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RS AU § 120

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
Miljöbalken

RS 2019/502

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Ny timtaxa för verksamheter inom miljöbalken höjs till 975 kronor godkänns.
• Gäller från och med 1 juli 2019.
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny timtaxa utifrån en ny beräkning av
timpriset. Beräkningen är gjord med hjälp av en modell framtagen av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Resultatet visar att timtaxan borde varit 25 kronor
högre 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-12-18, § 152, om att räkna upp
timpriset med 2,4 procent enligt årlig indexjustering. Timtaxan beslutades då till
950 kr från 1 januari 2019. Eftersom den nya beräkningen visar att utgångsläget för
uppräkningen borde varit 25 kr högre så föreslås nu att regionfullmäktige beslutar att
höja timtaxan från 950 till 975 kr.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information till
företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller förslaget om att anpassa timtaxan utifrån
beräkningen. Utifrån 2019 års tillsynsplan skulle detta ge en merintäkt på ca 300 000
kronor. Region Gotland kommer även med föreslagen höjning ha en bland de lägre
timavgifterna bland kommuner.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2018-12-18, § 151
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
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RS AU § 121

Avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen
om tobak liknande produkter (2018:2088)

RS 2019/523

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande
produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala
handeln med tobaksprodukter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en ny avgift för tillsyn
avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning.
Kommunerna får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med den gamla tobakslagen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till
att avse bestämmelser om tillståndsplikt för parti- och detaljhandel med tobaksvaror.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som
bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § Lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad för
hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor.
Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till avgifter som bör tillämpas för tillståndsgivning och tillsyn
enligt Lagen om tobak och liknande produkter.
Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, och föreslår regionstyrelsen att godkänna förslag till avgifter för
tillstånd och tillsyn och överlämna ärendet för fastställande i regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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RS AU § 122

Tilläggsanslag för projektet Biogas
Klintehamn

RS 2019/329

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Tekniska nämnden genomför ombyggnation av avloppsanläggningen i Klintehamn.
Syftet är att modernisera anläggningen och där ingår även konvertering till förnybara
energikällor. I investeringsprojektet har rötkammare för slambehandling av reningsverkets egna avloppsslam exkluderats då det bedömts oekonomiskt samt att egna
slammängder ej är tillräckliga för att upprätthålla processen året om.
I syfte att uppnå större mängder rötbart material så att rötningsprocessen kan
upprätthållas hela året, har ett samarbete inletts med Foodmark för behandling av
livsmedelsindustrins avfall och motköp av gas. Upplägget utgår från att behandlingstjänster och biogasproduktion och distribution sker till motsvarande självkostnad för
VA-verksamheten så att inte projektet belastar VA-verksamheten ekonomiskt.
Huvudmängden av producerad gas avsätts till Foodmark och överskottet nyttjas som
processvärme för rötkammaren samt som värme för VA-verksamheten.
Sammantaget är mängden slam från VA-verksamheten och avfall från Foodmark
tillräckliga för att genom slamrötning för biogasproduktion möta verksamheternas
behov av förnybar energi. En investering skulle möjliggöra även behandling av
organiska avfall från andra verksamheter. Enligt VA-lagen får merkostnader i drift till
följd av detta ej tillföras VA-kollektivet och ska därmed täckas av avgifter för utförd
tjänst.
Konsekvensen om rötning ej byggs i Klintehamn blir att slam från reningsverket
behöver transporteras till Visby för rötning. Visby avloppsreningsverk är redan idag
är överbelastat. Miljödomens villkor föreskriver att hantering av slam från enskilda
avlopp ej kan ske i Klintehamn utan att en rötgaskammare finns. Etableras rötning i
Klintehamn bidrar det till lösning för ovan samt om det sker i samband med
ombyggnaden av reningsverket ges samordningsvinster.
Den totala investeringsutgiften för projektet uppgår till 28,9 mnkr varav 12,3 mnkr
finansieras med stöd från Klimatklivet.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot projektet. Genom att
samarbeta med näringslivet på orten finns förutsättningar för ett projekt som båda
parter har nytta av och som också bidrar till att Foodmark kan byta ut eldningsolja
för produktion av processvärme till förnybar energikälla.
forts
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RS AU § 122 forts
RS 2019/329
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-02-20, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-15
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RS AU § 123

