verksamhetsbaserade erfarenheter och den rådande samhällsutvecklingen i sin
bedömning av fördelning av stödet. Fördelas enligt nedan:
Organisation
AMD
Attention Gotland
BRIS Region Öst
Brottsofferjouren
Cancer Gotland
Gotlands Frivilliga
Samhällsarbetare
Kvinnojouren
Amanda
Rädda Barnen
Gotland
Röda Korset Region
Gotland
Skuldjouren Gotland
(tidigare Insolvens
Gotland)
Sällskapet Länkarna
Visby
Sällskapet Länkarna
Slite
VISIR Gotland
Kris Gotland
IOGT-NTO
Gotland
Summa
Budget

Stöd 2016

Stöd 2017

Stöd 2018

8 000
15 000
40 000
70 000
12 000
15 000

10 000
15 000
40 000
70 000
12 000
15 000

15 000
15 000
45 000
70 000
15 000
15 000

85 000

85 000

40 000

Sökt
Förslag
2019
2019
150 000
15 000
15 000
15 000
115 000
50 000
70 000
70 000
10 000

10 000

125 000

246 000

95 000

40 000

45 000

50 000

45 000

75 000

75 000

75 000

150 000

80 000

12 000

12 000

15 000

150 000

15 000

12 000

12 000

15 000

50 000

20 000

25 000

25 000

20 000

50 000

20 000

3 000

3 000

3 000

300 000
100 000

15 000
10 000

487 000

442 000

463 000

1 456 000

460 000
460 000

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 50 forts
RS 2019/71

Årets ansökningar uppgår till mer än tre gånger så mycket än vad som finns i budget.
Ansökningarna innehåller föreningar som söker ett stort stöd för att täcka sina
personal- eller lokalkostnader samt de som söker för att täcka hela sin verksamhet då
de inte har andra intäktsmöjligheter.
Organisationerna arbetar i områden med människor som ofta har traumatiska
erfarenheter och där utanförskap finns. De har aktiviteter, stödjande samtal,
kunskapshöjande aktiviteter och nästan alla har beredskap för akutinsatser.
Föreningarna kompletterar varandra och utgör ett betydande komplement till den
offentliga verksamheten. Stödet från Region Gotland är extra betydelsefullt, då
organisationerna har svårt att rekrytera medlemmar som finansierar verksamheten.
Alla föreningar är oerhört viktiga för sina medlemmar och sin målgrupp. Alla
organisationer samarbetar med offentliga verksamheter på något sätt och i andra
nätverk och utgör en bred delaktighet i det gotländska samhället.
Beredningsgruppen har diskuterat och vägt ur ett helhetsperspektiv och sett till
organisationens egen bärighet, verksamhetens bredd på Gotland, samhällsnyttans
storlek och om verksamheten har lagstyrda förtecken.
Med ovanstående förslag till fördelning avses att så många föreningar som möjligt
ska ges möjlighet att fortsatt kunna bedriva verksamhet.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare kompletteringar av verksamhetsstöd till sociala
föreningar och lämnar därför ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat
underlag bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-11
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 51

Räddningstjänstens framtida förvaltningsoch nämndtillhörighet

RS 2018/546

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett
räddningstjänstens framtida nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att
skapa en mer enhetlig ledningsstruktur.
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
regionstyrelsen som får ansvar för den operativa och förebyggande verksamheten.
Förslaget grundar sig i verksamhetens behov, i en omvärldsanalys som både tar
hänsyn till hur andra kommuner valt att organisera sin räddningstjänst samt i hur
andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka regionstyrelsens ansvar framgent.
Utredningen föreslår att räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnaden tillsvidare då det i nuläget finns organisation och rutiner etablerade för att
hantera räddningstjänstens verksamhet. Konsekvenserna för samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms därför vara mycket små.
Med hänsyn till budget- och redovisningsprinciper föreslås ändringen gälla från
1 januari 2020.
Utredningen bedömer att en koncentrerad nämndtillhörighet är prioriterat framför
ändrad förvaltningstillhörighet för räddningstjänstens verksamhet. Regionstyrelsen
utgör det naturliga ansvaret med hänsyn till vad som framkommit i omvärldsanalysen
och utifrån verksamhetens behov.
Utredningen bedömer att räddningstjänsten bör kvarstå som en enhet inom samhällsbyggnadsförvaltningen tillsvidare då konsekvenserna med att byta förvaltningstillhörighet till regionstyrelseförvaltningen bedöms bli omfattande för båda förvaltningarna i nuläget. Samhällsbyggnadsförvaltningen har en organisation och etablerade
rutiner för att kunna hantera räddningstjänstens verksamhet oberoende av ansvarig
nämnd.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med en rapport som beskriver
konsekvenser av de olika förslag som övervägts. Ärendet lämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Kompletterande underlag bifogas kallelse till regionstyrelsen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 51 forts
RS 2018/546

