Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
12 mars 2019

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

RS 2019/30

Sammanträdesdatum 2019-03-12

Plats och tid

Öland, Rådhuset Visborg, 12 mars 2019, klockan 09.00–12.00

Närvarande

Beslutande

Ersättare

Eva Nypelius (C), ordförande
Jesper Skalberg Karlsson (M), 1:e vice ordförande
Meit Fohlin (S), 2:e vice ordförande
Stefan Nypelius (C)
Johan Thomasson (L)
Saga Carlgren (V)
Håkan Ericsson (S), tjg ersättare

Ola Björkqvist (KD)
Isabel Enström (MP)

Övriga

Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Anna Malm, stadssekreterare, RSF, Rosita
Siggelin, kanslisekreterare, RSF, Jonas Nilsson, ekostrateg, RSF, § 97, Gunnar
Gustafsson, bitr stadsarkitekt, SBF, § 97, Karolina Samuelsson, tf hälso- och
sjukvårdsdirektör, HSF, § 98, Åsa Högberg, ekonomidirektör, RSF, §§ 80-82, 100,
Birgitta Lidman, upphandlare, RSF, § 100, Juliana Olofsson, upphandlingskonsult, §
100, Ronny Larsson, avdelningschef, RSF, § 98, Helena Andersson, ekostrateg, RSF,
§ 98

Utsedd att justera

Johan Thomasson

Justeringens plats
och tid

Rådhuset Visborg, 19 mars 2019

Paragrafer

§ 80-101

Omedelbart
justerade
Underskrifter
Sekreterare Anna Malm

Ordförande Eva Nypelius

Justerande Johan Thomasson

2 (35)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll
RS 2019/30

Sammanträdesdatum 2019-03-12

Register
RS AU § 80

Årsredovisning och bokslut 2018

5

RS AU § 81

Kompletteringsbudget 2019

6

RS AU § 82

Överföring av resultat från 2018

7

RS AU § 83

Begäran om tilläggsanslag för patientövervakningssystemet

9

RS AU § 84

Almedalsveckans vision och överenskommelse

10

RS AU § 85

Trafikverkets projekt kring breddat kunskapsunderlag avseende elvägar. Elväg på
Gotland

11

RS AU § 86

Remiss. Betänkande av Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor ”Kompletteringar
till den nya säkerhetsskyddslagen” (SOU 2018:82)
13

RS AU § 87

Överlåtelse av exploateringsavtal Tofta Kroks 1:225

14

RS AU § 88

Försäljning av del av fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1

15

RS AU § 89

Utökning av verksamhetsområde för Bunge Stucks, Gothem Åminne, Eksta Djupvik,
Roma kyrkby, Tofta Gnisvärd, Visby Visborg, Visby Österby, Väskinde Ringvide,
Västerhejde Kuse, Öja Olovs
16

RS AU § 90

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid Forsviden, norra Gotland

18

RS AU § 91

Motion. Bygga gångbro till kryssningskajen av gotländskt kärnvirke

19

RS AU § 92

Motion. Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom klok
kontorslokalsstrategi

21

RS AU § 93

Motion. Jämställt försörjningsstöd

23

RS AU § 94

Medborgarförslag. Friskvårdsbidraget för regionens anställda ska följa Skatteverkets
rekommendationer
25

RS AU § 95

Information. Projektansökningar inom biblioteksområdet

RS AU § 96

Information. Länsrapport Redovisning 2018 Årsrapport enligt alkohol- och tobakstillsyn
samt ANDT-förebyggande arbetet
27

RS AU § 97

Information. Utvecklad talan för Tofta skjutfält. Remiss. Ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet. Tofta skjutfält

30

RS AU § 98

Information. Uppföljning biogas

31

RS AU § 99

Information. Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid nedlagda
deponier inom Region Gotland
33

RS AU § 100

Information. Kollektivtrafik

34

RS AU § 101

Regiondirektörens information

35

26

3 (35)

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott

RS 2019/30

Sammanträdesdatum 2019-03-12

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdag

2019-03-12

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-21

Anslaget får tas ned tidigast

2019-04-12

Förvaringsplats för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift
Rosita Siggelin

4 (35)

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 80

Årsredovisning och bokslut 2018

RS 2018/1124

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Årsredovisningen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen redovisar korrektur gällande årsredovisning 2018 och tar
emot arbetsutskottets synpunkter senast 2019-03-21.
Ärendet kommer att föredras vid regionstyrelsens sammanträde 2019-03-28.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 81

Kompletteringsbudget 2019

RS 2019/6

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2019 med 319 762 tkr
och för exploateringsinvesteringar med 131 611 tkr enligt upprättat förslag.

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2018 uppgår till 370 550 tkr inklusive alla
exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 319 762 tkr för
investeringar samt 131 611 tkr för exploateringar. Dessutom ska projekt uppgående
till -64 061 tkr avslutas och utgå.
Förutom dessa äskanden ligger också ett fastighetsinköp kvar som inte tilläggsbudgeterades vid genomförandet, RF 2018-06-18, § 99. Finansieringen av
dessa -39 788 tkr sker via eget kapital.
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 466 005 tkr varav 223 445 tkr avser affärsdrivande verksamhet. Utöver det är det avsatt 53 000 tkr i bruttobudget för
exploateringar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämndernas begäran om kompletteringsbudget bifalls. Kompletteringen avser pågående projekt eller projekt som ligger nära i
tiden för planering och igångsättning.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 blir 785 767 tkr (inklusive 319 762 tkr i
kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är mycket troligt att en del av
projekten kommer att behöva flyttas med till 2020 vilket är viktigt att beakta vid
budgetberedningen då investeringsbudget och –plan för kommande år ska bearbetas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 184 611 tkr (inklusive 131 611 tkr i
kompletteringsbudget). Storleken på avsatta medel för exploateringsverksamhet
behöver diskuteras i samband med budgetberedningen.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 82