Verksamhetsbidrag till Medeltidsveckan

RS 2019/519

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Medeltidsveckan beviljas verksamhetsstöd på 400 000 kr för respektive år.
• Regionstyrelseförvaltningen uppdras att skriva fram ett nytt avtal för perioden.
•

Medeltidsveckan är ett av de starkaste profilbärande evenemangen som pekas ut i
Region Gotlands utredning ”Evenemang på Gotland”. Veckan som innehåller över
500 olika evenemang och årligen besöks av cirka 40 000 nationella och internationella
besökare.
Medeltidsveckan har haft ett avtal med kultur- och fritidsavdelningen som går ut vid
årsskiftet 2019/2020 och har under de senaste åren fått medel dels från regionstyrelseförvaltningens avdelning för regional utveckling och från kultur- och fritidsavdelningen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att denna ordning fortsätter i god samverkan.
Medeltidsveckan, som i år kan fira sitt 35-års jubileum, har under de senaste åren
arbetat aktivt med att utveckla sin intäktssida och därmed även förändrat strukturen
av veckan. Evenemangets utformning i det offentliga rummet i världsarvsstaden
Visby gör det omöjligt att dra in medel som helhet. Det är istället delar av eventet
som deltagaren själv väljer att delta på som Medeltidsveckan kan få sina inkomster på
och där är tornerspelen den enskilt största förtjänsten. Medeltidsveckan bedöms ha
möjligheter att ytterligare förstärka sin intäktssida, men detta behöver göras med en
stabil ekonomi som bas. Verksamhetsbidrag från Region Gotland bedöms därför
vara nödvändigt för att evenemanget både ska kunna genomföras och utvecklas. Vi
ser ingen anledning till att minska stödet så som gjorts under den senaste 3-års
perioden 2017-2019.
Medeltidsveckan är av stor betydelse för Gotland när det gäller att attrahera besökare
i slutet av sommarens högsäsong, och på så vis förlänga den ytterligare en vecka.
Evenemanget bidrar också starkt till bilden av Gotland som en plats att bo, leva och
verka på. Evenemanget kombinerar också på ett spännande sätt både folkbildning
och turism. De senaste åren har ett omfattande arbete gjorts för att göra eventet mer
hållbart, tryggare och möjliggöra för yngre målgrupper att delta.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-11
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RS AU § 124

Ansökan om regionala tillväxtmedel Burgsviks hamn fas 1

RS 2018/1291

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Burgsviken Utveckling AB för projekt ”Burgsviks
hamn fas 1” med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst
835 000 kronor ur 2019 års anslag 1:1 för regionala tillväxtåtgärder.
• Beslutet avser perioden 2019-01-01 – 2019-12-31. Skriftlig slutrapport skall ha
inkommit senast 2019-12-31.
•

Syftet är att låta hamnen i Burgsvik få utvecklas till den centrala funktion den en gång
i tiden hade och därmed stärka såväl näringslivet som kulturlivet och skapa nya
arbetstillfällen.
Vad projektets aktiviteter ska leda till för målgruppen på kort sikt:
Resultatet förväntas bli att samtliga funktioner beträffande planering, organisation,
ledning och kontroll ska vara upprättade. Förstudien ska vara klar, akuta reparationer
ska vara genomförda och bygget av en servicebyggnad ska vara igångsatt. En miljöplan ska vara upprättad och aktuella avtal ska vara upprättad.
Vilka effekter ska projektet uppnå på lång sikt:
Målet är att inom en period av tre år ska hamnen vara ekonomiskt bärkraftig och ha
utvecklats med ökad service för besökare och fast befolkning med faciliteter som
underlättar för serviceföretag samt ha etablerat samverkan med akademin i frågor
som rör Östersjöns miljö.
Projektets övergripande syfte är att utveckla hamnen i Burgsvik till en central
funktion för att stärka näringslivet, kulturlivet och skapa nya arbetstillfällen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är ett viktigt led i arbetet med att på
ett hållbart sätt utveckla Storsudret. Projektet kopplar på olika sätt till Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020. Projektet kommer att bidra till att stärka
attraktionskraften för den sydligaste delen av Gotland som en nyckelfaktor för
levande och attraktiv landsbygd på Gotland - året om. Dessutom kommer besöksnäringen i området att stärkas både genom förbättrade faciliteter vid strand och
gästhamn samt förbättrad miljö i Burgsviken till nytta för turism och besöksnäringen
i området. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet.
forts
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RS AU § 124 forts
RS 2018/1291
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
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RS AU § 125