Arbetsutskottet föreslår att verksamhetsutvecklare Ulrica Widange föredrar ärendet
för regionstyrelsen den 28 februari 2019.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-31

16 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 52

Policy och riktlinjer för fastigheter Region
Gotland (fastighetspolicy)

RS 2018/720

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen till fullmäktige
•
•
•
•
•
•
•

Upprättad fastighetspolicy godkänns.
Upprättade riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter godkänns.
Upprättade riktlinjer för lokalförsörjning godkänns.
Upprättade riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
godkänns.
Upprättade riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal godkänns.
Tidigare riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter
upphör att gälla.
Punkten 2 i 2017-06-15 RS § 150 upphävs.

Arbetsutskottets beslut
•

Föreslagna ändringar inarbetas i policys och riktlinjer till regionstyrelsen.

Regionens fastigheter utgör, bland mycket annat, en förutsättning för flertalet av
regionens verksamheter, en viktig inkomstkälla, en stor andel av regionens tillgångar
och skapar möjligheter för framtida tillväxt och samhällsbyggnad. Regionens samtliga
förvaltningar är därmed beroende av en tydlig inriktning och styrning av hanteringen
kring regionens fastighetsbestånd.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 150 att ge regiondirektören i uppdrag att
ansvara för ett utvecklingsarbete i syfte att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer och därmed bland annat säkerställa en öppen, transparent
och rättssäker försäljningsprocess vid fastighetsförsäljningar. Som en del i utvecklingsarbetet ingick att ta fram en fastighetsstrategi samt riktlinjer som styr och vägleder lokalförsörjning samt fastighetsförvaltning. Sedan tidigare finns riktlinjer för
försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal godkända av regionstyrelsen.
På uppdrag av regiondirektören återkommer nu regionstyrelseförvaltningen med ett
reviderat förslag till övergripande fastighetspolicy, riktlinjer för fastighetsförvaltning,
bebyggda fastigheter samt riktlinjer för lokalförsörjning.
Arbetet med att ta fram en övergripande fastighetsstrategi har påbörjats och kommer
till delar att kunna presenteras under 2019.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 52 forts
RS 2018/720

I regionstyrelsen 2018-09-30 § 196 godkändes riktlinjer för försäljning och köp av
fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal med förbehåll för ett antal ändringar. Dessa riktlinjer ska efter godkännande i regionfullmäktige ersätta riktlinjer för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 ändrad 2014-03-31
och 2017-02-27, § 28.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 150 punkt 2, att regionstyrelsen/fullmäktige
ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar fram tills dess att allt utvecklingsarbete är
genomfört och återrapporterat. I och med förslaget till fastighetspolicy och underliggande riktlinjer bedöms en stor del av det utvecklingsarbetet vara uppfyllt, men
fortfarande kvarstår ett flertal uppgifter och för att frigöra resurser för detta bör
beslutet att regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar hävas och ansvaret återgå i enlighet med tidigare reglemente.
I och med den nya strukturen på styrdokumenten med en övergripande fastighetspolicy och en gemensam fastighetsstrategi som håller samman arbetet med regionens
fastigheter kan arbetet effektiviseras över förvaltningsgränserna. De nya riktlinjerna
blir långsiktiga styrdokument som skapar tydlighet i regionens förhållningssätt inom
respektive ansvarsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till fastighetspolicy, riktlinjerna för
fastighetsförvaltning bebyggda fastigheter, riktlinjerna för lokalförsörjning
tillsammans med av regionstyrelsen tidigare godkända riktlinjer samt förslag till övergripande struktur för dessa dokument kommer att utgöra viktig del i detta arbete.
Ärendets behandling under mötet

Fastighetspolicyn
Eva Nypelius (C) föreslår att på sida två i Fastighetspolicyn att lägga till ”där det är
möjligt” i meningen ”De bebyggda miljöerna ska erbjuda en hög andel grön- och
naturområden och där det är möjligt med lokalt omhändertagande av dagvatten vid
nybyggnation”.
Meit Fohlin (S) föreslår att under rubriken Försäljning, upplåtelse och köp på sida två
ändra ”alltid” till ”tillse” och lydelsen blir Regionen ska tillse att fastighetsförsäljningar
och förvärv sker på marknadsmässiga villkor på en konkurrensutsatt marknad.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 52 forts
RS 2018/720