Överföring av resultat från 2018

RS 2019/203

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2018 fastställs.
• Eget kapital för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
sammanförs och bildar eget kapital för miljö- och byggnämnden.
•

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
(KF 2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget
kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att -15 927 tkr överförs från 2018 års resultat.
Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2018. För år 2018 har byggnadsnämnden och regionstyrelsen
erhållit ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) som är till för att stimulera ett ökat
bostadsbyggande. Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda under
2018 ska bidraget redovisas som intäkt detta år. Det riktade bidraget betalades ut i
december 2018.
Då bidraget betalas ut i december samma år har nämnderna inte möjlighet att hinna
genomföra/planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar som
bidraget är tänkt att gå till. Därför föreslår byggnadsnämnden att 100 procent av
överskottet ska föras över till eget kapital. Regionstyrelsen föreslår att 4 400 tkr
överförs, detta är den del av det totala överskottet som avser byggbonusen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden och regionstyrelsen får
föra över begärda överskott för 2018 för att under kommande år kunna arbeta med
de aktiviteter som bidraget är avsett för.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att nämndens underskott inte överförs till
eget kapital. Anledningen till detta är att resursfördelningen för 2018 inte stämde då
det tillkommit 638 fler barn och elever än förvaltningen prognosticerat.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket följs och att underskottet regleras
mot nämndens egna kapital. Barn- och utbildningsnämnden har under ett antal år
byggt upp ett stort eget kapital, det största av nämnderna. Tanken med att bygga upp
ett eget kapital är att kunna använda det de år då resultatet är negativt. Även efter
justering har nämnden ett stort eget kapital på drygt 13 mnkr.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 82 forts
RS 2019/203

Socialnämnden föreslår att underskottet på 8 935 tkr inte överförs till eget kapital
som i så fall skulle bli negativt med samma summa. Socialnämnden medges enligt
beslut i regionfullmäktige, 2018-11-19, § 30, att överskrida budgetramen med
20 000 tkr, dessa är avräknade det totala resultatet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 38 613 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens negativa resultat balanseras mot regionens gemensamma egna kapital. Med
anledning av nämndernas arbete för att få en verksamhet i balans mot anslagen
budget bör nämnderna inte ha ett negativt eget kapital som ska återställas inom tre år.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2019-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas. Totalt föreslås att -15 927 tkr överförs från 2018 års resultat.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-02-06, § 14
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-07, § 10
Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-05, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 83

Begäran om tilläggsanslag för patientövervakningssystemet

RS 2019/227

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas tilläggsanslag med 2,5 miljoner kr för
patientövervakningssystem. Driftkostnader i samband med investeringen ska
finansieras inom nämnden.

I investeringsbudgeten för 2018 tilldelades hälso- och sjukvårdsnämnden 10 miljoner
kr för upphandling av ett nytt patientövervakningssystem. Kostnadsberäkningen var
gjord utifrån funktioner i befintligt system. Efter genomförd marknadsundersökning
och besök vid andra sjukhus så har det framkommit att det är en stor fördel med ett
system som täcker hela sjukhuset, alltså även operation som idag har ett eget system
och barnavdelningen som saknar system för övervakning idag. Ett heltäckande
system bedöms kosta 12,5 miljoner kr och en utökning av tilldelade investeringsmedel äskas.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens äskande om
tilläggsanslag. Enligt förvaltningens tjänsteskrivelse kan man genom denna upphandling bland annat slippa en ny upphandling av övervakningssystem på operation
som i annat fall behöver ske inom några år. Man får också övervakningsmöjligheter
på barnavdelningen som idag inte finns. Patienten kan följas i ett bättre flöde och
behöver inte omregistreras vid förflyttning.
Eventuellt ökade driftkostnader i samband med investeringen ska finansieras inom
nämnden.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-07, § 17
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-22
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 84

Almedalsveckans vision och
överenskommelse

RS 2019/277

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Den gemensamma visionen för Almedalsveckan godkänns.
• Den gemsamma överenskommelsen mellan huvudarrangörerna och värden Region
Gotland godkänns.
•

Almedalsveckan har under de senaste femtio åren utvecklas utan att det funnits
någon egentlig styrning. Utvecklingen och utmaningarna under de senaste åren har
synliggjort behovet att stärka samarbetet mellan huvudarrangörerna och värden
Region Gotland.
Alla arrangörer som bidrar till Almedalsveckan med evenemang och träffpunkter, har
också efterfrågat en vision som visar vart Almedalsveckan är på väg.
Visionen och överenskommelsen har tagits i konsensus av huvudarrangörsgruppen.
Visionen och överenskommelsen ger en tydligare inriktning för Almedalsveckans
framtida utveckling, förväntan på varandra samt även ett ökat engagemang.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 85

Trafikverkets projekt kring breddat
kunskapsunderlag avseende elvägar.
Elväg på Gotland

RS 2018/604

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Brevsvaret godkänns och skickas till projektkonsortiet.