Dramaseriefestival

RS 2019/521

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsen ställer sig positiv till att bevilja medfinansiering ur de regionala
tillväxtmedlen till en aktör som genomför en dramaseriefestival i enlighet med
förstudien.

En utredning kring möjligheterna att på Gotlands etablera en Dramaseriefestival har
undersökts och i detta ärende presenteras bakgrunden, resultatet av en förstudie och
argument som stöder tillkomsten av ett sådant arrangemang samt en bedömning av
lämpligheten av arrangemangets finansiering med offentliga medel från Region
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är i stora delar positiv och förvaltningen
föreslår att Region Gotland medverkar i finansieringen av en sådan festival genom
regionala tillväxtmedel.
Regionstyrelseförvaltningen anser att en lyckad lansering av en dramaseriefestival på
Gotland skulle kunna medföra flera positiva effekter på Gotland, helt enligt förstudiens rapport, men upplever en stor osäkerhet kring arrangemangets konkurrenskraft gentemot andra snarlika festivaler. Den föreslagna insatsen från Region Gotland
utgör ett stort risktagande med offentliga medel. Dessutom befinner sig festivalen på
en hårt kommersialiserad arena och om det är tillräckligt intressant för branschen
torde det kunna komma till genomförande utan att skattemedel riskeras.
Mot bakgrund av detta och med hänsyn till det hårt ansträngda ekonomiska läget
inom regionen föreslår regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland avstår från att
satsa medel ur driftsbudget på projektet, utan att medverka i finansieringen med
regionala tillväxtmedel.
Regionstyrelseförvaltningen avstyrker sålunda att medel för genomförande av
festivalen anslås ur driftsbudget, men föreslår att regionstyrelsen ställer sig positiv till
festivalen och till att anslå regionala utvecklingsmedel.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Sanna Kleven, strateg, Björn Ahlsén, strateg, Angelica
Andersson Fihn, avdelningschef och Stefan Persson, utvecklingsdirektör,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-25
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RS AU § 126

Remiss. Förslag till revidering av riksintresse
för kulturmiljövården i Gotlands län

RS 2019/357

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Länsstyrelsen efterfrågar synpunkter på förslaget till revidering av 26 riksintresse
innan det slutgiltiga förslaget skickas till Boverket och Riksantikvarieämbetet. Detta
är den andra av tre remissyttranden gällande revidering av riksintresse för kulturmiljövård.
Detta remissvar från regionstyrelseförvaltningen innehåller förslag på generella
ändringar i riktlinjerna för att underlätta hanteringen i bygglovs- och planeringssituationer samt specifika ändringar i några riksintresseområden. Här finns önskemål
om begreppsdefinitioner samt om riktlinjer som understödjer utvecklingen av
områdena. I Grötlingbo föreslås en mer restriktiv hållning i närheten av vägnätet
men efterfrågas en tydligare beskriven möjlighet för ny bebyggelse på övriga icke
öppna markområden.
En generell iakttagelse är att förslaget till nya riktlinjer följer ett tidigare etablerat
tänkesätt där ny bebyggelse föreslås tillkomma i enlighet med ett äldre befintligt
bebyggelsemönster. På många platser är denna strategi icke förenlig med riksintressevärderingen då etablering utefter vägnäten tenderar ge upphov till förtätningar som
riskerar utveckla byliknande villarader vilka bryter det historiska landskapet med glest
liggande äldre gårdar.
Länsstyrelsens översyn av riksintressen för kulturmiljövård i Gotlands Län omfattar
riksintressebeskrivningen, kunskapsunderlaget samt den geografiska avgränsningen.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen i Gotlands län 2019-03-07
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-10
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RS AU § 127

