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Justerande
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RS § 70

Årsredovisning och bokslut 2018

RS 2018/1124
AU § 80

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Årsredovisning 2018 fastställs.

Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt de krav som ställs i kommunallagen,
den kommunala redovisningslagen samt i enlighet med rekommendationer från
Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Årets resultat uppgår till 185 mnkr vilket överstiger regionens finansiella mål på två
procent av nettokostnaderna. Vinster på 169 mnkr från fastighetsförsäljningar och
markexploateringar har bidragit till det goda resultatet. Balanskravsresultatet uppgår
till 48 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansnetto var 2,1 procent vilket är lägre än
ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag som ökat med
2,7 procent. Över en femårsperiod har nettokostnadsökningen marginellt understigit
utvecklingen av skatteintäkter och bidrag. För att klara en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre än ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Investeringsutgifterna uppgick till 703 mnkr vilket är den högsta nivån hittills.
Finansiering av investeringarna har bland annat skett genom de stora fastighetsförsäljningarna.
Region Gotlands fastställda övergripande mål har följts upp och bedömningen är att
regionen uppnått god ekonomisk hushållning men att det finns förbättringspotential.
Totalt sett har skola, vård och omsorg god kvalitet. I många avseenden ligger
resultaten i nivå med eller något bättre än riket. Dock finns tydliga skillnader mellan
kvinnor/flickor och män/pojkar. Kostnadsnivån för ett antal verksamheter ligger
högre än vad som är motiverat utifrån Gotlands strukturella förutsättningar. Sjuktalet
behöver sänkas och arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt organisationskultur samt rekrytering ska fortsätta. Nämndernas verksamhet måste bedrivas
inom den beslutade budgetramen.

forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 70 forts
RS 2018/1124

Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på -56 mnkr
(2017, -2 mnkr). Nämndernas nettokostnader ökade med 3,8 procent vilket ligger på
en för hög nivå. Det beror både på minskade intäkter och högre kostnader. Fyra av
nämnderna klarar inte sin budget; hälso- och sjukvårdsnämnden -38 mnkr
(2017, -54 mnkr), socialnämnden -29 mnkr (2017, -8 mnkr), barn- och utbildningsnämnden -27 mnkr (2017, 8 mnkr) och tekniska nämnden -3 mnkr (2017, -3 mnkr).
Nämndernas budgetramar ökades med totalt med 2,7 procent inför 2018.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Ulrika Jansson, bitr. ekonomidirektör, Johann Malmström,
näringslivsstrateg, Veronica Hermann, folkhälsostrateg, Lotta Israelsson, HRdirektör, Mariann Godin Luthman, strateg och Helena Andersson, ekostrateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-25
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 71

Kompletteringsbudget 2019

RS 2019/6
AU § 81

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2019 med 340 770
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 472 845 tkr inklusive
alla exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 341 013 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 kompletteringsbudget bifalls enligt regionstyrelseförvaltningens förslag, 340 770 tkr för investeringar samt 131 611 tkr för
exploateringar. Kompletteringen avser pågående projekt eller projekt som ligger nära
i tiden för planering och igångsättning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har begärt 7 443 tkr, men i redovisningen finns enbart 7 200 tkr att föra med till
2019. Därför finns det en differens på 243 tkr mellan nämndernas äskande och
förslaget till beslut.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 blir 806 775 tkr (inklusive 340 770 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.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 71 forts
RS 2019/6
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-21
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 72

Överföring av resultat från 2018

RS 2019/203
AU § 82

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

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”
kommunfullmäktige 2003-03-17, § 61, kan resultat föras över mellan budgetår efter
beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats kommunstyrelsen 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. Förslag som innehåller särskilda yrkanden bifogas (regionstyrelsen, byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden samt
hälso- och sjukvårdsnämnden).
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.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 72 forts
RS 2019/203

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.
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 finns i
ärendet. Totalt föreslås att -15 927 tkr överförs från 2018 års resultat.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
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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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 73

Rapport. Långsiktig finansiell analys till
2027

RS 2019/443

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Henrik Berggren, konsult, PwC.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 74

Begäran om tilläggsanslag för patientövervakningssystemet

RS 2019/227
AU § 83

Regionstyrelsens beslut
•

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-07, § 17
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-22
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 75

Arbetsordning för regionfullmäktige

RS 2018/1144
AU § 66

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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

Meit Fohlin (S) yrkar att paragraf 10 i arbetsordningen för regionfullmäktige tas bort.
Saga Carlgren (V) instämmer i yrkandet.
Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Meit Fohlins yrkande
och finner att arbetsutskottets förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 76

Reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer

RS 2019/177
AU § 67

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

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.
Under ärendets behandling framkom förslag på redaktionell ändring.
Ärendets behandling under mötet

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

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 77

Revidering av regiondirektörens instruktion

RS 2019/251
AU § 68

Regionstyrelsens beslut
•

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

Regionstyrelsen föreslår en språklig korrigering på sida tre i instruktionen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till språklig ändring i
instruktionen och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
Skickas till
Författningssamlingen

17 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 78

Översyn av aktieägarpolicyn

RS 2019/103
AU § 69

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19

18 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 79

Slutredovisning av Visby Busstation,
Bävern 2

RS 2018/942
AU § 73

Regionstyrelsens beslut
•
•

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
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Budget, tkr
1 500

6 500

Utfall, tkr
4
282
3
68
42
473
11 226

2 995

2 747
22

3 000

576
Total

14 571

Kommentar

Varav 2 000 i tilläggsanslag från 1:1-medel

Tilläggsanslag i form
av 1:1-medel
Externt bidrag
från Trafikverket
14 867 Ett negativt resultat med -296 tkr
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 79 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 arbetsutskottets 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

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 80

Slutredovisning om- och tillbyggnad av
psykiatrilokaler Korpen 5

RS 2018/1135
AU § 74

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

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

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 80 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 arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

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

22 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 81

Strategi för förebyggande och motarbetande
av mäns våld mot kvinnor

RS 2017/897
AU § 71

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

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.