Projektkonsortiet har till Region Gotland ställt en fråga om engagemang i projektet,
som en del i projektets detaljbeskrivning som lämnas till Trafikverket 11 mars 2019.
Det pågår en projektansökan för att installera och testa en unik elväg på Gotland,
med utrustning för induktiv laddning till elfordon under drift, installerad under
asfalten på sträckan Visby flygplats till Visby busstation, ca 4 km. Region Gotland är
väghållare längs hela vägsträckan. Detta projekt är helt världsunikt, då det är det
första projektet i världen där induktiv teknik används på allmän väg.
Projektet är en del i en stor satsning från Trafikverket i ett program för elvägar, i
syfte att skapa klimatsmarta tunga transporter. Men tekniken är också ett första steg i
att alla sorters elektriska fordon kan klara sig med mycket små batterier.
Konsortiet som Trafikverket har gett stöd för att utveckla sin projektidé i Trafikverkets förkommersiella upphandling kring breddat kunskapsunderlag avseende
elvägar, har under detaljprojekteringen ställt två frågor till Region Gotland, dels om
engagemang i projektet/medverkan som part i projektet – med till exempel insatser
”in kind”- , bland annat med anledning av det stöd deras konkurrenter i upphandlingen förväntas få från sina respektive regioner, dels har projektet ställt frågor av
mer teknisk natur om installationer i vägen. Den första frågan bör besvaras av
regionstyrelsen i detta ärende, den andra frågan får Tekniska nämnden i egenskap av
väghållare besvara.
Region Gotland lämnade i maj 2018 ett försiktigt positivt följebrev till projektet
Electroad Gotland och har fått följa och delvis vara delaktig i projektets planering
sedan dess. Regionen fick i januari 2019 projektets delrapport till Trafikverket, där
projektbeskrivningen sammanfattas så här: ”Demonstrationsprojektet för elvägar på
Gotland är ett ambitiöst företag vars mål är att studera och utforska möjligheten att
använda dynamisk trådlös laddning för elfordon i stor skala. Detta fältförsök syftar
till att demonstrera och analysera alla aspekter av trådlös laddning inklusive
prestanda, tillförlitlighet, säkerhet, förar- och passagerartillfredsställelse samt
interaktioner med relaterade verksamheter och myndigheter.”
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 85 forts
RS 2018/604

Regionen har från och med mars avsatt vissa personella resurser för att bistå den
fortsatta projekteringen, och för att löpande underlätta för de beslut som behövs i
den fortsatta detaljerade tekniska projekteringen.
Förvaltningens bedömning är att detta har potential att vare ett sådant projekt i
världsklass som regionen önskar enligt miljömålet i Vision 2025 och som har
potential att bidra till den önskade utvecklingen såväl på miljöområdet som inom
besöksnäringen genom att locka hit ett stort antal besökare som annars inte hade
kommit till Gotland. Förvaltningens förslag är att regionstyrelsen visar stöd för
projektet genom att bifogat förslag på svar lämnas.
Regionens roll får utvecklas över tid under de tre år projektet varar, ett första förslag
är att erbjuda konsortiet att tillsammans ansöka om 1.1 medel för ett gemensamt
marknadsföringsprojekt, då behoven för marknadsföring sannolikt inte täcks inom
Trafikverkets delar i projektet.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-02
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 86

Remiss. Betänkande av Utredningen om
vissa säkerhetsskyddsfrågor ”Kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen”
(SOU 2018:82)

RS 2019/20

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande kompletteringar till den nya säkerhetsskyddslagen
(SOU 2018:82) godkänns och lämnas till Justitiedepartementet.

Den 1 april träder en ny Säkerhetsskyddslag (2018:585) i kraft. Kompletteringarna rör
behov av säkerhetsskyddsavtal, ny tillsynsstruktur och införande av sanktionsavgifter
samt utkontraktering och överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet.
Det sistnämnda området torde ha liten bärighet på regionen medan utredaren
hamnat i fel slutsatser eftersom man inte tagit hänsyn till de speciella förutsättningar
som råder i kommuner och landsting. Därför pekar remissvaret mot andra slutsatser
än utredaren inom övriga områden.
Utredaren har inte haft tillgång till kunskaper om kommuner och landsting och har
därför hamnat i fel slutsatser som kan skada den framtida uppbyggnaden av ett
totalförsvar på Gotland. Därför har remissvaret andra slutsatser än utredaren, i likhet
med vad SKL förväntas ha i sitt remissvar.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 87

Överlåtelse av exploateringsavtal Tofta
Kroks 1:225

RS 2019/291

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat förslag till överlåtelse av exploateringsavtal Tofta Kroks 1:225 godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2012-04-26, § 100 att godkänna upprättat förslag till
exploateringsavtal med Hotell Toftagården AB. Inom exploateringsområdet planeras
för bildande av sju småhusfastigheter.
Exploateringen har inte genomförts och Hotell Toftagården AB har nu överlåtit
exploateringsområdet (fastigheten Tofta Kroks 1:225) till Fastighetsbolaget Kroks
D-J AB. Överlåtelsen är ett led i en kommande försäljning av marken som kommer
att ske via överlåtelser av aktierna i Fastighetsbolaget Kroks D-J AB. Enligt § 18 i
exploateringsavtalet ska regionen godkänna en överlåtelse av exploateringsavtalet.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att exploateringsavtalet avseende
Tofta Kroks 1:225 kan överlåtas på Fastighetsbolaget Kroks D-J AB som ett led i
fullgörande av samtliga skyldigheter i enlighet med exploateringsavtalet.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 20-02-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 88