Remiss. Kamerabevakning i kollektivtrafiken
- ett enklare förfarande (SOU 2019:8)

RS 2019/373

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Kamerabevakning utgör ett intrång i våra grundläggande fri- och rättigheter. De
rättigheter som främst berörs är rätten till skydd för privatlivet och den personliga
integriteten samt rätten till skydd för personuppgifter.
Region Gotland anser att syftet med förslaget i grunden är positivt, men ser att det
här finns två starka intressen som står mot varandra, den personliga säkerheten och
den personliga integriteten. Även om den personliga säkerheten utgör ett beaktansvärt skäl så är Region Gotland tveksam till om den kan väga tyngre än den personliga
integriteten i samtliga av de situationer som utredningens förslag omfattar. Region
Gotlands dataskyddsombud anför att det med förslaget följer en överhängande risk
att bevakning kommer ske utan att någon konsekvensbedömning avseende dataskydd
görs eller att det inte sker något förhandssamråd med tillsynsmyndigheten när så ska
ske enligt artiklarna 35 och 36 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)
2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv
95/46/EG (dataskyddsförordningen).
Till viss del kan detta vägas upp av att Datainspektionen har en uppföljningsskyldighet även för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för
utredningens lagförslag. Regionens dataskyddsombud vill dock framhålla att en
ordning som innebär att tillstånd måste erhållas innan en behandling av personuppgifter påbörjas torde leda till en högre grad av kontroll, vilket medför ett högre
skydd för den personliga integriteten.
I slutbetänkandet kan Region Gotland sakna en analys av hur regelverket för tillstånd
skulle kunna förändras istället för att utvidga det s.k. tunnelbaneundantaget till att
omfatta även annan typ av kollektivtrafik. Ansvarig enhetschef för kollektivtrafiken
på Gotland menar att ett enklare förfarande för kamerabevakning skulle underlätta
arbetet med att förebygga brott och att kunna få personer som begått brott lagförda,
men påpekar att det bör råda försiktighet vid eventuella införanden av undantag i nu
gällande lagstiftning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 127 forts
RS 2019/373

Slutligen vill Region Gotland påpeka att det i slutbetänkandet helt saknas en analys
om integritetsaspekterna för oss som är bosatta på Gotland. Om lagförslaget skulle
gå igenom och det därmed skulle bli möjligt med kamerabevakning på såväl flygplatser som färjeterminaler och även inuti färjorna skulle det innebära att de som är
bosatta på Gotland alltid skulle vara kamerabevakade när de reser till och från ön. Ett
sådant integritetsintrång anser Region Gotland behöver analyseras särskilt, då resande
till och från Gotland inte är möjligt på några andra sätt än genom flyg- eller färjetrafik.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Justitiedepartementet 2019-03-07
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-10
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-04-23

