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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 66

Arbetsordning för regionfullmäktige

RS 2018/1144

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Arbetsordning för regionfullmäktige antas.

I samarbete med regionfullmäktiges presidium har regionstyrelseförvaltningen
utarbetat ett förslag till en ny och moderniserad arbetsordning för regionfullmäktige
att börja gälla från och med 1 juli 2019. Förslaget är baserat på Sveriges Kommuners
och Landstings underlag för lokala bedömningar.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att förslaget till ny arbetsordning antas.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) yrkar på att avsnitt om ”allmänhetens frågestund åter ska införas.
Saga Carlgren (V) yrkar på A. Avsnittet om deltagande på distans, § 10, utgår. B. Att
det på sidan fyra i förslaget till arbetsordning under avsnittet ”Ärenden och
handlingar till sammanträde fjärde meningen ändras till ska istället för bör så att
meningen lyder ”Handlingarna i varje ärende ska tillställas ledamöter och ersättare
före sammanträdet.” I detta instämmer Meit Fohlin (S).
En del förslag på språkliga ändringar framförs.
Ordföranden föreslår att de språkliga ändringsförslagen införs i reviderat förslag till
regionstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på Eva Ahlins yrkande om allmänhetens frågestund och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens båda yrkanden och finner att de
avslås.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag till arbetsordning i och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 67

Reglemente för Region Gotlands
förtroendevalda revisorer

RS 2019/177

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Reviderat reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer antas.
• Det nya reglementet gäller från och med den 1 juli 2019 och ersätter därvid
tidigare reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer.
•

Av 12 kap. 18 § kommunallagen framgår att fullmäktige får anta ett reglemente om
revisionen. Det finns ett nu gällande reglemente för revisorerna. Revisorerna föreslår
nu ett nytt reglemente.
Regionstyrelseförvaltningen har inte något att erinra emot att revisorernas förslag
antas.
Ärendets behandling under mötet

Under ärendets behandling framkom förslag på redaktionell ändring.
Ordföranden föreslog att den redaktionella ändringen föreligger till regionstyrelsens
sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Revisorerna 2019-01-22
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 68

Revidering av regiondirektörens instruktion

RS 2019/251

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Reviderad instruktion för regiondirektören antas.

Revidering av regiondirektörens instruktioner är föranledd av SFS 2018:1350 som
innebär en ändring i lagen om regionalt utvecklingsansvar. I instruktionen har
regiondirektörens chefsansvar för regionstyrelseförvaltningen tydliggjorts.
Regionstyrelsen ska enligt 7 kap. 2 § kommunallagen (2017:725) i en instruktion
fastställa hur regiondirektören skall leda förvaltningen under regionstyrelsen.
Instruktionen ska också fastställa regiondirektörens övriga uppgifter.
Regionstyrelseförvaltningen med regiondirektören föreslår att reviderad instruktion
antas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 69

Översyn av aktieägarpolicyn

RS 2019/103

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Aktieägarpolicyn antas.

Regionstyrelseförvaltningen har med anledning av den nya kommunallagen m.m.
företagit en uppdatering och översyn av aktieägarpolicyn. Policyn avses användas
som ett av instrumenten för att utöva den uppsiktsplikt regionstyrelsen är skyldig att
utföra över regionens hel- och delägda aktiebolag.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 70

Information. Riktlinjer för korttidsuthyrning
och utlåning av Region Gotlands lokaler till
extern part

RS 2019/237

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet utgår för att återkomma på arbetsutskottet den 9 april 2019.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 71

Strategi för förebyggande och motarbetande
av mäns våld mot kvinnor

RS 2017/897

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland
2019-2022 fastställs.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden 20192022 göra en övergripande uppföljning med eventuella förslag till revidering av
strategin.
Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en samlad bild av
hur nämnder och förvaltningar tar sig an strategin, vilka insatser och aktiviteter
som strategin ger samt effekterna av dessa.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förvaltningens
handlingsplan kopplat till strategin.
•

Arbetsutskottets beslut
•

Bifallna ändringsyrkanden inarbetas i strategin till regionstyrelsens
sammanträde 28 mars 2019.

