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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 165

Månadsrapport. April 2019,
regionstyrelseförvaltningen

RS 2019/394

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Regionstyrelseförvaltningen överlämnar förvaltningens månadsrapport inklusive
politikerorganisationen för april för.
Periodens justerade resultat uppgår till +2,9 miljoner kronor, mnkr. Den sammanfattade prognosen för året visar ett överskott på 4,7 mnkr. Detta är en förbättring
sedan delår 1 med 1,7 mnkr. Framförallt beror den positiva prognosen på låg
investeringstakt under perioden som tillfälligt ger effekt på kapitalkostnaderna.
Vidare ger även förseningar i ombyggnationer av kök överskott mot budgeterad
hyresnivå. I övrigt finns positiva avvikelser inom förvaltningen som balanserar
satsningar såsom införande av beslutstöd och annan pågående
verksamhetsutveckling.
Förvaltningens sjuktal till och med mars månad var 6,8, vilket innebär ett något lägre
sjuktal jämfört med motsvarande period föregående år då sjuktalet var 7,0. Fem av
förvaltningens åtta avdelningar har ett sjuktal över regionens målnivå om högst 4,5.
Det samlade prognostiserade årsresultatet för dessa anslag uppgår för närvarande till
+0,1 mnkr. Överförmyndarnämnden redovisar ett prognostiserat underskott på
sammantaget 0,1 mnkr. För regionstyrelsen beräknas ett överskott med 0,2 mnkr.
Resultatet för regionfullmäktige, revision, patientnämnd och valnämnd beräknas ligga
på budgeterad nivå.
Överförmyndarnämndens underskott beror på ändrade regler för statsbidrag från
Migrationsverket gällande ensamkommande flyktingbarn.
I regionstyrelsens budget ligger för närvarande 4,0 mnkr som avser ändringar i regelverket för förtroendevaldas ersättningar. Dessa medel kommer att fördelas till
nämnder och styrelser efter beslut under våren. I prognosen har dessa medel
beräknats åtgå.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden förklarar informationen mottagen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-16
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 166

Månadsrapport. April 2019 Region Gotland

RS 2019/394

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Månadsrapporten godkänns.
• De åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.
•

Regionstyrelseförvaltningen överlämnar samlad månadsrapport för Region Gotland
avseende april månad.
Efter april prognostiseras ett resultat på 70 miljoner kronor, mnkr (64 mnkr delår 1).
Prognosen för nämnderna har förbättrats något och uppgår till -43 mnkr (-46 mnkr
delår 1). Skatteintäkter och bidrag beräknas bli något högre efter prognos från 2 maj
och vissa andra poster på finansförvaltningen beräknas också bli något bättre.
Att nämndernas prognos är förbättrad är naturligtvis positivt men förändringen är så
pass liten att det inte förändrar slutsatserna från delårsrapport 1. Regionstyrelsen
förväntas föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnämnden i uppdrag att omedelbart
vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Vidare ska samtliga nämnder
vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen så att den uppgår
till högst 2,7 procent vid årets slut.
Regionstyrelsen har också gett samtliga förvaltningar i uppdrag att göra en fördjupad
analys av personalkostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 4,3 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,6 procent.
Nettokostnadsutvecklingen är liksom tidigare svårbedömd då stora statsbidrag
utbetalas i olika perioder under året. Jämfört med delårsrapport 1 är nettokostnadsutvecklingen högre. Det beror på att intäkterna är lägre till följd av att dessa
utbetalningar sker vid olika tillfällen. Kostnadsökningen ligger på samma nivå som i
delårsrapport 1.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 704
(6588 mars 2018). Det är en ökning med 116 anställda. I delårsrapport 1 rapporterades ökningen till 92 anställda.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året.
Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak
inriktad på ekonomi.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 166 forts
RS 2019/394

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att månadsrapporten godkänns samt att de
åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 167