Saga Carlgren (V) föreslår att i sista meningen under rubriken Syfte på sida ett lägga
till i styckets sista mening ”...och bidra till en god samhällsutveckling”. På sida två
föreslås ”integration” läggas till bland perspektiven i första stycket. Under rubrik
Exploatering ska sista meningen ändras till ”Anvisning av regionens mark ska ske
utifrån syftet med markanvisningen, i första hand i konkurrens efter
anbudsförfarande”.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkanden och finner att de bifalls
förutom att inte lägga till integration bland perspektiven.
Riktlinjer för fastighetsförvaltning
Saga Carlgren (V) yrkar att i första meningen i Riktlinjer för fastighetsförvaltning
ändra ”barnomsorg” till ”förskola”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter
Meit Fohlin (S) föreslår att i punkt 2, under rubriken tomträtt stryka ”under vissa
särskilda betingelser”. I punkt 2.5 ändras andra meningen till ”I huvudsak ska
försäljning ske på den öppna marknaden i konkurrens”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att föreslagna ändringar inarbetas till
regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 53

Remiss - En arvsfond i takt med tiden - En
översyn av regelverket kring Allmänna
arvsfonden, SOU 2018:70

RS 2019/94

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissvar överlämnas till Socialdepartementet gällande ”En arvsfond i takt med
tiden - En översyn av regelverket kring Allmänna arvsfonden, SOU 2018:70” i
enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regeringen beslutade den 15 juni 2017 att ge en särskild utredare i uppdrag att se
över och analysera vissa frågor som rör Allmänna Arvsfondens verksamhet. Syftet är
att säkerställa att Allmänna arvsfondens medel används för den verksamhet som de
är avsedda för samt att medlen hanteras och redovisas transparent, rättssäkert och
opartiskt. För detta krävs att regelverket är lättöverskådligt , tydligt och ändamålsenligt.
Regionstyrelsen har tagit del av utredningens förslag och föreslår att Region Gotland
avlämnar yttrande enligt bilaga till denna tjänsteskrivelse.
Kultur- och fritidsavdelningen känner till de flesta av öns Arvsfondsansökningar,
men inte alla. Vi har genom åren därför haft olika möjligheter att ge råd och stöd
längs vägen då ansökan görs, haft olika kunskap om projektägaren och vi blir därför
olika mycket informerade och delaktiga i projekten då dessa genomförs.
Region Gotland är mycket positiva till att regelverk och annat kring Allmänna arvsfonden ses över och uppdateras på alla tänkbara sätt. Den möjlighet till stöd och
finansiering som medel från Allmänna arvsfonden kan bidra med är en mycket viktig
faktor i det kulturella ekosystem av offentliga stöd som finns. Ambitionerna med att
underlätta ansökningsförfarande, förhindra dubbelfinansiering, elektronisk underskrift och annat som gör det enklare, säkrare och mer överblickbart är också en
mycket positiv utveckling.
Region Gotland välkomnar även det förslag till nya demokrativillkor som tar sikte på
att stöd inte ska få lämnas till organisation, eller som någon av dess företrädare
främjar, som uppmanar eller försvarar terrorism eller i övrigt inte respekterar
mänskliga rättigheter.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 53 forts
RS 2019/94

Region Gotland vill dock i remissvaret lämna några kritiska synpunkter:
I kapitlet 7.3 under avsnittet, ”En verksamhet ska vara utvecklande för någon av
målgrupperna för att kunna få stöd”, anser förvaltningen att begreppet
”nyskapande”, behöver tänkas om / förtydligas/ omformuleras. Ordet nyskapande
leder lätt fel i detta sammanhang då det många gånger helt enkelt bygger på tidigare
erfarenheter.
I kapitel 7.3 kommer avsnittet ”En verksamhet ska ha förmågan att överleva efter att
stödgivningen har upphört för att kunna få stöd”. Förvaltningen menar att Arvsfondens krav på att man på trovärdigt sätt ska visa hur den verksamhet man söker
pengar för ska ha möjligheter att överleva efter tre år behöver ses över. Allmänna
Arvsfondens regler bör ändras så att Arvsfonden kan ha en mera flexibel syn. På så
sätt kunde arvsfondens stora kapital komma många till del och detta skulle med all
sannolikhet gynna en utveckling inom kultursektorn för t.ex. unga människor.
Avslutningsvis kan sägas att alla våra kontakter vittnar om ett mycket bra bemötande.
Det som kan uppfattas som ett hinder är att själva ansökningsprocessen många
gånger upplevs som ett heltidsarbete om en vill få till en riktigt bra och genomarbetad ansökan.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 54