Försäljning av del av fastigheten Östergarn
Katthammarsvik 2:1

RS 2017/916

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I besparingssyfte har tekniska nämnden beslutat, 2016-02-17, § 32 punkt 6, att ett
urval av ej lönsamma hamnar ska säljas. Detta ska i första hand ske som en direktförsäljning till arrendatorn till marknadspris.
Katthammarsviks hamn utgörs av fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 som
ägs av regionen. Cirka 1 ha av fastigheten är sedan 1992 upplåtet med ett lägenhetsarrende till Kjell-Arne Jakobsson. Piren har upplåtits till Katthammarsviks Rökeri AB
via ett nyttjanderättsavtal som löper sedan 2013. Aktuellt område har via en
marknadsvärdering prissatts till 700 000 kronor. Då arrendatorn äger intilliggande
fastighet kan fastigheten regleras in i arrendatorns befintliga fastighet som utgörs av
Östergarn Katthammarsvik 2:2, Rökeriet i Katthammarsvik.
Katthammarsviks hamn har sedan många år varit olönsam för regionen och därför
pekats ut som en hamn lämplig för försäljning ur ett besparingsperspektiv.
Fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 ligger inom ett område som i den
fördjupade översiktsplanen utpekats som ett LIS-område. För att upphäva strandskyddet inom ett LIS-område ska detta motiveras. Åtgärden ska till exempel bidra till
att skapa långsiktiga arbetstillfällen. Genom att reglera in aktuellt område i fastigheten
där Katthammarsviks Rökeri är etablerad skapas långsiktiga förutsättningar för
verksamheten att utvecklas.
Överenskommen ersättning bedöms vara marknadsmässig och regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna överenskommelsen om
fastighetsreglering.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär ytterligare kompletteringar och lämnar därför ärendet till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 89

Utökning av verksamhetsområde för Bunge
Stucks, Gothem Åminne, Eksta Djupvik,
Roma kyrkby, Tofta Gnisvärd, Visby Visborg,
Visby Österby, Väskinde Ringvide,
Västerhejde Kuse, Öja Olovs

RS 2019/193

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Fastställande av de nya avgränsningarna av verksamhetsområdena, definierade i
tekniska nämndens tio beslut, 2019-01-31, § 22−31 godkänns.

Tekniska nämnden har i en serie beslut 2019-01-31, § 22−31 godkänt utökning av tio
verksamhetsområden: i Bunge, Gothem, Eksta, Roma, Tofta, Visby Visborg, Visby
Österby, Väskinde, Västerhejde samt Öja.
Utökningarna, som oftast gäller både vatten och spillvatten och i några fall dagvatten,
omfattar ett varierande antal fastigheter. Detaljer för samtliga verksamhetsområden
framgår av tekniska nämndens beslut och bakomliggande tjänsteskrivelser med
bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot utökningarna av verksamhetsområdena.
Utökningarna är de första som görs efter antagandet av VA-plan för Region Gotland
2030 (2018-11-21, § 271). Utökningarna av de tio verksamhetsområdena omfattar allt
från enstaka fastigheter till som mest 98 fastigheter i Tofta Gnisvärd.
De ekonomiska konsekvenserna varierar. I några fall har berörda fastigheter redan
idag förbindelsepunkter och är anslutna. I de fallen leder utökningen inte till några
ekonomiska konsekvenserna för Region Gotland. I andra fall kommer utökningen
medföra inkomster för anslutnings- och brukningsavgifter.
I ett fall, Roma Kyrkby, är utökningen ett resultat av en dom i dåvarande VAnämnden (BVa 89, VA 490-496/12 (2013-11-13)). Föreläggandet ledde till att Region
Gotland tog ett helhetsgrepp på området. I de nu föreslagna utökade verksamhetsområdena för vatten och spillvatten innefattas ett större antal fastigheter än de
ursprungliga sex fastigheter föreläggandet gällde. Noteras bör att anslutning till
kommunalt vatten inom detta verksamhetsområde ej är tvingande för vatten om det
finns en enskild brunn med godkänd dricksvattenkvalitet.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 89 forts
RS 2019/193

Detaljer för samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot utökningarna av verksamhetsområdena.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-01-31, § 22-31
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-20
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 90

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid
Forsviden, norra Gotland

RS 2019/99

Arbetsutskottets beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till fullmäktige ta fram underlag och
skrivelse till regeringen.

Ledamoten tillika regionrådet Eva Ahlin (C) har i skrivelse väckt ärende med förslag
om att hos regeringen begära en tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
Regionstyrelsen beslutade den 28 februari 2019 dels att föreslå regionfullmäktige att
ansöka om tillåtlighetsprövning, dels att regiondirektören till arbetsutskottet den 12
mars 2019 skulle presentera ett utförligare underlag i ärendet.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram ett kompletterande PM.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet ger förvaltningen i uppdrag att till fullmäktige den 25 mars 2019 ta
fram underlag och skrivelse till regeringen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-06
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 91

Motion. Bygga gångbro till kryssningskajen
av gotländskt kärnvirke

RS 2018/251

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med att Region Gotland vid upphandling av gångbron
till kryssningskajen ställer krav som möjliggör att trämaterial används vid
konstruktionen.