RS AU § 128

Remiss - Tillsammans mot 2030 - En energioch klimatstrategi för Gotland

RS 2019/258

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Denna remiss gäller ett förslag till regional energi- och klimatstrategi, från
länsstyrelsen i Gotlands län enligt uppdrag i länsstyrelsernas regleringsbrev och enligt
länsstyrelsernas samordningsuppdrag inom energiomställning och minskad klimatpåverkan, enligt de nationella långsiktiga energi- och klimatpolitiska målen. Förslaget
är baserat på bred dialog med många berörda aktörer. Region Gotland och Uppsala
Universitet Campus Gotland har bidragit i styr – och arbetsgrupp. Strategin ska ligga
till grund för ökad samverkan och samspel. Arbetet med strategin är främst avsett att
ske genom möten, dialogforum, andra kommunikativa insatser och kunskapshöjande
projekt. Strategin ska även fungera som ett åtgärdsprogram för miljömålet Begränsad
klimatpåverkan.
I strategin nämns, i sammanfattningen och inledningsvis i kapitel tre, att kraftiga
åtgärder behövs redan inom en snar framtid och att alla behöver se sin roll och ta
ansvar. Inom beskrivningen av fokusområden lämnas övergripande förslag på
åtgärder för aktörer inom respektive område: De verktyg som anges för arbetet är
åtaganden, styrdokument, projekt och samverkan. I ”åtagande” ingår de åtgärder som
alla behöver ta ansvar för att genomföra, var och en inom sina egna ansvarsområden,
alltifrån privatpersoner till stora verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen är fullt medveten om de begränsade verktyg som en
samordnande aktör har till sitt förfogande och ambitionen hos länsstyrelsen att
strategin ska vara ett dokument som flera aktörer kan ställa sig bakom.
Förvaltningens samlade bedömning blir ändå att strategin skulle vinna på att
länsstyrelsens egen roll och inställning förtydligas i detta dokument. Andra aktörer
kommer att ha egna styrdokument där deras åtgärder, mål och ambitioner inom
energi- och klimatområdet uttrycks. Förvaltningens bedömning är att samverkan
skulle vinna på att detta dokument tydligare anger vilka avväganden och ställningstaganden länsstyrelsen gör, för att inom hela sitt ansvarsområde bidra till att vägleda
och stödja andra aktörer, inklusive Region Gotland, i att utveckla och genomföra
åtgärder för att nå energi- och klimatmålen. Strategin behöver vara ett levande
dokument som med relativt korta tidsintervall utvecklas enligt behov som visas av
uppföljningar och genom samverkan mellan berörda parter, detta bör enligt
förvaltningens mening också ingå i strategin. I omarbetandet efter remissen finns
också möjligheter att tydligare knyta an strategin till åtgärder som anges i färdplanen
”Energipilot Gotland”, vilket Region Gotland gärna bidrar med.
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I regleringsbrevet till länsstyrelserna för 2019 ingår ett flertal uppdrag under rubriken
Energiomställning och minskad klimatpåverkan bland annat att
…främja, samordna och leda det regionala arbetet inom samtliga relevanta
sakområden avseende energiomställning och minskad klimatpåverkan.
… ta fram nya långsiktiga regionala energi- och klimatstrategier,…
… åtgärder för fossilfria transporter.
… regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel i dialog
med Energimyndigheten och Trafikverket.
… i dialog med olika aktörer verka för effektiva klimatinvesteringar i länet och
synergieffekter mellan olika åtgärder.
... verka för att öka andelen förnybar energi i länet, särskilt avseende insatser för att
uppnå planmässiga förutsättningar för en utbyggnad av vindkraft.
… Bedöma hur vidtagna insatser har påverkat utsläppen av växthusgaser, energieffektivisering och andelen förnybar energi i länet.” citat ur regleringsbrev 2019
Förvaltningens bedömning är att strategin skulle vinna på att länsstyrelsens egen roll
och inställning förtydligas i detta dokument, med hänvisning till uppdragen ovan.
Andra aktörer kommer att ha egna styrdokument där deras åtgärder, mål och
ambitioner inom energi- och klimatområdet uttrycks, men detta är länsstyrelsens
chans att tydligare anger vilka avväganden och ställningstaganden länsstyrelsen gör,
för att inom hela sitt ansvarsområde bidra till att vägleda och stödja andra aktörer,
inklusive Region Gotland, i att utveckla och genomföra åtgärder för att nå energioch klimatmålen.
Vad gäller syftet kunde det koncentreras till - att få aktörer att samlas kring gemensam kunskap om förutsättningarna och vad som behöver åstadkommas för att nå
energi – och klimatmålen på internationella, nationella och regional nivå.
Vidare skulle texten under fokusområdena vinna på att ytterligare koncentreras på
vägledning och stöd för att utveckla och genomföra åtgärder.
Under kapitel 1.5 sid 7, Uppföljning och utvärdering, presenteras ett förslag på en
samverkansåtgärd, utan att den egentligen anges som en åtgärd: ”Att komma framåt i
energi- och klimatarbetet förutsätter samarbete mellan Länsstyrelsen, Region
forts
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RS AU § 128 forts
RS 2019/258