Riktlinjer för fakturering, kravhantering och
inkasso

RS 2018/1269

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Nuvarande ”Riktlinjer för fakturering och kravhantering” beslutade av regionstyrelsen 1992 har omarbetats och föreslås ersättas av ”Riktlinjer för kundfakturering,
kravhantering och inkasso”. Förslaget till nya riktlinjer bedöms stödja en mer enhetlig
och effektiv process. Nedan nämns de större förändringar som gjorts.
I de nya riktlinjerna har ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och nämnderna
förtydligats.
Ett avsnitt med regler för hur bestridande av faktura har lagts till.
Riktlinjerna har anpassats till att inkassoprocessen är utlagd på extern utförare.
I riktlinjerna har förtydligats att en avbetalningsplan får ha en längsta löptid om
12 månader och att beslut om detta får fattas av handläggare vid ekonomiservice på
regionstyrelseförvaltningen. I särskilda fall kan längre löptid beviljas men ska då
beslutas av ekonomidirektör eller finans- och redovisningschef.
Reglerna för bokföringsmässiga avskrivningar har ändrats för att få en effektivare
process. Istället för beslut i nämnd om vilka kundfordringar som ska avskrivas
kommer detta att göras löpande av handläggare vid ekonomiservice när obetalda
fordringar övergår till långtidsbevakning. Bokföringsmässig avskrivning betraktas
som verkställighet. Civilrättsligt har regionen ändå kvar sin fordran på gäldenären och
detta långtidsbevakas av upphandlat inkassobolag. Information om avskrivna
kundfordringar kommer att lämnas till nämnd i samband med delårs- och årsbokslut.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer kommer att främja en
effektiv och enhetlig process för kundfakturering, kravhantering och inkasso i linje
med god inkassosed.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Åsa Högberg, ekonomidirektör och Mikael Wollbo,
redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att det under punkten 6.2 i riktlinjerna ändras från 21 till 28
dagar och att detta införs till regionstyrelsens sammanträde och finner att detta
bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 167 forts
RS 2018/1269

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

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17

9 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 168

Översyn av reglementen för regionstyrelsen
och tekniska nämnden och riktlinjer
angående ansvaret för förvaltning och
försäljning av fastigheter m.m.

RS 2019/528

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

•

•

•
•
•
•
•

Tekniska nämnden i Region Gotland ska bereda, besluta och verkställa samtliga
ärenden som innebär överlåtelser, upplåtelser och fastighetsbildningar liksom
förvaltning och underhåll av Region Gotlands fasta egendom eller inhyrda fasta
egendom. Ärende om överlåtelse inklusive förvärv av fastighet där endera av
bokfört värde, fastighetsvärdering eller köpeskilling överstiger tio (10) miljoner
kronor ska dock beslutas av regionfullmäktige.
Med den begränsningen att detaljplan i förekommande fall ska beslutas av
regionfullmäktige ska regionstyrelsen besluta i ärenden om exploatering, om
tidsbegränsade markoptioner s.k. markanvisningsavtal och om exploateringsavtal.
Tekniska nämnden ska bereda och verkställa regionstyrelsens beslut.
Regionstyrelsen ska svara för lokalförsörjningen för regionens verksamheter. I det
ligger att anvisa hyresgäster till tekniska nämnden enligt riktlinjerna för internhyra
och stå för kostnaderna för vakanser enligt sagda riktlinjer.
Till följd av det anförda ändras reglementet regionstyrelsen.
Till följd av det anförda ändras reglementet tekniska nämnden.
Till följd av det anförda ändras riktlinjerna för försäljning, upplåtelse och köp av
fastigheter.
Ändringarna ovan ska gälla från och med den 1 november 2019.
Tekniska nämnden ges möjlighet att yttra sig över förslagen senast den 4
september 2019.