Regionstyrelsen gav 2016-03-07, § 13 ledningskontoret i uppdrag att under hösten
2016 återkomma med förslag till nytt handlingsprogram om våld i nära relationer.
Den föreslagna strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att
förverkliga prioriterade delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra.
Strategin har remitterats till samtliga Region Gotlands nämnder och Gotlandshem
AB. Samtliga remissinstanser har svarat. Utöver detta har regionstyrelseförvaltningen
genomfört en dialog med andra berörda aktörer för att ta reda på hur den föreslagna
strategin kan komma att påverka deras verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin har stöd i både
Region Gotlands förvaltningar, nämnder och bolag. Utifrån detta föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för regionfullmäktige
att anta strategin.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 71 forts
RS 2017/897

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin har stöd i både
Region Gotlands förvaltningar, nämnder och bolag. Utifrån detta föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för regionfullmäktige
att anta strategin.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin bör följas upp
under innevarande mandatperiod. Vidare bör regionstyrelseförvaltningen ansvara för
att leda den utsedda arbetsgruppen för att följa upp förvaltningarnas aktiviteter
kopplade till strategin. Detta kommer att förbättra förutsättningarna för en god
implementering.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar på följande tillägg i förslaget till beslut:
A. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en samlad bild av
hur nämnder och förvaltningar tar sig an strategin, vilka insatser och aktiviteter som
strategin ger samt effekterna av dessa.
B. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förvaltningens
handlingsplan kopplat till strategin.
Saga Carlgren (V) yrkar på följande ändringsyrkanden i förslaget till strategi under
avsnitt 3.2.2:
A. Som brottsoffer och våldsutsatt ska du ha rätt till skydd från ytterligare våld samt
rätt till stöd för att bearbeta dina upplevelser, men även stöd i praktiska frågor i
samband med exempelvis skyndsamt byte av bostad.
B. Ideella kvinnojourer är viktigt som komplement till offentliga stödfunktioner.
C. Samverkan mellan offentliga och ideella stödverksamheter är av stor vikt för att
stödet till den våldsutsatta ska bli så bra som möjligt.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins tilläggsyrkanden och finner att de
bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens tilläggsyrkanden i strategin och
finner att de bifalls.
Ordföranden föreslår att de bifallna ändringsyrkandena inarbetas i strategin till
regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 72

Information. Tillsyn enligt alkohol- och
tobakslagen i Gotland

RS 2019/189

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en plan för hur
arbetet med rökfria miljöer ska bedrivas.
•

Länsstyrelsen gjorde under 2018 tillsyn enlig alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen 1993:581. Följande uppmärksammades:
Tillståndsprövning
Utredningen i ett ärende har varit bristfällig när det gäller prövning av den
ekonomiska lämpligheten. I några ärenden saknas underlag på att sökanden har
disposition till lokalen för serveringstillstånd. I övrigt, menar Länsstyrelsen, är den
ekonomiska prövningen i ärenden om serveringstillstånd god.
Villkor som meddelats med stöd av riktlinjerna för serveringstillstånd följs inte upp i
tillräcklig omfattning. I detta fall gäller kommentaren kravet att serveringsställen ska
genomgå utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Uppföljning av kravet på
utbildning görs inte menar Länsstyrelsen. Vidare framgår det inte av riktlinjerna för
serveringstillstånd om nytt tillståndsbevis meddelas när prövotiden för tillstånd
omvandlas till ett stadigvarande tillstånd.
Tillsynsbesök
Enligt regionens tillsynsplan är målsättningen att alla serveringsställen ska få minst ett
tillsynsbesök per år. Länsstyrelsen konstaterar att samtliga serveringsställen inte får
ett tillsynsbesök per år.
Tillsyn av rökfria miljöer
Länsstyrelsen riktar allvarlig kritik gällande hanteringen av rökfria miljöer. Trots
tidigare meddelade brister har endast tillsyn av rökfria miljöer gällande rökförbud på
skolgårdar genomförts under 2016 på ett antal skolor. Ingen tillsyn har genomförts
på skolgårdar eller i andra rökfria miljöer enligt lagen under 2017 och 2018. Därmed
har inte tillsynen av skolgårdarna från 2016 följts upp. Länsstyrelsen riktar sin kritik
mot att det finns en otydlighet vilka tjänstepersoner inom organisationen som har
ansvar för att göra tillsynen. De anser också att trots tidigare meddelade brister är
hanteringen av rökfria miljöer fortfarande bristfälliga och att styrande dokument i allt
väsentligt saknas.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 72 forts
RS 2019/189