Gotland, Energimyndigheten och Uppsala Universitet Campus Gotland. Samverkan
bör ha sin utgångspunkt i de uppdrag och styrdokument som finns inom
organisationerna. Arbetet bör följas upp gemensamt årligen och ha en delvis
gemensam kommunikationsplan. Samverkan kan bedrivas under ett gemensamt
paraply som inkluderar kommunikationsplan, kompetens- och processutveckling,
uppföljning och utvärdering”, texten hänvisar sedan till ett pågående utvecklingsarbete på Campus Gotland.
Förvaltningen gör bedömningen att samverkan lämpligen utvecklas och i viss mån
formaliseras inom ramen för arbete med färdplanen Energipilot Gotland, något som
måste utvecklas inom en nära framtid. Energicentrum Gotland avses kunna bli den
samverkansplattform som behövs.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Helena Andersson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2019-02-18
Miljö- och byggnämnden 2019-04-10, § 78
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-17
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RS AU § 129

Detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1
(skifte 2), antagande

RS 2019/468

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Detaljplanen för Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av antas

Miljö- och byggnämnden fattade 2019-03-13, § 54 beslut om att godkänna planförslaget avseende Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade
kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären
och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst 2000 kvm. Den
valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att
befintlig tallskog inramar respektive tomt samt att stigar genom området säkerställs.
Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en
huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så att den
integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom solceller
eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får tomterna
inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att miljö-och byggnämndens beslut kan
bifallas och föreslår därför att planförslaget godkänns av regionstyrelsen och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2019-03-13, § 54
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03
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RS AU § 130

Försäljning av del av fastigheten Östergarn
Katthammarsvik 2:1

RS 2017/916

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

I besparingssyfte har tekniska nämnden beslutat 2016-02-17, § 32 punkt 6 att ett
urval av ej lönsamma hamnar ska säljas. Detta ska i första hand ske som en direktförsäljning till arrendatorn till marknadspris.
Katthammarsviks hamn utgörs av fastigheten Östergarn Katthammarsvik 2:1 som
ägs av regionen. Cirka 1 ha av fastigheten är sedan 1992 upplåtet med ett lägenhetsarrende till Kjell-Arne Jakobsson. Därutöver har piren 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 marken 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

Ärendet föredras av Åsa Linder, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-12
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RS AU § 131

Motion. Bistånd till papperslösa

RS 2017/983

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Elin Bååth (F!) har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar riktlinjer
som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Socialnämnden har utrett ärendet och har föreslagit avslag på motionen 2018-03-21,
§ 37. I utredningen framförs sammanfattningsvis följande:
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig
undan och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i
fråga upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §. Socialförvaltningen beviljar idag undantagsvis
bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på första lön (vilket innebär svarta pengar
eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller till hemresa.
forts
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RS AU § 131 forts
RS 2017/983

Motionen ger två dilemman. Dels att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Socialförvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt
med”, med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer till exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan
om en klient söker bistånd på grund av det.
Det andra dilemmat är att om bistånd beviljas utifrån ett barnperspektiv så innebär
det indirekt att man lägger på barnen att försörja sina föräldrar. Det blir problematiskt utifrån ett barnperspektiv.
Den föreslagna förändringen undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Under behandlingen i regionstyrelsen den 29 maj 2018 skickades motionen på återremiss för komplettering med information om hur andra kommuner hanterar frågan
(§ 125, 2018-05-29). Enligt SKL finns enbart två kommuner som fattat principbeslut
att erbjuda mer än nödbistånd till personer och familjer som lever som papperslösa.
En av dessa kommuner har därefter dragit tillbaka det principbeslutet.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning vilket framgår av
tjänsteskrivelsens sammanfattning. Så gott som alla kommuner i Sverige saknar
principbeslut och därmed riktlinjer för att erbjuda mer än nödbistånd till personer
och familjer som lever som papperslösa. Av två kommuner som har fattat
principbeslut har en dragit tillbaka det.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är därmed att regionstyrelsen
bör föreslå att regionfullmäktige avslår motionen.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på Thomas Gustafsons yrkande om bifall till
motionen och regionstyrelseförvaltningens föreslag om att motionen ska avslås och
finner att motionen ska avslås.
Beslutsunderlag