Regionstyrelsens beslut
•

•

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.

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.
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

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 81 forts
RS 2017/897

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

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-08

24 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 82

Information. Villkorsbrev för 2019 Utgiftsområde 19, Regional tillväxt

RS 2019/10
RegU § 10

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Region Gotland erhöll 2019-01-03 ett villkorsbrev från Näringsdepartementet för
kommande budgetår som reglerar utgiftsområde 19 Regional tillväxt och 22
Kommunikationer. Villkorsbrevet visar vilka punkter som ska redovisas vid nästa års
återrapportering, det vill säga av 2019 års verksamhet.
Redovisningen ska bland annat innehålla rapportering kring hur det regionala
utvecklingsansvaret samordnar insatser för genomförande av den regionala
utvecklingsstrategin.
Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för
hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020.
En särskild beskrivning ska göras av arbetet med att främja tillgänglighet till
kommersiell service i serviceglesa områden.
Återrapporteringen ska även ge en beskrivning av hur ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet har integrerats i analyser, strategier, program och insatser i det
regionala tillväxtarbetet.
Redovisning kring vilka insatser som gjorts inom jämställd regional tillväxt, integration och mångfald respektive i genomförandet av den regionala handlingsplanen
för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet under året krävs också.
Ärendets behandling under mötet

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

Näringsdepartementet 2018-12-21
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-20

25 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 83

Återrapportering av villkorsbrev för 2018 Genomförandet av det regionala tillväxtarbetet enligt utgiftsområde 19

RS 2018/22
RegU § 9

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten godkänns.

Region Gotland redovisar årligen, inom utgiftsområde 19, Regional tillväxt, till
Näringsdepartementet, föregående års verksamhet i enlighet med villkorsbrev.
Berörda aktörer har i år anmodats att senast 22 februari 2019 inkomma med
redovisningen enligt de återrapporteringskrav som framgått av regeringsbeslutet.
Redovisningen för 2018 avser genomförandet av det regionala tillväxtarbetet och
användningen av medel ur anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde
19 Regional utveckling. Aktörer med regionalt utvecklingsansvar ska följa upp, låta
utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet
enligt given mall.
Återrapporteringen innehåller bland annat det regionala utvecklingsansvaret kopplat
till samordning av insatser för genomförande av den regionala utvecklingsstrategin.
Vidare redovisas insatser för innovation och företagande, attraktiva miljöer och
tillgänglighet, kompetensförsörjning och internationellt samarbete samt Region
Gotlands strategi för användning av 1:1-medel. Övergripande hållbarhetsarbete,
ekonomiskt, socialt och miljömässigt och hur det har integrerats i verksamheten, ska
framgå av redovisningen, liksom hur Region Gotland arbetat med att analysera, följa
upp och utvärdera verksamheten.
Förvaltningens bedömning och motivering till att godkänna rapporten är att det
regionala utvecklingsansvaret under året skett i enlighet med direktiv och riktlinjer.
Rapporten visar tydligt de utmaningar som funnits och finns, framför allt med att
systematiskt integrera miljö/energi/klimat- samt jämställdhetsperspektiv i verksamheten.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 84

Framtagande av ny RUS – regional
utvecklingsstrategi

RS 2018/1237
Regu § 11

Regionstyrelsens beslut
•

Projektdirektiv för projektet Framtagande av regional utvecklingsstrategi (RUS)
för Gotland 2019-01-01-2020-12-31 med inarbetad ändring godkänns.

Enligt projektdirektivet är projektets mål att ta fram ett förslag till ny regional
utvecklingsstrategi (RUS) för Gotland som kan antas i regionfullmäktige i slutet av
2020. Projektets mål är vidare att nå väl förankrad RUS med långsiktiga mål och
prioriteringar för Gotlands utveckling, som engagerar och inspirerar till ett brett och
aktivt genomförande. Projektdirektivet anger utgångspunkter och ramar för arbetet.
Projektdirektivet ger förutsättningar för ett projekt för framtagande av RUS som
involverar Gotlands utvecklingsaktörer och därmed lägger grunden för genomförande av strategin när den är antagen.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att i projektdirektivet under bakgrund lägga till:
”Jämställdhetsintegrering av RUS finns även som ett av uppdragen i region Gotlands
handlingsplan med anledning av vårt undertecknande av deklarationen för
jämställdhet enligt CEMR”.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyreselförvaltningen 2019-02-20
Skickas till
Länsstyrelsen i Gotlands län
Uppsala universitet Campus Gotland
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 85

Ansökan om medfinansiering ur anslag 1:1,
regionala tillväxtåtgärder, till projektet ”
Framtagande av RUS för Gotland”

RS 2019/243
RegU § 12

Regionstyrelsens beslut
•

•

Region Gotland medfinansierar projektet ”Framtagande av RUS för Gotland”
med 50 procent av projektets kostnader, sammanlagt högst 3 025 000 kr, varav
högst 1 525 000 kronor ur 2019 års anslag och högst 1 500 000 kronor ur 2020
års anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder.
Beslutet avser perioden 2019-01-01 till 2020-12-31.