I en motion från Stefan Nypelius (C) yrkas att ”Region Gotland vid upphandling av
gångbron till kryssningskajen ställer krav så att den kan konstrueras i gotländskt
trämaterial”.
Tekniska nämnden anför att Region Gotland lyder under LOU, Lagen om offentlig
upphandling, vilket innebär att vi inte får begränsa konkurrensen. Då det kan antas
finnas likvärdigt skogsbestånd på andra platser i Sverige och i världen kan vi inte
föreskriva specifikt gotländskt kärnvirke. De konstruktionselement som vi bedömer
kommer att behövas för att klara spännvidder vid aktuell bro tillverkas inte lokalt.
Det krävs transporter till fastlandet och produktionsomställningar vid produktionen
av konstruktions-elementen då det gotländska virket förväntas ha annan virkeskvalitet än vad de normalt arbetar med. Vidare skulle användandet av gotländskt
kärnvirke medföra onödiga transporter i förhållande till att använda på marknaden
förekommande konstruktionselement av trä eller annat material. Tekniska Nämnden
föreslår att Regionstyrelsen avslår motionen
Byggnadsnämnden föreslår att motionen avslås med motiveringen: För att få till den
bästa möjliga bron bör inte materialvalet i sig vara varken den första eller den enda
utgångspunkten. Valet av material bör istället göras utifrån vilket material som efter
en noga avvägning från ett helhetsperspektiv på bästa sätt bidrar till att tillmötesgå de
olika krav som olika intressen kommer att ställa på den färdiga bron.
Byggnadsnämnden beslutar avstyrka den aktuella motionen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens samt byggnadsnämndens
beslut att avslå motionen.
Regionstyrelseförvaltningen har ingen avvikande uppfattning utan hänvisar till
tekniska nämndens och byggnadsnämndens beslut i ärendet och tillstyrker dessa.
forts
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RS AU § 91 forts
RS 2018/251
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) yrkar att ”motionen anses besvarad med att Region Gotland vid
upphandling av gångbron till kryssningskajen ställer krav som möjliggör att trämaterial används vid konstruktionen”.
Ordföranden ställer proposition på Stefan Nypelius yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-02-26
Byggnadsnämnden 2018-05-07, § 116
Tekniska nämnden 2018-06-05
Regionstyrelseförvaltningen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 92

Motion. Stärk den gotländska landsbygden
och Visby genom klok kontorslokalsstrategi

RS 2018/690

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda frågan om utlokalisering
av kontorslokaler till serviceorter där man ska titta på befintliga lokaler, distansarbetsplatser och att hänsyn tas till den antagna servicestrategin.

Johan Thomasson m.fl. (L) föreslår i en motion att Region Gotland ska stärka den
gotländska landsbygden genom utlokalisering av kontorslokaler till våra serviceorter.
Detta skulle, enligt motionärerna, skapa underlag för samhällsservice på landsbygden
och dessutom ge lediga lokaler på Visborgsområdet dit statliga verksamheter skulle
kunna utlokaliseras, som ett alternativ till Stockholm. Förslaget har ur regionstyrelseförvaltningens perspektiv ett antal försvårande omständigheter som, enligt
förvaltningen, gör att förslaget måste avslås.
Regionstyrelseförvaltningen förstår önskan om att fördela de offentliga arbetsplatserna jämt utspridda över ön för att därvid bidra till inomregional balans, men
måste av regionekonomiska skäl föreslå avslag till motionen med följande motivering:
Som alla är väl medvetna om går vi mot en ekonomisk utmaning med anledning av
den demografiska utvecklingen. Vi har inom Region Gotland inte utan större omoch/eller tillbyggnader något egentligt överskott av kontorsplatser på de orter som i
motionen benämns som serviceorter. Undantaget är Slite där det skulle finnas möjligheter att placera ett 10-tal personer samt Hemse med ca 5 tomma kontorsplatser.
Detta motsvarar ca en tredjedels vindsvåningsplan på Visborg. Förslaget skulle med
andra ord medföra att vi skulle behöva bygga om, bygga nytt eller alternativt hyra
kontorshus på dessa orter. Det bör då beaktas att det är samma byggnadskostnad på
landsbygden, förutsatt att vi själva äger marken. En skillnad är dock att eventuellt
tomställda kontorslokaler på landsbygden dessvärre inte har ett så högt värde som
motsvarande i större orter. Den ort som har mest tomställd yta i regional ägo är
Klintehamn. Dessa lokaler utgörs av före detta vårdlokaler vilket medför att de är
mycket kostsamma att bygga om. Grovt uppskattat nästan samma kostnad som för
nybyggnation. Vi har vidare ett visst behov av strategisk vakans för oförutsedda
händelser. Något dessa lokaler i dagsläget utgör.
forts
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Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 92 forts
RS 2018/690

Vi har ett antal exempel, där kanske Slite är det tydligaste, på att utlokalisering av
kontorsplatser inte nämnvärt ökat nyttjandegraden av service på en ort. Däremot
ökar transporterna avsevärt till och från orten då merparten av de som jobbar där bor
i Visby. Denna ökning av transporter är negativ ur både ett hållbarhetsperspektiv
men också ur ett säkerhetsperspektiv. Även ur ett rekryteringsperspektiv finns
erfarenhet av att vi har svårare att rekrytera till tjänster på mindre orter.
Utlokalisering av statliga verksamheter styrs inte av mängden tomställda lokaler på en
viss ort varpå dessvärre den delen i förslaget anses som föga trolig om än önskvärd.
Ärendets behandling under mötet

Johan Thomasson (L) yrkar på att ärendet ska återremitteras för ytterligare utredning
om utlokalisering, distansarbetsplatser och att hänsyn tas till den antagna servicestrategin.
Eva Nypelius (C) yrkar att motionen ska anses besvarad och att förvaltningen får i
uppdrag att utreda frågan om utlokalisering av kontorslokaler till serviceorter där
man ska titta på befintliga lokaler, distansarbetsplatser och att hänsyn tas till den
antagna servicestrategin.
Ordföranden ställer proposition på Johan Thomassons yrkande och eget yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-22
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 93