Burgsviks hamn, nya betalningsvillkor

RS 2018/1286

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Punkt 3 i regionstyrelsens beslut, 2018-08-30, § 228, med lydelse: ”regionstyrelsen
godkänner köpekontrakt och beslutar att till Burgsviken Utveckling AB försälja
fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1 för en köpeskilling av 500 000 kr och med
villkor som stipuleras i av parterna upprättat och överenskommet köpekontrakt.”
upphävs.
• Reviderat köpekontrakt och beslutar att till Burgsviken Utveckling AB försälja
fastigheten Öja Burgsvikshamn 1:1 för en köpeskilling av 500 000 kr med ändrade
villkor rörande betalning och skuldebrev, samt i övrigt med villkor som stipuleras i
av parterna upprättat och överenskommet köpekontrakt godkänns.
•

Regionstyrelsen beslutade 2014-12-17 att utse Burgsviken Utveckling AB som
vinnare i markanvisningstävlingen och att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
i dialog med företaget arbeta för att ta fram avtal mellan parterna.
Förvaltningen har tidigare via en oberoende värdering av Öja Burgsvikshamn 1:1
fastställt att marknadsvärdet för den aktuella fastigheten med nuvarande användning
är 500 000 kr. Till detta ska läggas värdet för de eventuella byggrätter som kan
komma att tillskapas, 2 500 kr/kvm för bostäder och 1 500 kr/kvm för lokaler.
I juni 2018 beslutade regionstyrelsen att förklara det tidigare beslutet från 2014 att
utse Burgsviken Utveckling AB som vinnare av tävlingen, som inte längre gällande
samt att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till
förnyad försäljningsprocess.
Den 30 augusti beslutade regionstyrelsen att godkänna exploateringsavtal och
köpekontrakt med utvecklingsbolaget på oförändrade villkor utifrån den tidigare
försäljningsprocessen efter genomförd markanvisningstävling 2014.
Efter dialog med aktören har parterna nu enats om att föreslå en förändring i
betalningsvillkoren när det gäller affären, Burgsviken Utveckling AB föreslås få
möjlighet att finansiera köpet med ett räntefritt lån på fem år som ställs ut av Region
Gotland. Som säkerhet för lånet ställer bolaget ut ett skuldebrev samt överlämnar en
bankgaranti på lånesumman.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att grunderna för affären är oförändrade,
men att den nya finansieringslösningen innebär att ett reviderat köpekontrakt måste
tecknas mellan partnerna, samtidigt som det gamla annulleras. Överenskommet och
beslutat exploateringsavtal ska fortsatt gälla.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 54 forts
RS 2018/1286

Regionstyrelseförvaltningen föreslår nu att regionstyrelsen beslutar att godkänna
reviderat köpekontrakt som villkoras av att köparen utfärdar och inkommer med
skuldebrev samt bankgaranti inom stipulerad tidsram.
Upprättade avtal möjliggör genomförande av en försäljning av fastigheten med
tillträde 1 april 2019.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 55

Försäljning av Gothem Kyrkebinge 1:55

RS 2017/456

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Upprättat genomförandeavtal (markanvisning) för fastigheten Gothem Kyrkebinge
1:55 med Åminne Fritid & Havsbad AB godkänns.
• Ändring av tomträttsavtal avseende del av fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55
godkänns.
•

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat köpekontrakt avseende överlåtelse av del av fastigheten Gothem
Kyrkebinge 1:55 till Åminne Fritid & Havsbad AB för en köpeskilling av
8 000 000 kr godkänns.

Kommunstyrelsen beslutade 2010-02-25 § 25 att godkänna avtal om option av friköp
av tomträtten upplåten i Gothem Kyrkebinge 1:55 under förutsättning att planändringar vidtas i syfte att förhindra att området styckas i flera fastigheter.
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 13 att anta ett förslag till detaljplan för
Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping), daterat 2016-05-25, rev 2017-04-05.
Beslutet vann laga kraft 2018-12-06.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande genomförandeavtal,
köpekontrakt och ändring av tomträttsavtal är upprättande i enlighet med gällande
riktlinjer samt regionstyrelsens beslut om option för friköp av tomträtt 2010-02-25
och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen beslutar att godkänna
upprättade genomförandeavtal (markanvisning) och köpekontrakt samt besluta om
ändring av tomträttsavtal, för fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 med Åminne
Fritid & Havsbad AB.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 56

Försäljning av Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl.