Förenklandet av försäljningsärenden och tydliggörandet av ansvaret för fastighetsförvaltningen, exploatering och lokalförsörjning har utretts inom regionstyrelsens
beredningsorgan LEX.
Det finns idag oklarheter om gränsdragningen mellan regionstyrelsens och tekniska
nämndens ansvar för fastighetsförvaltning och försäljningar. Oklarheten försvårar en
ändamålsenlig resursanvändning. Den bidrar också till oklarheter om vem som
företräder regionen vid bygglov ansökningar och tillsynsåtgärder.
När nu regionfullmäktige den 25 mars 2019, § 127 har fattat strategiska beslut om
policy och riktlinjer för fastigheter, bör ansvaret för verkställigheten på nämndnivå
kunna klaras ut.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 168 forts
RS 2019/528

Därför föreslås att tekniska nämnden får ett tydligt ansvar för fastighetsförvaltning,
upplåtelser och försäljningar. Vidare förtydligas regionstyrelsens ansvar för
exploatering och lokalförsörjning. Regionstyrelsens uppgift i försäljningsärenden blir
att bereda tekniska nämndens förslag om fastighetsförsäljningar som ska till
fullmäktige.
Vad gäller kostnaderna för vakanser, kan noteras att det redan finns en reglering
enligt 16 § regionens internhyresregler om vakanskostnader i olika situationer. Någon
förändring i förhållande till dessa innebär inte förslaget. I övrigt är det i huvudsak
administrativa kostnader för nämnderna. Enligt underhandsuppgift kan inte tekniska
nämndens kostnader bedömas ökas med anledning av förslagen. Förslagen kan
därför förväntas bära sig inom nämndernas respektive ramar.
Förslagen bedöms bidra till ökad tydlighet i uppdragen. Med detta torde såväl
arbetsmiljö som resursutnyttjande förbättras.
I övrigt har uppdateringar och justeringar skett i regionstyrelsens reglemente med
anledning av nya lagar och förordningar om redovisning, tillväxt, tobak och kamerabevakning.
Ändringarna föreslås gälla redan från och med den 1 november 2019. Det betyder
bl.a. att försäljningsbeslut upp till och med tio miljoner kronor efter sagda datum
fattas av tekniska nämnden. Övriga försäljningar beslutas av regionfullmäktige, men
bereds och verkställs av tekniska nämnden.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 169

Information. Upphandling av kollektivtrafik
och skolskjuts 202006--202306

RS 2018/895

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Birgitta Lidman, upphandlare, regionstyrelseförvaltningen.
Hon informerar om tilldelningsbeslut och arbete inför kommande upphandling.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 170

Delegation enligt lagen om tobak och
liknande produkter

RS 2019/498

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Regionstyrelsens delegationsordning fastställs, att gälla från och med den 1 juli
2019.

Den 1 juli 2019 träder den nya tobakslagen i kraft. Tobakslagen (1993:581) och lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) ersätts då av Lagen om
tobak och liknande produkter, 2018:2088. Med anledning av den nya lagen föreslår
regionstyrelseförvaltningen ändringar och tillägg i delegationsordningen.
Den nya lagen innebär bland annat att tillståndsplikt införs dels i detaljhandeln vid
försäljning till konsument, dels även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror får endast bedrivas av den
som har tillstånd för sådan handel. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och
det är kommunen som ansvar för hanteringen. Kommunen har i den nya tobakslagen
rätt att utdela vite om inte kraven som anges i lagen och anslutande föreskrifter följs.
Enligt nuvarande delegationsordning har inte delegat rätt att förelägga vid vite. Enligt
alkoholhandläggare har vite aldrig behövt användas i regionstyrelsens tillsyn enligt
tobakslagen. Med hänsyn härtill rekommenderar regionstyrelseförvaltningen att vite
inte delegeras. Det betyder att i de fall vite skulle behövas, får hela styrelsen behandla
ett eventuellt föreläggande.
Av underlag från länsstyrelsen i Skåne län framgår det att de också anser att frågan
om att, enligt 7 kap. 18 § den nya lagen, bereda sig tillträde m.m. är beslut som kräver
delegation (jfr husrannsakan). Därför föreslås det att besluten uttryckligen delegeras.
Eftersom besluten kan behöva fattas skyndsamt, föreslås delegationen ges till handläggare.
I gällande delegationsordning finns en delegation som avser ”Beslut i ärenden som
inte har reglerats ovan.” Denna föreslås utgå och ersättas enligt förslag K 09.
Vidare införs regler om spårbarhets- och säkerhetsmärkning av tobaksvaror. Det
innebär att en unik identitetsmärkning gör det möjligt att identifiera, spåra och söka
av varorna genom hela leveranskedjan. Tobaksvaror som släpps på marknaden ska ha
en säkerhetsmärkning. Det ska göra det lättare att avgöra om varorna är äkta eller
inte. Reglerna syftar till att motverka den illegala handeln med tobaksvaror.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 170 forts
RS 2019/498