Motion. Jämställt försörjningsstöd

RS 2018/693

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Anna Andersson (C) och Eva Nypelius (C) föreslår att Region Gotland snarast
verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda parter i ett
gemensamt hushåll.
Motionen har remitterats till socialnämnden som föreslår att motionen avslås.
Nämnden redogör för hur handläggarna arbetar utifrån de sökandes egna önskemål
när det gäller till vilket eller vilka konton som biståndet betalas ut. Arbetet styrs av en
vägledande princip i socialtjänstlagen, nämligen självbestämmande. Vid ett första
besök efterfrågar handläggaren hur de sökande vill ha pengarna utbetalade. Det tas
inte för givet att det är till mannens eller kvinnans konto. Nämnden ger exempel på
olika lösningar utifrån de individuella familjernas önskemål, styrt av hur pengarna ska
användas. Nämndens bedömning är att det inte finns garantier för att ett konsekvent
delat försörjningsstöd skulle innebära minskad risk för ekonomisk utsatthet eller för
den enes kontroll över en partner.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att vilka konton
ekonomiskt bistånd betalas ut ska väljas av de sökande och därmed anpassas till hur
de hanterar sina utgifter.
Ärendet återremitterades till regionstyrelseförvaltningen på regionstyrelsens sammanträde 2018-11-22, § 331. Orsaken var att regionstyrelsen önskade att hänsyn togs till
den kartläggning som socialstyrelsen genomfört och publicerat samma månad.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning kvarstår att motionen bör avslås.
Bedömningen styrks av socialstyrelsens slutsatser i sin kartläggning där de kommer
fram till att det inte finns tillräcklig kunskap om det bidrar till mer jämställdhet om
utbetalningen till ett hushåll delas upp till båda parter i ett hushåll. Socialstyrelsens
bedömning är därför att det inte är aktuellt att i dagsläget utforma en nationell
vägledning i frågan.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att dagens arbetssätt
där valet görs av de sökande själva i dialog med socialtjänstens handläggare är att
föredra framför en politiskt beslutad uppdelning av utbetalning av försörjningsstöd.
Socialtjänstens arbete vägleds av principen om den enskildes medverkan och
självbestämmande.
forts
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Ur ett genusperspektiv ligger det nära till hands att anta att ett uppdelat försörjningsstöd skulle garantera fullständig jämställdhet och utesluta möjligheter till att den ena
parten utövar ekonomisk makt över den andra. Utifrån socialtjänstens beskrivning av
dagens arbetssätt och de tänkbara oönskade effekterna ett uppdelat försörjningsstöd
skulle kunna ha, bedömer regionstyrelseförvaltningen i likhet med socialnämnden att
en dialog med de sökande utifrån deras egna önskemål är mer i överensstämmelse
med socialtjänstlagens intentioner än en politiskt beslutad uppdelning för alla
sökande.
Bedömningen styrks av socialstyrelsens slutsatser i sin kartläggning där de kommer
fram till att det inte finns tillräcklig kunskap om det bidrar till mer jämställdhet om
utbetalningen till ett hushåll delas upp till båda parter i ett hushåll. Socialstyrelsens
bedömning är därför att det inte är aktuellt att i dagsläget utforma en nationell
vägledning i frågan.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-17
Socialnämnden 2018-09-19, § 119
Regionstyrelsen 2018-11-22, § 331
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Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 94

Medborgarförslag. Friskvårdsbidraget för
regionens anställda ska följa Skatteverkets
rekommendationer

RS 2018/1088

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medarbetarförslaget bifalls, i och med pågående översyn av Region Gotlands
riktlinjer i förhållande till skatteverkets rekommendationer.

Medarbetarförslaget bifalls på så sätt att en översyn görs av Region Gotlands
riktlinjer i förhållande till skatteverkets rekommendationer. Detta görs som en del i
det uppdrag som regionstyrelseförvaltningen fick genom de personalstrategiska
åtgärderna 2017-2019 från Krisgruppen att revidera gällande friskvårdspolicy. En
arbetsgrupp är formad och arbetet är beräknat att bli klart under första kvartalet
2019.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-10-19
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-27
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 95

Information. Projektansökningar inom
biblioteksområdet

RS 2018/1330

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Länsbiblioteket och biblioteken på Gotland ansöker om medel från Kulturrådet för
år 2 i två pågående projekt samt medel för läsfrämjande aktiviteter under höstlovet.
Bedömningen är att projekten följer bibliotekslagens skrivningar om önskade och
prioriterade verksamheter och att de överensstämmer med och bidrar till att uppfylla
Kulturplanens målbilder och strategier för biblioteks- och läsfrämjandeområdet
under perioden 2018-2020. Regionstyrelsen har tagit emot informationen och lägger
den till handlingarna.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-26
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Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 96

Information. Länsrapport Redovisning 2018
Årsrapport enligt alkohol- och tobakstillsyn
samt ANDT-förebyggande arbetet