RS 2019/151

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att genomföra en försäljningsprocess av
del av fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl. Ärendet ska återkomma till regionstyrelsen för slutligt godkännande.

Detaljplanen för Visby Snäckgärdet 1:28 m. fl. (Snäck camping) antogs av regionfullmäktige 2017-05-15 § 53 och vann laga kraft 2018-06-28. Planens syfte är att
stärka turismen genom att ge möjlighet till en utökning av antalet turisbäddar på
Gotland i form av stugor, tält och husvagnar/husbilar. Planområdet omfattar
fastigheten Visby Snäckgärdet 1:28 samt del av Visby Snäckgärdet 1:29. Området kan
komma att delas in i upp till åtta fastigheter vilka kan upplåtas till lämpliga
exploatörer.
Utöver kostnader för framtagande av detaljplanen kommer regionen i samband med
genomförandet av planen att ha kostnader för utbyggnad av vatten- och spillvattennätet, fastighetsbildning mm. Intäkterna från en fastighetsförsäljning bedöms överstiga regionens kostnader.
Försäljningsprocessen är planerad att genomföras av en extern rådgivare med stöd av
en projektgrupp bestående av tjänstepersoner från RSF, TKF samt SBF.
Försäljningsprocessen får utvisa ifall området ska försäljas till en eller flera aktörer.
I enlighet med regionens riktlinjer för försäljning av mark ska marken förädlas innan
försäljning ska genomföras. Detaljplanen för området har vunnit laga kraft och
därmed har kriterierna inför en försäljning uppfyllts.
En förutsättning, för de flesta aktörer, för att investera och utveckla området för
turism är att marken upplåts med äganderätt i en eller flera delar. Enligt regionstyrelseförvaltningen är en försäljning av området därför en förutsättning för att
säkerställa ett genomförande i enlighet med gällande detaljplan.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 57

Köpekontrakt försäljning Klinte Valle 1:137

RS 2019/152

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Klinte Valle 1:137 till Barbro
Johansson för en köpeskilling om 10 000 kronor godkänns.

Fastigheten Klinte Valle 1:137 är 182 kvadratmeter och bilades genom avstyckning
1931 för järnvägsändamål. För området finns byggnadsplan från 1936. Enligt
gällande plan ligger fastigheten inom kvartersmark för bostadsändamål som inte får
bebyggas, endast en marginell del får bebyggas med uthus.
Väster om fastigheten finns en gång- och cykelväg, i övrigt omgärdas fastigheten av
Klinte Valle 1:185. Fastigheten är idag obebyggd.
Ägare av angränsade bostadsfastighet Klinte Valle 1:185, Barbro Johansson, har visat
intresse för att införliva Klinte Valle 1:137 i sin fastighet. Med anledning av gällande
byggnadsplan och fastighetens storlek kan Klinte Valle 1:137 inte utgöra en egen
bostadsfastighet utan endast som en del till en annan intilliggande bostadsfastighet.
Någon framtida strategisk användning av fastigheten bedöms inte finnas.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande köpekontrakt är upprättat i enlighet med gällande riktlinjer och förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen beslut att godkänna upprättat köpekontrakt för fastigheten Klinte Valle
1:137 med Barbro Johansson.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 58

Förvärv av åkermark Roma Diskarve

RS 2018/1266

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Överenskommelse avseende fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 samt 1:16, som ägs av Bror Sture Svensson, till Roma Lövsta 2:2, som ägs
av Region Gotland godkänns. Överenskommen ersättning uppgår till 4 950 000
kronor.