Projektet syftar till att ta fram en väl förankrad regional utvecklingsstrategi (RUS) i
samverkan med Gotlands regionala utvecklingsaktörer, det vill säga aktörer som
inom ramen för sina ordinarie verksamheter, har i uppdrag att styra mot den
regionala tillväxtpolitikens mål, och/eller är centrala för genomförande av aktiviteter
som syftar till att nå uppsatta mål och prioriteringar för Gotlands utveckling. I
december 2020 ska RUS kunna antas av regionfullmäktige.
Förväntat resultat är en väl förankrad regional utvecklingsstrategi med mål och
prioriteringar för en långsiktigt hållbar tillväxt och utveckling. Förväntad effekt är
utvecklad samsyn och samverkan, en tydlig riktning och mål för Gotlands gemensamma utvecklingsarbete och att det leder till en hållbar tillväxt och utveckling, i linje
med de globala hållbarhetsmålen. Samarbete med Swedesd, Uppsala universitet
Campus Gotland, för stärkt lärande och integrering av Agenda 2030 under hela
processen tillför mervärden utöver ordinarie verksamhet.
Projektet ger möjlighet till att involvera Gotlands utvecklingsaktörer och därmed
lägga grunden för genomförande av strategin när den är antagen. Projektet tar tillvara
pågående processer och ska skapa samsyn vad gäller den långsiktiga utvecklingen för
Gotland. Projektet tar vidare och integrerar kunskap och erfarenhet från regeringsuppdraget jämställd regional tillväxt. Ett extra mervärde är samarbetet med Swedesd,
Uppsala universitet Campus Gotland och den kunskapshöjning kring lärande,
hållbarhet och Agenda 2030 som det bidrar till.
En väl genomarbetad och förankrad regional utvecklingsstrategi blir en utgångspunkt
såväl för Gotlands utvecklingsaktörer som för Region Gotlands interna styrning, i
styrkortets perspektiv Samhälle.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 85 forts
RS 2019/243
Ärendets behandling under mötet

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

Ansökan
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 86

Besöksnäringsstrategi implementeringsprocess - Ansökan om regionala tillväxtmedel

RS 2018/1365
RegU § 13

Regionstyrelsens beslut
•

•

•
•

•

Region Gotland medfinansierar Gotlands Besöksnäring AB för projekt
Besöksnäringsstrategi implementeringsprocess med sammanlagt högst 1 800 000
kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder. Projektet finansieras
med 50 procent av projektets faktiska kostnader, 602 000 kr ur 2019 års anslag,
602 000 kr ur 2020 års anslag och 596 000 kr ur 2021 års anslag.
Region Gotland medfinansierar Gotlands Besöksnäring AB för projekt
Besöksnäringsstrategi implementeringsprocess sammanlagt högst 900 000 kronor
ur näringslivsanslaget. Projektet finansieras med 300 000 kr ur 2019 års anslag,
300 000 kr ur 2020 års anslag och 300 000 kr ur 2021 års anslag.
Beslutet avser perioden 2019-01-01-11-01 – 2021-11-30. Skriftlig slutrapport med
utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2021-12-31.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkoppla hur arbetet med
projektet enligt Besöksnäringsstrategin fortgår till regionala utvecklingsutskottet löpande.
Utöver det ska återkoppling ske utifrån strategi och mål årligen inom ordinarie
uppföljningsstruktur och i arbetet med Tillväxtplanen.

I Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 pekas besöksnäringen tillsammans med
mat- och livsmedelsnäringarna ut som styrkeområden. Den nyligen framtagna
besöksnäringsstrategin visar att finns goda möjligheter att utvecklas året runt inom
bland annat natur och kultur, outdoor samt mat och dryck.
Projektet syftar till att öka företagens kunskap samt stärka affärs- och produktutveckling för att Gotland ska bli en hållbar och exportmogen destination året runt.
Syftet är också att bygga ett övergripande partnerskap mellan näringslivets aktörer,
myndigheter och akademi samt stärka Gotlands Besöksnärings aktiva roll i
implementeringsarbetet och fortsatt utveckling.
Inom ramen för projektet påbörjas arbetet med implementering av besöksnäringsstrategin kopplat till samtliga aktörer inom besöksnäringen. Projektet skapar förutsättningar för en fortsatt styrning och utveckling genom att bygga upp ett partnerskap, samla näringen, stärka marknadsföring och processleda implementeringen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 86 forts
RS 2018/1365

Projektets övergripande syfte är att bygga en starkare besöksnäring samt att etablera
Gotlands Besöksnäring som en plattform för kunskap och utveckling av Gotland
som besöksmål. Detta sker genom ett brett anslag där företagen utifrån den regionala
besöksnäringsstrategin utvecklar sin affärsverksamhet, produkter och tjänster.
Genom bildandet av ett partnerskap för styrning och ledning av implementeringsarbetet skapas förutsättningar för en långsiktighet inom området. Detta partnerskap
utgör också grunden för fortsatt klusterutveckling och att skapandet av en innovationsmiljö för besöksnäringen.
Projektet syftar till att bredda arbetet inom Gotlands Besöksnäring till att bli en
tydligare samlingspunkt som destinationsbolag för Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är en ett viktigt led i arbetet med att
på ett hållbart sätt utvidga besöksnäringen på Gotland. Detta är ett prioriterat
område inom Tillväxtprogrammet 2016-2020.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av
projektet.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkoppla hur
arbetet med projektet enligt Besöksnäringsstrategin fortgår till regionalt utvecklingsutskott löpande. Utöver det sker återkoppling utifrån strategi och mål årligen inom
ordinarie uppföljningsstruktur och i arbetet med Tillväxtplanen.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2018-11-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 87

Fortsatt arbete med landsbygdsutveckling

RS 2019/255
RegU § 14

Regionstyrelsens beslut
•

Två lokala utvecklingsplaner (LUP) ska tillsammans med lokala utvecklingsaktörer tas fram i Roma och Fårösund under 2019. Lokal utvecklingsplan för
Klintehamn tas fram 2020.