RS 2019/93

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Den årliga sammanfattningen är baserad på årsrapporten från Tillståndsmyndigheten
för alkohol och tobak till Regionstyrelseförvaltningen utifrån den överenskommelse
av verksamhet som avtalats. Sammanfattningen inkluderar även de enkätsvar som
Regionen lämnar till Folkhälsomyndigheten vars uppdrag är att ge ett underlag till
regeringen inför prioriteringar inom det förebyggande ANDT-arbetet (Alkohol,
Narkotika, Dopning, Tobak).
Alkoholtillstånd
Antalet ansökningar om stadigvarande serveringstillstånd såväl som tillfälliga
serveringstillstånd till allmänheten samt till slutna sällskap har minskat jämfört med
2017.
Vid utgången av 2018 fanns det 261 stadigvarande serveringstillstånd på Gotland.
Det är en ökning i jämförelse med 2017 (248 st). Tillståndsmyndigheten har
genomfört 290 tillsynsbesök under året. Motsvarande siffra för 2017 var 244 besök.
Merparten av tillsynen görs under sommarmånaderna med hjälp av extraanställda
alkoholinspektörer. Viss tillsyn genomförs också tillsammans med polis och
räddningstjänst. Samtliga tillståndshavare ska få minst ett tillsynsbesök under året.
Tillsynen har lett till 7 beslut om erinran, 1 beslut om varning samt att 13 serveringstillstånd har återkallats, varav 12 på egen begäran.
Antalet ansökningar av olika former av serveringstillstånd var under året 248 st. I
jämförelse med 2017 har det minskat något. Tillfälliga serveringstillstånd till slutna
sällskap ökade markant under 2017. Under 2018 fanns det ingen sådan ökning.
Polisen och tillståndsmyndigheten upplever att på vissa krogar är berusningsnivån
alltjämt hög. Utifrån överenskommelsen God ordning på stan tillsammans är ett
fortsatt utvecklat samarbete mellan Regionen, polisen och branschen för att minska
berusningsnivån prioriterat. Vidare har två utbildningstillfällen i Ansvarsfull alkoholservering genomförts under 2018.
forts
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Folköl, tobak och vissa receptfria läkemedel samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare. Antalet försäljningsställen som erbjuder folköl och/eller tobak, var
vid årsskiftet 86 st. 45 försäljningsställen säljer receptfria läkemedel. 6 försäljningsställen erbjuder elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Under året genomfördes 107 tillsynsbesök hos detaljhandelsställen. De brister som
har observerats är felaktig märkning av tobaksvaror samt försäljning av cider som
endast får säljas på systembolaget.
Tillsyn - Rökfria miljöer
Tillståndsmyndigheten genomförde 248 tillsynsbesök enligt tobakslagen om rökfria
serveringslokaler. När det gäller tillsyn över förbudet mot rökning på skolgårdar och
motsvarande områden utomhus vid förskolor och fritidshem gjordes ingen sådan
tillsyn under året. Tanken är dock att när miljöinspektörerna på enheten för miljöoch hälsa, gör kontinuerlig tillsyn på skolorna genomförs även tillsyn av rökförbudet
på skolgårdarna. Inför det arbetet genomfördes en utbildning om tobakslagen, olika
tobaksprodukter etc. under hösten.
En ny tobakslag träder i kraft den 1 juli 2019, lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088). Bland annat införs nya rökförbud i offentliga miljöer som till exempel
uteserveringar, inom kollektivtrafiken och på idrotts- och lekplatser.
Kontrollköp
Bestämmelserna om kontrollköp ger kommunerna möjlighet att kontrollera att den
som säljer folköl, tobak, elektroniska cigaretter/påfyllnadsbehållare eller läkemedel
förvissar sig om att kunden har fyllt 18 år. Under året har det genomförts 64
kontrollköp i 55 butiker. Ungdomar som är fyllda 18 år utförde kontrollköp genom
att handla folköl, tobak eller andra anmälningspliktiga varor, gå till kassan och betala
men inte visa legitimation. 25 butiker missade att göra en legitimationskontroll.
Resultatet är en försämring jämfört med 2017 då 4 butiker missade legitimationskontrollen.
Kundundersökning
Företagarundersökningen ”Löpande insikt” har genomförts under året. Tillståndsmyndighetens kunder, främst innehavare av stadigvarande serverings-tillstånd, har
fått frågor om myndighetens serviceområden, tillgänglighet, information, bemötande,
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Tillståndsmyndigheten har för perioden
januari till och med september 2018 ett sammantaget NKI, Nöjd-Kund-Index, om
76 (indexvärde 0-100).
forts
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RS AU § 96 forts
RS 2019/93

Ekonomiskt resultat
Tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak gjorde ett positivt resultat om
459 000 kronor för 2018. Det positiva resultatet beror främst på att endast en
tjänstgöring på halvtid utgick för enhetens chef samt en medarbetares tjänstledighet
på 3 månader.
ANDT-förebyggande arbete
Det drogförebyggande arbetet har fortsatt under året genom att ytterligare stärka
samverkansarbetet utifrån de fokusområden som polisen och Region Gotlands
överenskommelse/medborgarlöften anger. Förbättrad dialog, samordning och att
vidta åtgärder/aktiviteter omkring aktuella frågor har prioriterats särskilt gällande
narkotikasituationen på Gotland. Till exempel har samtliga pedagoger i högstadiet
medverkat i en halvdags föreläsning om cannabisens effekter, sociala konsekvenser
och argumentation utifrån en liberal inställning till cannabis. Vidare genomfördes en
kvällsföreläsning till föräldrar och intresserade vuxna på samma tema. Nya gemensamma riktlinjer och handlingsplan för ANDT-förebyggande arbete i den
kommunala grundskolan och i gymnasiet har beslutats av utbildningsdirektören.
Ansvaret för det ANDT-förebyggande arbetet åvilar Regionstyrelseförvaltningens
enhet för Social Hållbarhet. Återrapportering via Länsrapporten till Folkhälsomyndigheten sker gemensamt med tillståndsmyndighetens rapportering.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-27

29 (35)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 97

Information. Utvecklad talan för Tofta
skjutfält. Remiss. Ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet. Tofta skjutfält

RS 2018/512

Arbetsutskottets beslut
•

Komplettering av överklagande, gällande Miljöprövningsdelegationens
tillståndsbeslut för skjut- och övningsverksamhet vid Tofta skjutfält med
arbetsutskottets ändringsförslag, överlämnas till Mark- och miljödomstolen.