Huvudinriktningen på skoljordbruket på Gotland Grönt Centrum AB (GGC) är
ekologisk mjölkproduktion med drygt 80 mjölkkor. Under hela sommarhalvåret, dvs
april – september, går mjölkkorna ute på betesfållor. Mer än hälften av dessa
betesfållor ligger på fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. För att GGC
ska kunna fortsätta med ekologisk mjölkproduktion finns ett behov av att säkerställa
ett långsiktigt nyttjande av åkermarken inom Roma Diskarve.
GGC har sedan många år tillbaka arrenderat åkermarken på fastigheterna Roma
Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. Markarealen omfattar totalt cirka 37 ha. Markägaren vill
nu avyttra marken och GGC har därför fått frågan ifall det finns ett intresse att
förvärva. För GGC är det nödvändigt att ha ett fungerande skoljordbruk. Antalet
gymnasieelever som läser Naturbruk på GGC har ökat från 40 st. 2015 till 75 st.
2018. Alla elever får arbete efter avslutade studier. Genom ett förvärv av marken
säkras verksamhetens förutsättningar långsiktigt.
Genom en överenskommelse om fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 och 1:16 till Roma Lövsta 2:2 och därefter ett arrende med GGC säkras en
långsiktighet för ekologisk mjölkproduktion inom ramen för GGC’s verksamhet som
skoljordbruk. Marken ligger i ett av Gotlands bästa jordbruksområden och den
marknadsmässiga arrendeavgiften ger en avkastning på investerade medel som
överstiger regionens nu gällande internränta. Regionstyrelseförvaltningen föreslår
därför att regionstyrelsen godkänner föreliggande överenskommelse avseende
fastighetsreglering för beslut i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-31
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 59

Exploateringsavtal Västerhejde Annex 1:1

RS 2018/1311

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat förslag till exploateringsavtal med Prästlönetillgångar i Visby Stift, org nr
834002-0547, godkänns under förutsättning att detaljplanen för del av Västerhejde
Annex 1:1 (skifte 2) vinner laga kraft.

Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1
(skifte 2). Exploateringsområdet motsvarar detaljplaneområdet.
Detaljplanen syftar till att på privat mark komplettera befintlig bebyggelsegrupp med
ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade kring befintlig
väg och en tillkommande vägslinga. Planområdet ligger söder om Visby och Visborg
i norra delen av Västerhejde, i närhet till väg 562 mot Stenkumla.
Detaljplanen har varit utställd för granskning och granskningstiden för planförslaget
har gått ut. Detaljplanen förväntas att antas av byggnadsnämnden under våren.
Exploatören avser att bilda 9 småhustomter som efter genomförd fastighetsreglering
avyttras. Exploatören ansöker om och bekostar all fastighetsbildning inom fastigheten och bildande av samfällighet för gator, grönområden och VA. Exploatören har
kostnadsansvar för samtliga arbeten och åtgärder som erfordras för detaljplanens
genomförande inklusive lokalgatans angöring till länsväg 562.
Byggande av färskvattenanläggning inklusive vattenledningar fram till fastighetsgränserna utförs och bekostas av Exploatören. För varje tomt anlägger Exploatören
infiltrationsanläggning för BDT-vattnet. Toalettavlopp löses med slutna tankar för
respektive tomt alternativt en gemensam tank. Ledningar för VA och dagvatten ska
utföras enligt Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar.
Dagvattnet ska omhändertas lokalt och för att underlätta infiltration ska gata, vändplan, mötesplatser och stigar inte asfalteras. En gemensamhetsanläggning ska bildas
för VA, dagvatten, gata och övrig allmän platsmark. Region Gotland blir därmed inte
huvudman för allmän platsmark. Då området ligger inom Visby vattenskyddsområde
ska ritningar med höjder skickas till Region Gotlands VA-avdelning för synpunkter
innan VA-systemet byggs.
Exploateringsavtalet får inte överlåtas på annan utan godkännande av regionen. Om
så ändå sker har regionen rätt att av exploatören utkräva de merkostnader som
regionen åsamkas vid ett genomförande av detaljplanen.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 59 forts
RS 2018/1311

Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att exploateringsavtalet upprättat
mellan Region Gotland och Prästlönetillgångar i Visby Stift kan godkännas med
förbehållet att detaljplanen vinner laga kraft
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-31
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 60

Motion. Jobb- och resultatinriktad
vuxenutbildning

RS 2018/694

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
• Regionstyrelsen ser positivt på att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
arbetar vidare med valfrihetssystem genom ackreditering inom vuxenutbildningen.
•