Ett utökat rökförbud kommer att gälla på uteserveringar till restauranger och caféer.
Vidare kommer det att råda rökförbud vid kollektivtrafikområden utomhus,
inhägnade platser utomhus avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten
har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet vidgas
till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter, örtprodukter för rökning med
mera.
Ändringana inarbetas i regionstyrelsens delegationsordning.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att delegationsordningen fastställs enligt
förslaget och ska gälla från och med 1 juli 2019.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-28

14 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 171

Översyn taxor och avgifter kultur- och
fritidsverksamheten

RS 2019/412

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Regionstyrelsen godkänner de föreslagna ändringarna.
• Ändringarna ska gälla från 1 januari 2020.
•

Senaste som taxor för fritidsverksamheten korrigerades var 2015 då en 6-procentig
höjning genomfördes. Sedan dess har taxorna varit oförändrade. Det vi nu går fram
med är en höjning med 10 procent över all fritidsverksamhet, inträdet på badhusen
exkluderat då en justering genomfördes nyligen, förutom en justering vid anmälan till
pedagogisk verksamhet på baden. Anläggningarna upplåts i första hand till
gotländska föreningar med ungdomsverksamhet för träning, matcher, möten och
arrangemang. Avgiften för hyrorna är starkt subventionerade och utgör den största
andelen av det ekonomiska stödet regionstyrelsen ger det gotländska föreningslivet.
Denna justering av taxor och avgifter är ett sista led i den besparing på 15 000 000 kr
som har legat på kultur- och fritidsverksamheten. Om man väljer att få fram med tio
procent höjning av fritid samt bibliotekens höjning kommer den sista 500 000 kr i
besparingen att kunna genomföras då fritid räknar med en potentiell intäktsökning på
480 000 kr och biblioteken med över 30 000 kr baserat på 2018 års utfall.
Ärendet bereddes på mötet med kultur- och fritidsberedningens möte den 5 april
2019 och beredningen ställde sig bakom förslaget.
Fritid
Utfallet under 2018 av de totala intäkterna på uthyrning av anläggningar (både för
verksamhet och för logi) samt IP skogen, blev 2018 cirka 4,8 miljoner kronor. En 10
procentig höjning skulle med andra ord inbringa runt 480 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen bedömer det bäst att gå fram med en höjning över hela spektrat av
tjänster för att sprida kostnaderna så pass mycket som möjligt över föreningarna.
Konsekvensen blir uppenbart att det ska komma in ytterligare nästan en halv miljon
från det gotländska föreningslivet. De stora föreningarna ligger på mellan 100 000 kr
och 200 000 kr i hyra under ett år och för deras del gäller det att hitta mellan 10 000
kr och 20 000 kr till i sin verksamhet att betala för hyra av anläggning.
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Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detta skulle vara hanterbart för
föreningarna, även om givetvis ekonomin kan vara en utmaning för många. Dock
täcker det aktivitetsstöd en förening får för barn- och ungdomsaktiviteter kostanden
som det är att hyra en plan eller anläggning.
Som exempel skulle Södervärnshallen stora hall kosta 83 kronor att hyra i timmen
jämfört med tidigare 76 kronor i timmen med det nya förslaget.
Generellt sätt är baden och verksamheten där exkluderat från en höjning då det
genomfördes en prisjustering på baden nyligen. Ett undantag är dock anmälningsavgiften till den pedagogiska verksamheten på baden. Där har det tidigare varit ett
problem med osäkerheten vem som medverkar vid kurserna i och med många sena
avanmälningar. För att komma till rätta med detta föreslås följande tillvägagångssätt;
I och med införandet av e-tjänst vid anmälan betalas även avgiften vid anmälan. Vid