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att under 2019 fortsätta arbetet med att ta
fram lokala utvecklingsplaner för bygder på Gotland. Under 2019 föreslås att det tas
fram två nya lokala utvecklingsplaner för två orter/områden. På så sätt tas arbetet
vidare som påbörjats inom ramen för pilotprojektet Landsbygdsutveckling 2.0. som
genomfördes under 2017-2018.
Erfarenheten från 2018 års arbete med framtagningen av fyra LUP:ar visar att det är
ett bra arbetssätt för bygderna lokalt att arbeta med sina utvecklingsfrågor, men även
för bygderna att stärka sin samverkan med Region Gotland och andra myndigheter.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att lokala utvecklingsplaner är en
fungerande metod för att på ett strukturerat sätt arbeta med hållbar regional och lokal
utveckling på hela Gotland.
Under 2019 föreslås att det tas fram två nya lokala utvecklingsplaner (LUP:ar) i
samverkan med Region Gotland. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag av
regionstyrelsen att välja ut två av de tre utpekade områdena att gå vidare med i ett
första skede.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att två lokala utvecklingsplaner (LUP) ska tas fram i Roma
och Fårösund 2019. Lokal utvecklingsplan för Klintehamn tas fram 2020.
Meit Fohlin (S) yrkar att två lokala utvecklingsplaner (LUP) ska tas fram i
Klintehamn och Fårösund 2019.
Ordförande ställer eget yrkande mot Meit Fohlins yrkande och finner att eget
yrkande bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-20

32 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 88

Förstudie och fördjupad analys för
utveckling av Storsudret

RS 2019/264
RegU § 15

Regionstyrelsens beslut
•
•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en förstudie och fördjupad
analys av förutsättningarna för utveckling av Storsudret.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till
finansiering.

Regionstyrelsen föreslås ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att göra en förstudie och fördjupad analys av förutsättningarna för utveckling av Storsudret. Det
finns ett behov av en detaljerad analys och kartläggning av den utvecklingspotential
som finns i området. Området som Storsudret innefattar är socknarna Fide, Öja,
Hamra, Vamlingbo och Sundre.
Regionsstyrelseförvaltningen anser att det är prioriterat att göra en djupare analys av
Storsudret. Målet med uppdraget är att, baserat på tidigare processer, nya
dialog/intervjuer och analys, ge rekommendationer och förslag till insatser som kan
initieras i samverkan både mellan regionala utvecklingsaktörer och med Region
Gotland. Målet innefattar även ett tydliggörande av olika aktörers ansvar och roller
inom ramen för utvecklings-/tillväxtpolitiken samt behov av samarbete i det fortsatta
utvecklingsarbetet. Det finns tydliga kopplingar mellan olika projekt och uppdrag
som rör området och arbetet kommer sannolikt ha positiva effekter på Tillväxtprogram 2016-2020, pågående arbete med regional utvecklingsstrategi (RUS) samt
processen med den lokala utvecklingsplanen (LUP) för Storsudret och utvecklandet
av servicepunkt i området.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-20

33 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 89

Uppföljning Internationell samverkan 2018

RS 2019/309
RegU § 16

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 antogs av regionfullmäktige
2017-03-27, § 31. Strategins syfte är att klargöra hur Region Gotlands internationella
arbete ska bidra till att uppnå strategiska mål i Vision Gotland 2025. Målen är att
främja internationellt utbyte för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling och tillväxt
på Gotland, samt att utveckla Regin Gotlands verksamheter. Det internationella
arbetet sker i förvaltningarnas verksamheter, med fokus på ökat lärande och
kunnande, för att utveckla verksamheternas kvalitet.
Enligt strategin ska det internationella arbetet årligen redovisas till regionfullmäktige.
Uppföljningen syftar till att synliggöra det samlade internationella arbetet som
respektive förvaltning genomfört under året.
I instruktionen inför årsredovisningen ombads förvaltningarna återrapportera enligt
följande frågor:
-

Vilka EU-finansierade projekt har bedrivits under året?
Vilka andra internationella projekt har bedrivits under året?
Övrigt internationellt arbete (värd för besök, deltagande på konferenser etc.)?
Verksamhetsrelaterade effekter och resultat av det internationella arbetet?