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete. Som
lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete kring
auktorisations- och ersättningsmodeller.
Målet med vuxenutbildningen är att gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal
med rätt kompetens och att samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i
ett väl fungerande system i syfte att analysera och matcha utbud och efterfrågan av
kompetens och arbetskraft. Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands
förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och
näringslivet (bl.a. via forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att få
en så bra matchning som möjligt mellan antalet studieplatser på utbildningar som det
finns intresse för och att tillhandahålla studieplatser inom yrken där det är arbetskraftsbrist. Gotland har en låg arbetslöshet och söktrycket på befintliga kurser inom
vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare samt att externa faktorer som kan
komma att förändra vuxenutbildningen bör analyseras först.
Även om auktorisationsmodellen kan vara en intressant modell att tillämpa så bör
man även resonera kring modellens eventuella möjlighet till en lyckad etablering, med
det lokala perspektivet och nuläget i åtanke. Gotland har en låg arbetslöshet och söktrycket på befintliga kurser inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare. Då upptagningsområdet är begränsat
är det dessutom svårt att se att utbildningsanordnare skulle vilja etablera sig på ön,
eftersom det skulle bli problematiskt att fylla utbildningsplatserna och få en
balanserad ekonomi. Ö-läget begränsar också möjligheterna till samverkan med andra
kommuner kring auktorisation.
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 60 forts
RS 2018/694

Med utgångspunkt från de regionala aktiviteter som sker gällande utbildning och
stärkt samverkan med näringslivet samt med tanke på de utredningar och andra
aktuella faktorer som påverkar och kommer att påverka vuxenutbildningen bör fokus
först läggas på att analysera dessa samt se över, utveckla och förbättra samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen förblir en mycket viktig aktör.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att i beslutsmeningen lägga till ”regionstyrelsen ser positivt på
att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar vidare med valfrihetssystem
genom ackreditering inom vuxenutbildningen”.
Saga Carlgren (V) yrkar avslag på motionen och Eva Nypelius tilläggsyrkande.
Meit Fohlin (S) instämmer i Saga Carlgrens yrkande i den del som avser Eva Nypelius
tilläggsyrkande.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltnings förslag och Saga
Carlgrens yrkande om att motionen ska avslås och finner att förvaltningens förslag
bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag
och nej-röst för Saga Carlgrens yrkande.
Omröstningsresultat ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Ola Björkqvist
(KD), Andreas Unger (M), Eva Nypelius (C) och 3 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Saga Carlgren (V).
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att motionen ska anses
besvarad.
Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande och Saga Carlgrens yrkande
och finner att eget yrkande bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius tilläggsyrkande och
nej-röst för Saga Carlgrens yrkande.
Omröstningsresultat ger 4 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Ola Björkqvist
(KD), Andreas Unger (M), Eva Nypelius (C) och 3 nej-röster: Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Saga Carlgren (V).
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen att i beslutsmeningen lägga till
”regionstyrelsen ser positivt på att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden arbetar
vidare med valfrihetssystem genom ackreditering inom vuxenutbildningen”.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-11

31 (37)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 61

Motion. Skapa en jobborienterad
organisation inom Region Gotland

RS 2018/696

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Regionstyrelsen lämnar följande förslag på svar gällande en motion från Jesper
Skalberg Karlsson (M). Motionären yrkar på att Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen stärks – bland annat inom
vuxenutbildning och socialtjänst.
Ett samarbete, kallat VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildningsoch arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning
är att det pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och
att resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under 2019. Även andra aktiviteter
som bedrivs inom regionen i syfte att möta behovet hos personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden bör tas i beaktande vid en eventuell översyn av Region Gotlands
organisationer.
Bedömningen är att det pågående samarbetet, VuxKomp, mellan socialförvaltningen,
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen till innehåll liknar
det som framförs i motionen och att resultatet av samarbetet ska utvärderas under
2019.
I det fall regionfullmäktige önskar gå vidare med en eventuell översyn av Region
Gotlands organisationer, i syfte att stärka jobborienteringen, så bör resultatet av det
pågående VuxKomp tas med i bedömningen. Även andra aktiviteter som bedrivs
inom regionen liksom resultat av ovan nämnda statliga utredningar bör tas i
beaktande. Då det är tydligt att en sådan eventuell utredning eller översyn innefattar
flera nämnders verksamhet så är det önskvärt att arbetet leds övergripande på en
central regional nivå.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 62