Tillståndsprövning
Tillståndsmyndigheten har noterat synpunkterna i nämnda ärenden.
Handläggningsrutinerna ses över för att åtgärda de brister som angetts.
Uppföljning av villkor som meddelas i riktlinjerna för serveringstillstånd
omhändertas. De kommer att revideras och förtydligas.
Tillsynsbesök
Länsstyrelsens konstaterande att några serveringsställen inte fått ett årligt
tillsynsbesök. Anledningen hänger samman med att tillsynsbesöken alltid är
oanmälda. Vid det oanmälda besöket har då serveringsstället varit stängt. Vissa är
också svåra att besöka, till exempel vissa stadigvarande tillstånd till slutna sällskap,
där tillståndsmyndigheten inte har kännedom om när serveringsverksamhet pågår.
Rökfria miljöer
Under 2018 fortsatte det utvecklingsarbete som påbörjades 2016 med att klargöra
bland annat ansvar, förutsättningar och metod för tillsyn av rökfria miljöer enligt
tobakslagen. Utbildning till miljöinspektörer genomfördes under 2018 omkring
tobakslagen, tobaksprodukter och tillsyn. Regionstyrelseförvaltningen och
Samhällsbyggandsförvaltningen utarbetar en överenskommelse som klargör ansvar
och rutiner. Vidare är det Regionsstyrelseförvaltningens ambition att också bevaka
och samordna hur den nya tobakslagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088) som träder i kraft den 1 juli 2019 ska hanteras. Särskilt när det gäller nya
rökfria offentliga miljöer.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med en plan för hur arbetet med rökfria miljöer ska bedrivas.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2019-01-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 73

Slutredovisning av Visby Busstation,
Bävern 2

RS 2018/942

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Slutredovisningen av Visby busstation, Bävern 2 godkänns.
• Anslagsunderskottet på -296 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
•

Tekniska nämndens arbetsutskott beslutade i juni 2015 om ombyggnad av
busstationen i Visby.
Byggnaden var från 1940-talet och tillfredsställde inte dagens krav för arbetsmiljö
och tillgänglighet för personer med funktionsvariation.
Utformning av ytorna i anslutning till busstationen behövde tillgänglighetsanpassas
för rörelsehindrade. Situationen för oskyddade trafikanter behövde förbättras,
byggnaden tillgänglighetsanpassas samt förbättring av logistik för genomförande av
busstransporterna behövdes. Sammantaget skulle en mer välkomnande, tydlig och
trygg plats för resenärer, gång- och cykeltrafikanter tillskapas.
Ekonomisk redovisning
Årtal
2009

Budget, tkr
1 500

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Utfall, tkr
4
282

3 000

6 500

3
68
42
473
11 226

2 995

2 747
22

576
Total

Kommentar

14 571

14 867

Varav 2 000 i tilläggsanslag från 1:1-medel
Tilläggsanslag i form
av 1:1-medel
Externt bidrag
från Trafikverket
Ett negativt resultat med -296 tkr