avbokning ska bara halva avgiften betalas tillbaka, och när det är två veckor eller
mindre kvar till kursstart betalas ingen del av avgiften tillbaka. Detta för att ge verksamheten bättre förutsättningar att planera och genomföra kurser. Vid läkarintyg
betalas hela avgiften tillbaka.
Hyresavgifter
Våra hyresavgifter är idag 20 kr/vecka för både spelfilm och tv-spel. Vi föreslår att
den avgiften kvarstår tills vidare eftersom vi i dagsläget varken tror på en höjning
eller sänkning. Skulle vi höja finns en relativt stor risk att utlåningen skulle gå ner
eftersom det idag finns så många andra sätt att enkelt få tag på film och tv-spel.
Skulle vi sänka avgiften så behöver vi ta in de intäkterna på annat håll, vilket vi inte
ser som rimligt. (Enligt bookit låg intäkterna 2018 på strax över 10 500 kr.)
Fjärrlåneavgifter
Bibehålla samma nivå som tidigare; 20kr på boklån från andra bibliotek inom
Norden. För boklån från bibliotek utanför Norden är avgiften 150kr. Artikelkopior
kostar 20 kr/artikel + 1 kr/sida från bibliotek inom Norden, och 100 kr/artikel från
bibliotek utanför Norden.
Övertidsavgifter
Enligt Bookit så föll övertidsavgifter ut på sammanlagt 107 709:- år 2018. I dagsläget
har vi en övertidsavgift på 1 kr/dag och medium. Vi förslår att den ökas till 2 kr/dag
och medium. Maxbeloppet för dessa medium är 35 kr/st. Vi föreslår en höjning till
50 kr/medium.
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Vad gäller undantagen, dvs de medier som har en högre övertidsavgift, så föreslås lite
ändringar även där. Undantagen ser ut som följer idag: Snabblån 5 kr/dag och
medium, Kursbok 10 kr/dag och medium och spelfilm och tv-spel 20 kr/dag och
medium.
Vi föreslår att alla undantagen får en avgift à 10 kr/dag och medium eftersom de alla
är medier som vi önskar ha större omsättning på. Snabblånen dubblar då sin intäkt
(oklart hur mycket), kursböckerna kvarstår. När det gäller spelfilm så har personalen
länge tyckt att det är en hutlöst hög övertidsavgift, vilket resulterat i att väldigt många
låtit låntagaren fått betala en extra film-hyra (20 kr) istället för, låt säga 4 dagars
övertid (80 kr). Vi tror därför att en lägre avgift kommer att leda till att personalen
inte är så generös i att göra undantag från bestämmelserna, vilket leder till en högre
intäkt.
I dagsläget har spelfilm och kursbok ett maxbelopp per medium. Det är 200 kr. Vi
föreslår att det gäller för alla i undantagskategorin. Maxbeloppet per återlämningstillfälle är idag 250 kr. Vi föreslår att den höjs med 10 % till 275 kr.
Att höja mer kan komma att avskräcka folk från att låna böcker i den utsträckning de
gör och/eller att de blir väldigt duktiga på att lämna tillbaka sina böcker i tid. Detta
skulle i så fall betyda att vi inte ökar våra intäkter.
Biblioteket ska vara till för alla så kan det bli förödande för en med dålig ekonomi
som blir stoppad från att låna böcker på grund av obetalda böter. Våra samlingar bör
komma så många som möjligt till del och vårt demokratiska uppdrag jämte uppdraget
att sprida kunskap och god litteratur måste få komma främst.
Det finns också en risk med att ha för höga avgifter eftersom personalen måste
kunna känna att det känns rimligt att kräva låntagaren på dessa belopp. Exempelvis:
övertidsavgiften har höjts till 5 kr/dag (maxavgift 150 kr, maxbelopp per tillfälle
500 kr) – En låntagare får influensa och tänker inte på att låna om sina böcker. När
en kommer till biblioteket 10 dagar senare med sina böcker får en betala 50 kr/bok.
Har en då lånat 8 böcker så blir beloppet 400 kr. (jmfr 2 kr/dag=20krx8=160kr)
Ersättning för förstörd eller förkommen media
Efter att två påminnelser gått ut skickas en räkning ut. Eftersom denna hantering
kräver en del arbetstid önskar vi införa en administrativ avgift à 50 kr.
Bok/ljudbok för barn önskar vi höja från 100kr till 125 kr, tidskriftshäfte från 50 kr