Samtliga förvaltningar har inkommit med svar. Samtliga svar finns bifogade,
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att omfattningen av arbetet med internationell
samverkan, omvärldsbevakning och användning av extern medfinansiering för
projekt sammantaget sker i en likartad omfattning som föregående år. Samtliga
förvaltningar har aktiviteter som ligger i linje med den internationella strategin.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen är ett mycket tydligt exempel på en
förvaltning där man nått långt med att integrera det internationella arbetet i grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen och där man använder sig av såväl extern
medfinansiering som egna medel för att bedriva sin internationella samverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen är tydliga exempel på
aktiva användare av de prioriterade internationella nätverken för omvärldsbevakning
som lett fram till etablerandet av kontakter och kunskaper som används i utvecklingen av verksamheternas egna arbeten och strategiska inriktning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 89 forts
RS 2019/309

Teknikförvaltningen är ett tydligt exempel på en förvaltning som lägger tonvikt vid
att använda extern medfinansiering för att medverka till ett hållbart internationellt
utvecklingssamarbete.
Socialförvaltningen är ett tydligt exempel på en förvaltning som framgångsrikt drivit
ett projekt om inkluderande arbetsplatser med finansiering från europeiska regionala
utvecklingsfonden, där projektet genererat lärdomar och en modell som kommer att
implementeras i Region Gotlands samtliga verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att implementeringen av den
internationella strategin pågår i samtliga förvaltningar och att samtliga förvaltningar
bedriver aktiviteter, inom vissa förvaltningar långt mer än vad som framgår av de
bifogade svaren.
Det finns samtidigt utrymme till förbättringar. Internationellt arbete hamnar lätt på
individnivå. Det är delvis naturligt, då drivande individer behövs för att få tillstånd
samarbeten och underhålla nätverk. Att vara med som projektpartner i internationella
projekt bidrar emellertid till mening, värde och kunskapshöjning både för individen
och för Region Gotland. Dessa mervärden bidrar till Region Gotland som en
attraktiv arbetsgivare och Gotlands attraktivitet.
Flera förvaltningar skulle tjäna på att få något slags draghjälp för att stärka integreringen av det internationella arbetet, samt identifiera möjligheter med omvärldsbevakning och samarbeten inom med de prioriterade internationella nätverken.
Regionstyrelseförvaltningen ser därför positivt på att, med utgångspunkt i
kompetensplanen som antogs i juni 2017 och med det interna internationella
nätverket som stöd, använda 2019 och 2020 till att rusta Region Gotlands
förvaltningar att i ökad omfattning ta del av befintliga EU-medel och nätverk, samt
att i samverkan med andra regionala aktörer ta tillvara Gotlands intressen i det
pågående arbetet med EU:s långtidsbudget för sammanhållningspolitiken från 2021.
Det finns även utrymme att synliggöra mer av det internationella arbete som förtroendevalda utför för Region Gotland. Här ser regionstyrelseförvaltningen stora
möjligheter för det regionala utskottet att agera samordnande för Region Gotlands
synlighet och engagemang i organisationer och internationella nätverk, samt för att ge
ledning kring Region Gotlands strategiska regionala ståndpunkter och inriktningar.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-26
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 90

Avveckling av B7 Baltic Islands

RS 2016/540
RegU § 17

Regionstyrelsens beslut
•

B7 Baltic Islands läggs ned och regionstyrelsens ordförande undertecknar
beslutet om nedläggning på uppdrag av Region Gotland.

Gotland var med och bildade nätverket B7 Baltic Islands 1989. Nätverket har haft
stor betydelse för Gotland i frågor som rör Östersjöregionens utveckling och i EUpolicyarbetet. Under senare år har graden av aktiviteter successivt minskat och enbart
haft inriktning på konst-, idrotts- och ungdomsutbyten. Två medlemmar har lämnat
nätverket 2014: Öland och Bornholm. I dagsläget är följande fem öar medlemmar:
Dagö i Estland, Gotland, Rügen i Landkreis Vorpommern-Rügen, Åland i Finland,
och Ösel i Estland.
Till följd av det svaga intresset från medlemmarna att genomföra aktiviteter
tillsammans, har Landkreis Vorpommern-Rügen föreslagit att nätverket avvecklas
och läggs ned 2019.
Givet medlemmarnas intresse och avsaknad av aktiviteter i nätverkets regi, bedömer
förvaltningen att Region Gotland ska tillstyrka nedläggning av B7 Baltic Islands
under 2019. Förvaltningen är mån om att nedläggningen dokumenteras så att det blir
ett korrekt avslut i förhållande till nätverket och blir en transparent fördelning av
återstående medel.
Förvaltningen ser samtidigt behov av att bibehålla våra goda relationer med öar i
Östersjöregionen. Det sker inom ramen för Region Gotlands övriga prioriterade
internationella nätverk och samarbeten.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 91

Arbetsgång för Region Gotlands övergripande internationella och EU-relaterade
ärenden

RS 2018/454
RegU § 18

Regionstyrelsens beslut
•

Arbetsgången för Region Gotlands övergripande internationella och EUrelaterade ärenden godkänns.

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020, som antogs av regionfullmäktige den 27 mars 2017, definierar ansvar och befogenheter samt identifierar
prioriterade internationella och nationella nätverk med internationell koppling. De
senare utgöras av:
-

Stockholmsregionens Europaförening (SEF)
Conference of Peripheral and Maritime Regions of Europe (CPMR)
Union of Baltic Cities (UBC)
Organization of World Heritage Cities (OWHC)
Hansan B7 Baltic Islands (kommer avvecklas under 2019)
Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL)
Internationellt Centrum för Lokal Demokrati (ICLD)
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)

Den internationella strategin identifierar ej tematiskt och territoriellt övergripande
strategiska frågor av vikt för Region Gotland. Enligt Instruktion regionalt utvecklingsutskott (RS 2018/454) har utskottet, bland annat, följande åtaganden som
anknyter till den internationella strategin:
-

Upprätta internationell strategi och samordna insatser för genomförande
Utföra uppgifter inom ramen för EU:s strukturfonder
Vara plattform för omvärldsbevakning
Bevaka utvecklingsområdet genom remissyttrande, uppvaktningar och vid behov
samarbete
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 91 forts
RS 2018/454