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 73 forts
RS 2018/942

Investeringsprojektets budgetunderskott uppgår enligt redovisningen till -872 000 kr.
Ett externt bidrag uppgående till 576 000 kr har influtit i projektets senare del varför
budgetunderskottet uppgår till -296 000 kr. Det externa bidraget har inte
tilläggsbudgeterats utan aktiverats som ett investeringsbidrag. Bidraget kom från
Trafikverket för att utöka tillgängligheten för Visby busstation.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på -296 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
Då projektets bruttoutgift inte överstiger 20 miljoner kr ska slutredovisningen
beslutas i regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-08-29, § 198
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 74

Slutredovisning om- och tillbyggnad av
psykiatrilokaler Korpen 5

RS 2018/1135

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Slutredovisningen för om- och tillbyggnad av psykiatrilokaler Korpen godkänns.
• Anslagsunderskottet på 10 502 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
•

Projektet för om- och tillbyggnad av psykiatrins lokaler på Korpen har pågått under
lång tid.
Hösten 2012 togs inriktningsbeslutet i Hälso- och sjukvårdsnämnden att den
psykiatriska slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med ombyggda lokaler.
2014 startade arbetet med att ta fram handlingar med hjälp av konsulter enligt
förstudier från hälso- och sjukvårdsnämnden.
2015 påbörjades renovering av psykiatriska kliniken med Alvar Hallgrens Bygg som
totalentreprenör.
2016 beslutade hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ett ändrat arbetssätt för
personalen. Beslutet påverkade projektet med en ökning på 1 300 kvm. Ny
ventilation på PL3, ändring av brandlarm och kallelsesystem skulle ge en säkrare
arbetsmiljö för personal.
Hösten 2017 var projektet färdigställt och psykiatrin kunde flytta in i de nya
lokalerna.
Ekonomisk redovisning
Årtal
2013-2017

Budget, tkr

Utfall, tkr

Kommentar

49 600

2015

1 600

Tilläggsanslag

2016

1 700

Tilläggsanslag

Total

52 900

63 402

Avvikelse -10 502 tkr

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 74 forts
RS 2018/1135

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskottet på 10 502 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 240
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 75

Information. Återlämnande av
markanvisningsavtal del av Fleringe Smiss
1:9, kvarnen i Ar

RS 2019/257

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2016-04-07, § 65 att utse Bästeläsk i Ahr AB som vinnare i
markanvisningstävling gällande Kvarnen i Ar. Regionstyrelseförvaltningen
(dåvarande ledningskontoret) fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med
ett markanvisningsavtal. Regionstyrelsen betonade vikten av att samverka kring de
ömsesidiga intressen som rör vattenförsörjningen.
Parterna enades om att teckna ett markanvisningsavtal för det aktuella området, del
av Fleringe Smiss 1:9. Exploatören hade då för avsikt att i lokalerna bedriva
läsktillverkning samt öppnade även upp för att bedriva annan publik verksamhet
såsom café och konferens.
Det ursprungliga markanvisningsavtalet gällde till 2018-04-07 och efter förfrågan från
exploatören fattade regionstyrelsen 2018-03-22 beslut om en förlängning av avtalet
att gälla till 2019-04-07.
Nu har exploatören muntligen återkommit med besked om att man trots förlängningen väljer att återlämna markanvisningen då det visat sig alltför komplicerat
att lösa framför allt vattenfrågan.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot exploatörens återlämnande av
markanvisningen.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelsen, 2017-06-15, § 157, 2018-03-22, § 59
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 76

Motion. Gångväg och cykelväg längs med f.d.
banvallen på Sudret

RS 2018/250

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen tillstyrks enligt tekniska nämndens förslag.
• Region Gotland upplåter kostnadsfritt de delar av den gamla banvallen som
regionen äger till föreningen banvallens vänner med syfte att den kan nyttjas som
gång- och cykelbana.
• Av det nyttjanderättsavtal som upprättas av teknikförvaltningen ska framgå att
Region Gotland inte ansvarar för några framtida drift- eller underhållskostnader
och att det enbart är befintlig banvall som ska utnyttjas för gång- och cykelled.
Inga ändringar eller omledningar av sträckningen får göras.
•