Avsaknaden av efterfrågat underlagsmaterial gör att en kvalificerad bedömning av det
nya miljötillståndets samlade effekt för allmänna och enskilda intressen kring Tofta
skjutfält fortfarande inte kan göras av Region Gotland. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår ändå att ett kompletterande yttrande lämnas in till domstolen. Ett förslag till
yttrande bifogas denna tjänsteskrivelse.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen och
Gunnar Gustafsson, bitr. stadsarkitekt, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår att ”Gotland” ändras till ”Region Gotland” samt att sista
meningen i överklagandet ändras till ”återförvisas till Miljöprövningsdelegationens
för fortsatt handläggning”.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-12
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 98

Information. Uppföljning biogas

RS 2018/236

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Redovisningen godkänns och uppdraget i enlighet med regionstyrelsens § 81/2018
anses som avslutat.

Efter verksamhetsrapport biogas 2017 till regionstyrelsen beslutade RS § 81/2018 ge
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utveckla nuvarande handlingsplan och
återkomma med ytterligare konkreta åtgärder och breda lösningar för att öka
förbrukning.
Regionstyrelseförvaltningen har undersökt vilka vägar som står till buds för att öka
förbrukning. Med nuvarande avtal och med nuvarande praktiska förutsättningar ser
regionstyrelseförvaltningen små möjligheter att öka förbrukning av biogas som
fordonsgas.
Nuvarande handlingsplan pekar på utvecklingsområden fram till 2030 och täcker
aktuella möjligheter för användning av biogas som ligger inom rimliga ekonomiska
och praktiska förutsättningar. Regionstyrelseförvaltningen kommer däremot att
påbörja arbeta med att revidera nuvarande biogasstrategi och därvid också undersöka
vilka ytterligare utvecklingsmöjligheter som finns inom biogasområdet. Avsikten är
att ny biogasstrategi kan beslutas under 2019 i god tid före nuvarande strategis utgång
2019-12-31.
Med utgångspunkt från att regionen i praktiken har svårt att på kort sikt logistiskt
”hämta ut” fordonsgas/biogasen mer än som tankning i fordon, är förbrukning i
fordon för närvarande enda rimliga sättet att förbruka upphandlad fordonsgas.
Möjligheter till alternativa lösningar undersöks ännu.
Nuvarande handlingsplan pekar på aktiviteter som sträcker sig till 2030 och täcker de
möjligheter för användning av biogas som ligger inom aktuella rimliga ekonomiska
och praktiska förutsättningar.
Den nu gällande biogasstrategin beslutades av regionstyrelsen 2014-06-19 och gäller
för perioden 2014-2019. Det finns således anledning att revidera och aktualisera
nuvarande biogasstrategi, inklusive handlingsplan och aktiviteter, även de åtgärder
som börjar perioden 2020-2030. Detta kommer under 2019 som ett uppdrag
genererat ur regionens system ”Docpoint”. Region Gotland deltar i ett projekt vid
Linköpings universitet, ”Biogas Research Centre” för att ur ett regionalt perspektiv få
tillgång aktuell biogaskunskap som kan bidras till ny biogasstrategi.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 98 forts
RS 2018/236
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Karolina Samuelsson, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Ronny Larsson, avdelningschef och Helena Andersson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-06
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 99

Information. Plan för fortsatt undersöknings- och efterbehandlingsarbete vid
nedlagda deponier inom Region Gotland

RS 2019/192

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

På uppdrag av regionstyrelseförvaltningen har teknikförvaltningen tagit fram en plan
för det fortsatta undersöknings- och efterbehandlingsarbetet vid nedlagda deponier
inom Region Gotland.
Kompletterande undersökningar beräknas vara slutförda i april 2019. Därefter vidtar
arbetet med att upprätta avslutningsplaner för respektive deponi. I takt med att dessa
färdigställs så inleds projektering och framtagande av kostnadskalkyler. Kostnadskalkyler ska upprättas noggrant och vara enhetligt utformade enligt fastställd mall.
Kalkylerna blir underlag för redovisning av kostnader i samband med delårsrapporter
och årsbokslut.
Teknikförvaltningen är positivt inställda till möjligheten att nyttja, för ändamålet
lämpliga, överskottsmassor från exploateringsprojekt samt restprodukter från
industrin. Detta förutsätter dock att massorna uppfyller krav avseende exempelvis
ämnesinnehåll, lakbarhet och geotekniska egenskaper, i enlighet med vad lagstiftningen föreskriver
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-01-31, § 20
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 100

Information. Kollektivtrafik

Arbetsutskottets beslut
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet fördras av Birgitta Lidman, upphandlare, Åsa Högberg, ekonomidirektör,
regionstyrelseförvaltningen och Juliana Olofsson, upphandlingskonsult.
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-03-12

RS AU § 101

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
-

Telefonmöte med Energimyndigheten med anledning av färdplan ”Gotland som
pilot för ett hållbart Energisystem”. Rapporten kommer att presenteras i slutet på
mars.

-

IOP som regionstyrelsen beslutade om i november 2018, undertecknades idag.

-

Strategisk plan och budget kommer att presenteras på arbetsutskottet den 9 april
2019.
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