För att förtydliga det regionala utvecklingsutskottets åtaganden, föreslår
förvaltningen en arbetsgång för övergripande internationella och EU-relaterade
ärenden.
Syftet med en arbetsgång av Region Gotlands övergripande internationella och EUrelaterade ärenden är att förtydliga Region Gotlands internationella synlighet och
engagemang i organisationer och nätverk på en övergripande strategisk nivå.
Målet med arbetsgången av Region Gotlands övergripande internationella och EUrelaterade ärenden är att stärka verksamhetsnyttan av det internationella arbetet och
att synliggöra hur skattemedel används för att ta tillvara Region Gotlands intressen
inom ramen för det övergripande internationella och EU-relaterade arbetet.
Förslag till arbetsordning
De övergripande internationella och EU-relaterade ärenden som behandlas i
regionala utvecklingsutskottet inom ramen för arbetsordningen är att ta ställning till
förfrågningar ställda till regionstyrelsen om inbjudningar till Region Gotlands
förtroendevalda att representera vid konferenser och möten i utlandet
-

internationella samarbeten
deltagande i internationella organisationer och nätverk
medlemskap i internationella organisationer.

Regionstyrelseförvaltningen tar fram underlag som redovisar inkomna förfrågningar
där det framgår:
-

Typ av förfrågan
Kort beskrivning av förfrågans syfte och innehåll och medverkan från Region
Gotland
Kortfattad bedömning av förfrågans relevans för Region Gotland utifrån
inriktningen i den internationella strategin
Förslag till beslut: avslag/godkänna

Bedömning och förslag till beslut ska regionstyrelseförvaltningen stämma av med det
regionala utvecklingsutskottets ordförande och vice ordförande före utskick till det
regionala utvecklingsutskottet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 91 forts
RS 2018/454

Utöver förfrågningar, bereder även det regionala utvecklingsutskottet Region
Gotlands ståndpunkter och inriktningar inför förtroendevaldas deltagande i de
prioriterade internationella nätverken, samt i strukturfondspartnerskapets möten
kring den framtida sammanhållningspolitiken, samt tar del av och i förekommande
fall godkänner reserapporter eller motsvarande därifrån. Regionstyrelseförvaltningen
tar tillsammans med berörda förtroendevalda fram underlag till det regionala
utvecklingsutskottet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-05

39 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 92

Visby Centrum partneravtal

RS 2019/270
RegU § 20

Regionstyrelsens beslut
•
•

Förslaget till partneravtal mellan Visby Centrum och Region Gotland antas.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera försäljning/inlösen av
Region Gotlands aktier i Visby Centrum.

Gotlands kommun (numer Region Gotland) uppdrog 2004 åt Handelns utredningsinstitut att utreda förutsättningarna för Östercentrum. Utredningen pekade på vikten
av att stärka samarbetet mellan handel, fastighetsägare och kommun. Till följd av
etableringen av externhandel i Visby och utflyttning av kommunal och statlig verksamhet ur Visby innerstad, så fördes en dialog om hur Östercentrum och Visby
innerstad skulle arbeta för att möta de utmaningar som detta medförde.
I syfte att fördjupa samarbetet mellan intressenterna Östercentrums intresseförening,
Adelgatans intresseförening, S:t Hanskvarterens ekonomiska förening och Gotlands
kommun så beslutade dessa att gå in som delägare i ett gemensamt aktiebolag med
25 procent av aktierna vardera. Detta skedde genom en nyemission av aktier i det
befintliga bolaget Wisby Strövet AB (numer Visby Centrum AB).
Under de år som gått har det dock visat sig finnas en inneboende problematik mellan
de tre privata ägarnas önskemål om att Visby Centrum ska driva näringslivets
intressefrågor och Region Gotlands roll som myndighet. Det har lett till utmaningar
för Visby Centrum att kunna fungera som en gemensam plattform för utveckling.
Dessa utmaningar har dock inte gällt Visby Centrums roll som utvecklingsaktör och
Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör eller samhällsbyggare,
därför finns det fortsatt god grund för ett samarbete förutsatt att roll- och ansvarsfördelningen klargörs. Ett av de initiala motiven till att Region Gotlands gick in som
ägare var också att bidra till att skapa en god balans mellan Östercentrum och Visby
innerstad. Detta förefaller inte längre vara en fråga som är en utmaning att hantera,
varför detta motiv inte längre kan sägas kvarstå för Region Gotlands delägarskap.
Tecknandet av ett avtal innebär att därför också att Region Gotland utträder ur Visby
Centrum AB som delägare.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 92 forts
RS 2019/270

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotlands delägande varit till stor
nytta i bildandet och uppbyggnaden av Visby Centrum, vilket också ledde till
utmärkelsen Årets stadskärna 2012. Den utmaning som ligger i att hantera Visby
Centrums roll som intresseorganisation i de frågor då Region Gotland är motpart är
dock till men för samarbetet. Mot bakgrund av detta föreslås istället att delägandet
ersätts med ett partneravtal rörande samarbete i frågor som ä centrala för både Visby
Centrum och Region Gotland.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-11

41 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 93

Hansedagarna 2025

RS 2017/1023
RegU § 19

Regionstyrelsens beslut
•
•

Informationen godkänns.
Ärendet med eventuella ytterligare handlingar ska återkomma för beslut i
samband med budgetberedningen i maj 2019.