Motion 2017-10-23
Socialnämnden 2018-03-21, § 37
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-08
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RS AU § 132

Medborgarförslag. Flytt av biblioteket i
Fårösund tillbaka till Fårösundsskolan

RS 2018/978

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses besvarat med att regionstyrelsen har beslutat om flytt av
biblioteket tillbaka till Fårösundsskolan.

Leif-Åke Svensson har inkommit med medborgarförslag om att biblioteket vid
Kustateljén borde flytta tillbaks till Fårösundsskolan.
Inför regionstyrelsens beslut i december gjorde regionsstyrelseförvaltningen följande
bedömning:
Folkbiblioteket i Fårösund har sedan flytten från skolan till Kustateljén sett en
minskad utlåning. Vidare har arbetsmiljön och besöksmiljön försämrats vilket går att
läsa i Arbetsmiljöverkets inspektion från juni månad.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att en flytt av folkbiblioteket tillbaks till skolans
lokaler kommer möjliggöra såväl förbättrad utlåningsstatistik som samverkan med
skolan. Ett beslut av en flytt innebär att skolbiblioteket integreras med folkbiblioteket
utifrån ett identifierat behov från skolan. Kostnaden för identifierat behov samt del
av lokalen bekostas av utbildnings -och arbetslivsförvaltningen.
Beslutet att flytta biblioteket tillbaka till skolan innebär förändrad kostnadsbild för
såväl regionstyrelsen som barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vilket föreslås regleras i samband med budgetberedningen inför
budget 2020.
Ärendets behandling under mötet

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

Medborgarförslag 2018_09-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03
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RS AU § 133

Information. Ny strategi och handlingsplan
för världsarvet Hansestaden

RS 2018/1111

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby fortskrider enligt plan och tidsplanering. Arbetet följer riktlinjerna för världsarvskonventionen och genomsyras av hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och Unescos
rekommendation om det historiska urbana landskapet från 2011.
Projektet leds av världsarvssamordnare Elene Negussie tillsammans med en styrgrupp, en projektgrupp och sju tematiska arbetsgrupper (1. förvaltning, skydd och
vård; livskraftig, hållbar stadskärna; 3. hållbar turism; 4. miljö, energi och klimat; 5.
riskhantering och krisberedskap; 6) interpretation och kunskapsuppbyggnad; 7.
innovation och digitalisering).
Projektet utformas i samverkan med flera nyckelaktörer och genom dialog med
världsarvets olika intressenter. Dialogprocessen består av tre komponenter:
världsarvsforum som vänder sig till en bred allmänhet; fokuserade dialogmöten som
genomförs av de tematiska arbetsgrupperna; och en enkät- och intervjustudie som
vänder sig främst till boende, verksamma och fastighetsägare inom världsarvet men
även övriga boende på Gotland.
Världsarvsstrategin lämnas in den 16 oktober för beslut av regionfullmäktige den
16 december 2019.
Förvaltningens bedömning är att projektet Ny strategi och handlingsplan för världsarvet Hansestaden Visby fortskrider enligt plan och inom de tids- och budgetramar
som finns för projektet.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Elene Negussie, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-10
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RS AU § 134

Övrig information

Ärendets behandling under mötet

Ordföranden informerar om att landsbygdsministern kommer till Gotland för ett
möte om öns vattentillgångar och vattenbrist. Inbjudna är bland andra LRF och
Region Gotland.

25 (25)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