Information. Digitaliseringskoordinator Bredband 3.0

RS 2019/150

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Region Gotland har beviljats statliga medel av Tillväxtsverket för att genomföra
statens uppdrag att digitalisera det lokala näringslivet under 2019-2020, genom
tillsättandet av en digitaliseringskoordinator.
I samråd med Tillväxtverket kommer Gotland kunna utnyttja dessa medel för att
tillsammans med Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG), i projektet kallat
Effektiv Regional Digital Agenda (ERDA), hjälpa lokalt näringsliv att hitta digitala
lösningar som kan dra nytta av Gotlands fibrering, en satsning på sakernas internet
(IoT) i ett ö-täckande LoRa nät samt gratis WiFi till näringslivets kunder.
Detta innebära bl.a. smarta tillämpningar i produktion, försäljning och upplevelser.
Att utveckla tillämpningarna innebär att ett kunskapslyft för näringslivet och
utbildningsmöjligheter på universitetet, t.ex. applikationsutveckling, gameification av
tjänsteutbud för i första hand näringsliv men även för offentlig sektor.
Etableringen av de, av näringsliv och samhälle önskade tjänsterna för IoT, fritt WiFi
på utvalda platser och stöd för polisiär kameraövervakning, ger också tillfälle att
skapa ytterligare robusthet i Gotlands fibernät.
Projektets övergripande effektmål är, förutom ökad digitalisering av det gotländska
näringslivet, att initiera en process som även efter projektperioden kan fortsätta att
arbeta för att stödja det gotländska näringslivets digitalisering samt visa konkreta
exempel på hur digital innovation kan bidraga till regionens utveckling. I
förlängningen siktar detta till att lägga grunden för nyetableringar och allmän
förstärkning av de Gotländska företag i relation till deras identifierade behov av
digitala tjänster.
Den samtidig etablering av infrastrukturen för WiFi, en utbyggnad av ett LoRa nät
för IoT (sakernas internet) och etablering av punkter för polisiär kameraövervakning
gör kostnaderna kan hållas nere. Samtidigt kommer näringslivet genom samverkan
med UUCG få hjälp med att ta till vara teknikens möjligheter.
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 62 forts
RS 2019/150

Den valda lösningen för IoT nät innebär både att t ex Region Gotland, UUCG eller
andra företag och organisationer har åtskilda konton. Systemet tillåter dock att ”alla”
t ex inom ramen för skolan eller intresserade hemma utvecklare att ansluta upp till 5
egna sensorer - som ett led i att lägga grunden för ett brett digitalt lärande och digital
utveckling på ön.
Projektet kommer finansieras med Tillväxtverkets medel för Digitaliseringskoordinatorn, medel från Uppsala Universitet Campus Gotland (UUCG) och bidrag från
näringslivet.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2019-02-08
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-08
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 63

Information. Kibaha, förstudieprojekt 2019

RS 2018/1280

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Region Gotland och tidigare Gotlands kommun har haft ett långvarigt samarbete
med de Kibaha Town Council och Kibaha Education Center i Tanzania. Samarbetet
har varit organiserat som kommunalt partnerskap och projekt avseende VA, avfallshantering och kulturfrågor och har genomförts sedan början av 2000-talet. Projekten
har finansierats helt genom medel från Sala Ida och sedan 2010 från ICLD. Ett nytt
partnerskapsavtal beslutades av Regionstyrelsen 2018-08-30. Vid detta tillfälle
fattades även beslut om en förlängningsansökan till ICLD för att under sex månader
kunna arbeta igenom de projektförslag som parterna hade börjat diskutera som fortsättning. Projektet har nu kommit till en punkt där de kan bli föremål för en projektansökan med två delprojekt och en gemensam styrgrupp (RS 2018/763).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att partnerskapet och projekten ligger i fas med
den Internationella strategin.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att informationen godkänns beträffande fortsatt
samarbete utformat som kommunalt partnerskap mellan distriktet Kibaha i Tanzania
och Region Gotland. Ansökan om finansiering inlämnas till ICLD, Internationellt
Center för Lokal Demokrati senast 15 mars 2019. Projektansökan omfattar 3 år.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-25
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 64

Regiondirektörens information

Regiondirektören informerar om:
-

RS 2018/1213 Remiss. Vattenfall Eldistribution AB ansökan om nätkoncession,
ledning från Suderby till Martille - ärendet kommer behandlas på regionstyrelsens
sammanträde 28 februari.
Clean Energy för EU Island. Gotland en av 26 öar i studien.
Rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör pågår. Intervjuer kommer hållas
nästa vecka.
Koncernledningsgruppens möte hålls 19/2.
Ägarmöte med Gotlandshem 20/2.
Ägarmöte med GEAB 21/2.
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-02-14

RS AU § 65

Övrig fråga

Arbetsutskottets beslut
•

Yrkandet avslås.

Saga Carlgren (V) anmäler fråga om statsbudgetens konsekvenser för Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att en samlad redovisning av statsbudgetens konsekvenser
för Gotland, direkt och indirekt redovisas inför budgetdialogerna till regionstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande och finner att det avslås.
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