Regionstyrelsen har fattat beslut om att uppdra åt delegationen som deltog i
Hansedagarna i Rostock att återkomma till regionstyrelsen med en skriftlig rapport
kring Hansanätverket, möjligheter för Gotland inom nätverket i framtiden och
mervärde för Gotland att arrangera Hansedagarna 2025. Regionstyrelsen fattade vid
samma tillfälle beslut om att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utifrån
delegationens skriftliga rapport komma med förslag på eventuellt fortsatt process
angående Hansedagarna 2025, inklusive finansieringsanalys. 2018-04-26, RS § 102.
Delegationens rapport är inlämnad. Med den som utgångspunkt har förvaltningen
tagit fram bifogad informations-PM. PM:en bygger även på intervjuer med
delegaterna, projektledare för Hansedagarna 1998, material från de senaste
arrangörerna av Hansedagarna.
Syftet med informations-PM:en är att utgöra grund för det regionala utvecklingsutskottets ledamöter att diskutera möjligheter och mervärden med värdskapet 2025,
samt behov av eventuellt kompletterande underlag för att fatta beslut om värdskapet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 94

Forskningsprojekt ECHO-zon barnhälsa
Uppsala Universitet

RS 2018/1270

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, att det med hänsyn till aktuella
besparingskrav inte är lämpligt att prioritera ett resurskrävande långsiktigt forskningsupplägg när berörda verksamheter har betydande resursutmaningar för att utföra sitt
grunduppdrag och fullfölja redan pågående verksamhetsutveckling.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-13
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 95

Almedalsveckans vision och överenskommelse

RS 2019/277
AU § 84

Regionstyrelsens beslut
•
•

Informationen om den gemensamma visionen för Almedalsveckan godkänns.
Den gemensamma 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.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att beslutspunkt 1 ändras till ”Information om den
gemensamma visionen om Almedalsveckan godkänns”.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-27
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 96

Trafikverkets projekt kring breddat
kunskapsunderlag avseende elvägar.
Elväg på Gotland

RS 2018/604

Regionstyrelsens beslut
•

Föreslaget brevsvar 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 passagerar-tillfredsställelse samt
interaktioner med relaterade verksamheter och myndigheter.”
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 96 forts
RS 2018/604

Regionen har fr om 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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-05
Skickas till
Niclas Irsén, Matters Group
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 97

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

RS 2019/20
AU § 86

Regionstyrelsens beslut
•

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

Paragrafen justeras omedelbart.

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-25
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 98

Överlåtelse av exploateringsavtal Tofta
Kroks 1:225

RS 2019/291
AU § 87

Regionstyrelsens beslut
•

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 99

Hävning av markanvisning med därmed
tillhörande avtal avseende Visby Signallottan
2, GBJ Signallottan AB (tidigare GBJ Bygg AB

RS 2019/402

Regionstyrelsens beslut
•
•

GBJ Signallottan AB får till klockan 12.00 den 5 april 2019 att erlägga
köpeskillingen.
Om köpeskilling ej erlagts återtas markanvisningen och
regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över en markanvisning av
Signallottan 2 till Gotlandshem för att säkerställa byggnation av hyresrätter.

Paragrafen justeras omedelbart

Regionstyrelsen beslutade 2016-09-22, § 224 att utse tre exploatörer som vinnare i
markanvisningstävling inom kv Signallottan. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var GBJ Bygg AB.
Regionstyrelsen godkände upprättat markanvisningsavtal 2017-06-15, § 158 samt
exploateringsavtal och köpeavtal 2018-09-20, § 243, som senare godkändes i regionfullmäktige 2018-10-22, § 14.
Enligt markanvisningsavtalet är högsta tillåtna byggnadsarea 6 000 kvm BTA för
anvisat område. Köpeskillingen är enligt avtalet 1 450 kr/BTA byggrätt i enlighet
med det av exploatören inlämnade förslaget och anbudet avseende markanvisningen.
Efter skisser och förslag i samråd med regionen konstaterades att 4 200 kvm BTA är
mest lämpligt för fastigheten för att kunna tillskapa tillräckliga grönytor inom fastigheten. Köpeskillingen sattes därmed till 6 090 000 kronor motsvarande ovan angivna
byggrätt på 4 200 kvm BTA.
På Signallottan 2 är det planerat och avtalat för hyresrätter. Bygglov har beviljats för
24 lägenheter på 34,9 kvm vardera.
Tillträde till fastigheten skulle ha skett 2018-12-04 då bygglov beviljades, men då
exploatören inte betalade köpeskillingen kunde tillträde inte ske. Efter dialog med
exploatören framkom att man inväntade besked kring statligt stöd för byggande av
hyresrätter och att man därför önskade uppskov med betalning och tillträde.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 99 forts
RS 2019/402

Uppskov beviljades till 2019-03-11. Då ingen betalning skett heller detta datum togs
en ny kontakt med exploatören, som då meddelade att man önskade förlängt
uppskov till 2019-05-03 och man hänvisade till att inget besked om statligt stöd ännu
givits.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är efter samråd i exploateringsgruppen att
ytterligare uppskov avseende erläggande av köpeskilling ej bör beviljas. Efter beslut
om att ej bevilja ytterligare uppskov bör exploatören få tre dagar på sig att erlägga
köpeskillingen. Om så ej sker bör gällande avtal med GBJ Signallottan AB hävas i
enlighet med köpeavtalets § 3.
Om beslut om hävning fattas föreslås ett av följande alternativ som nästa steg:
-

Inled dialog med AB Gotlandshem om köp av fastigheten för att säkerställa
byggnation av hyresrätter.
Genomför ny markanvisningstävling för Signallottan 2, där skallkrav är
hyresrätter.