Bibbi Olsson, (C), har framlagt en motion gällande en gång- och cykelväg på den
gamla banvallen till Burgsvik. Hon vill att Region Gotland bidrar till att möjliggöra
cykelväg längs med banvallen.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot tekniska förvaltningens beslut då
kraven på strandskydd enligt Miljöbalken Kap.7 § 13, 1-2 anses vara uppfyllda.
Tekniska nämnden 2018-06-20, § 184 ser positivt på projektet och yrkar på att
ärendet bifalles med förbehållet att Region Gotland inte ansvarar för några framtida
drift- eller underhållskostnader. Teknikförvaltningen tar fram ett nyttjanderättsavtal
samt bistår med hjälp avseende kontakt med markägare längs övriga delar av
banvallen som kan bli aktuellt för gång- och cykelbana.
Byggnadsnämndens bedömning 2018-11-14, § 245 är att ärendet bör hanteras av
tekniska nämnden för vidare hantering av frågan på vilket sätt Region Gotland kan
bidra att möjliggöra detta.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den befintliga banvallen ska utnyttjas
för gång- och cykelled och återställas till användbart skick. Inga ändringar eller
omledningar av sträckningen får göras.
Bedömningen från regionstyrelseförvaltningen är att en gång- och cykelväg uppfyller
Miljöbalken kap7 § 13 punkt 1-2 ovan och att den inte åstadkommer någon ny
inverkan, då den befintliga banvallen används och denna har funnits sedan mitten av
1900-talet. Dispensansökan med avseende på strandskydd är därför ej aktuell.
forts

19 (23)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 76 forts
RS 2018/250

En gång- och cykelväg skulle hunna öka besöksantalet på strandnära områden och
även vara en tillgång för folkhälsan samt besöksnäringen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska förvaltningens förslag och tillstyrker
därmed även motionen.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-02-26
Tekniska nämnden 2018-06-20, § 184
Byggnadsnämnden 2018-11-14 § 245
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 77

Medborgarförslag. Ratificering av FN:s
generalförsamling antagna resolution om
totalt kärnvapenförbud

RS 2018/1145

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget avslås.

I medborgarförslag den 2 november 2018 yrkas att Region Gotland till regeringen
hemställer att till riksdagen lägga en proposition om ratificering av FN:s generalförsamling antagna resolution (hösten 2016) om totalt kärnvapenförbud. Fullmäktige
överlämnade medborgarförslaget till styrelsen den 19 november 2018, § 61.
En kommuns rätt att vända sig till statsmakten är inte obegränsad. Dessutom ligger
ämnet för medborgarförslaget utanför den kommunala kompetensen. Således
avstyrker regionstyrelseförvaltningen något bifall till förslaget.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att medborgarförslaget ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag om
avslag och Saga Carlgrens yrkande om bifall till medborgarförslaget och finner att
regionstyrelseförvaltningens förslag om avslag bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-11-02
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 78

Regiondirektörens information

Regiondirektören informerar om:
-

Ägarmöte med GEAB
Ägarmöte med AB Gotlandshem
Konkurrensverket utdömande av vite
Kommande föreläsning 14 maj om korruption, mer information kommer och
inbjudan skickas ut
Förnyelsedagen. Regiondirektören påminner om morgondagens evenemang i
Maxi Arena
Internationella kvinnodagen 8 mars

22 (23)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-05

RS AU § 79

Övrig fråga

Ärendets behandling under mötet

Isabel Enström (MP) ställer fråga om reglemente och arbetsordning för regionala
utvecklingsutskottet.
Regiondirektören besvarar frågan.
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