Ärendets behandling under mötet

Regionstyrelsen föreslår att GBJ Signallottan AB får till klockan 12.00 den 5 april
2019 att erlägga köpeskillingen. Om köpeskilling ej erlagts återtas markanvisningen
och regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över en markanvisning av
Signallottan 2 till Gotlandshem för att säkerställa byggnation av hyresrätter.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 100

Försäljning av del av fastigheten Östergarn
Katthammarsvik 2:1

RS 2017/916
AU § 88

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

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

Eva Nypelius (C) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare beredning då området
som ska säljas är större än det som finns nyttjanderätt på idag.
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras eller avslås.
Meit Fohlin (S) instämmer i Eva Nypelius yrkande om återremiss.
Ordförande ställer proposition på yrkandena om återremiss och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 101

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

RS 2019/257
AU § 75

Regionstyrelsens beslut
•

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.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot exploatörens återlämnande av
markanvisningen.
Ärendets behandling under mötet

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

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 102

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
AU § 89

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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, tekniska nämnden 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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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 102 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.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-01-31, § 22-31
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 103

Motion. Bygga gångbro till kryssningskajen
av gotländskt kärnvirke

RS 2018/251
AU § 91

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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 konstruktionselementen 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.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-02-26
Byggnadsnämnden 2018-05-07, § 116
Tekniska nämnden 2018-06-05, 162
Regionstyrelseförvaltningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 104

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

RS 2018/250
AU § 76

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•
•

•

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
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 104 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 arbetsutskottets 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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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 105

Motion. Stärk den gotländska landsbygden
och Visby genom klok kontorslokalsstrategi

RS 2018/690
AU § 92

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Regionstyrelsens beslut
•

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.
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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 bifall till arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på Johan Thomassons yrkande och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-22
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Motion. Jämställt försörjningsstöd

RS 2018/693
AU § 93

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

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.
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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.
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.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-06-17
Socialnämnden 2018-09-19, § 119
Regionstyrelsen 2018-11-22, § 331
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RS § 107

Medborgarförslag. Friskvårdsbidraget för
regionens anställda ska följa Skatteverkets
rekommendationer

RS 2018/1088
AU § 94

Regionstyrelsens beslut
•

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

Medborgarförslaget 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.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018-10-19
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-27
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige
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Medborgarförslag. Ratificering av FN:s
generalförsamling antagna resolution om
totalt kärnvapenförbud

RS 2018/1145
AU § 77

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

I medborgarförslag 2018-11-02 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 arbetsutskottets förslag om avslag och Saga
Carlgrens yrkande om bifall till medborgarförslaget och finner att arbetsutskottets
förslag om avslag bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-11-02
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige

63 (76)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-03-28

RS § 109

Information. Projektansökningar inom
biblioteksområdet
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AU § 95

Regionstyrelsens beslut
•

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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-26
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Information. Länsrapport Redovisning 2018
Årsrapport enligt alkohol- och tobakstillsyn
samt ANDT-förebyggande arbetet

RS 2019/93
AU § 96

Regionstyrelsens beslut
•

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.
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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 serveringstillstånd, 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).
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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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-27
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RS § 111

Information. Tillsyn enligt alkohol- och
tobakslagen i Gotland

RS 2019/189
AU § 72

Regionstyrelsens beslut
•
•

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.
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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

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

Länsstyrelsen 2019-01-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
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Information. Plan för fortsatt undersökningsoch efterbehandlingsarbete vid nedlagda
deponier inom Region Gotland

RS 2019/192
AU § 99

Regionstyrelsens beslut
•

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
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-01-31, § 20
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Information. Uppföljning biogas
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Regionstyrelsens beslut
•

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
forts
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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.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-06
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Val. Ersättare Exploateringsrådet

RS 2019/9

Regionstyrelsens beslut
•

Till ersättare i Exploateringsrådet väljs Fredrik Gradelius (C).

Regionstyrelsen har att utse ersättare till Exploateringsrådet.
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Anmälan av delegationsbeslut

RS 2019/11

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

Avstämningsprotokoll samt förhandlingsprotokoll, Löneöversyn 2018

Regiondirektörens beslut
-

Anslag till Rone Utveckling AB 2019-03-27, RS 2019/444
Förändring i attestförteckningen för regionstyrelseförvaltningen 2019.
2019-03-08, RS 2018/1177

Kultur- och fritidsavdelningens beslut
-

Av handläggarna på kultur- och fritidsavdelningen fattade beslut 2019-02-262019-03-20

Serveringstillstånd
-

Av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) och alkoholhandläggarna fattade
beslut i ärenden enligt alkohollagen 2019-02-08-2019-03-19
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Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall informerar om:
•

•

Centrala samverkanskommittén sammanträde i måndags 25 mars 2019. CSK
informerades om region Gotlands möte med civilministern angående
kostnadsutjämningen. På CSK diskuterades även följande:
Samverkansavtalet ska ses över och en arbetsgrupp har bildats.
Information kring arbetsgivarvarumärket
Uppföljning av ledarstrategi för chefer
Utvärdering av KIB - kommunikatör i beredskap. en tjänst som varit på försök
och som nu blir permanent.
Möte med polisen om uppföljning av medborgarlöften - medborgarlöften ska
förnyas.
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Övrig information

Ordförande Eva Nypelius informerar om frukostmötet i Stockholm där Region
Gotland tillsammans med Region Jämtland träffade civilministern med anledning av
kostnadsutjämningsutredningen.
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