till 75 kr samt musik-CD från 150 kr till 175 kr. Bok/ljudbok för vuxna kvarstår på
300 kr. Dock önskar vi införa en ny avgift för pocketbok, 100 kr/st, eftersom det
inte känna befogat att ta 300 kr för en sådan.
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När det gäller DVD, TV-spel, CD-ROM, och språkkurs gäller inköpspriset.
Fjärrlånat material bestämmer långivande bibliotek över, så de sätter även
ersättningsavgiften.
Avgifter för bibliotekstjänster som riktar sig till gymnasiala friskolor, privat företag
och vårdgivare
I nuvarande avgiftslistan finns ett stycke med bibliotekstjänster som riktar sig till
gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare. Detta är tjänster som mycket
sällan nyttjats. Vi skulle därför vilja ta oss tid att analysera detta för att så småningom
arbeta fram en ny lista med övriga bibliotekstjänster. Därför väljer vi att tills vidare
inte erbjuda dessa tjänster.
Andra avgifter
Biblioteken tillhandahåller en del andra tjänster, vars avgifter tidigare inte har
listats/beslutats om i nämnd. För tydlighetens skull kanske de bör vara med.
Att kopiera på biblioteken har i flertalet år kostat 2 kr/A4 och 4 kr/A3.
Almedalsbiblioteket har dock länge erbjudit samma avgift som studenterna och
lärarna vid campus Gotland betalar, men eftersom vi bör ha samma avgifter på alla
bibliotek så har det nyligen ändrats. Vi föreslår att kostnaden för färgkopior ökar till
3 kr/A4 samt 5 kr/A3 eftersom färgkopior helt enkelt kostar mer.
På ett fåtal bibliotek går det att faxa. Detta sker endast några gånger om året men är
en uppskattad service. Priserna idag är 5 kr/sida inom Sverige, 10 kr/sida inom
Europa samt 25 kr/sida för resten av världen. Eftersom det i princip är kostnaden
för ett samtal till de olika platserna, så föreslår vi att det i fortsättningen ska kosta
5kr+2kr/sida inom Sverige, 1 0kr+2 kr/sida inom Europa, samt 25 kr+2 kr/sida för
resten av världen. Genom att ta en uppringningsavgift + avgift för antal sidor som
faxas så blir det en rimlig avgift om en önskar faxa t ex fyra sidor till Australien.
På ett fåtal bibliotek har en möjlighet att laminera dokument. Avgiften är 5 kr/A4
och 10 kr/A5.
Avgiften för ett nytt lånekort till ett existerande lånekonto (alltså då en tappat bort
det första kortet en fick gratis) vill vi höja från 10kr till 20 kr och priset för en plastkasse till 5 kr (tidigare 2 kr). Det här är inga stora intäktsposter utan vi vill höja priset
av miljöskäl så att låntagarna ändrar beteende och i större utsträckning tar med egna
bärdon till biblioteket och att de nyttjar utlåningsautomaterna genom att knappa in
personnummer (då behövs inget fysiskt kort, bara ett lånekonto).
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Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att taxorna likriktas på så sätt att det inte ska vara dyrare
under Almedalsveckan.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
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RS AU § 172

Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021

RS 2018/1183

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för alla
bibliotek inom Region Gotland. Syftet med planen är att den ska bidra till en fortsatt
utveckling av biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och anger mål för att ge
ytterligare kvalitet åt det arbete som redan bedrivs. Samverkan är en viktig
framgångsfaktor för det fortsatta arbetet och biblioteksplanen ger riktlinjer för det
arbetet.
I och med regionstyrelseförvaltningens beslut (RS § 372) har biblioteksplanen 20192021 med införda ändringar sänts på begränsad remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden med sista svarsdag 31 mars 2019.
Remissvar från barn- och utbildningsnämnden gemensamt med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit innan
sista svarsdag.
Efter av regionstyrelseförvaltningen genomförda förändringar i texten efter remissomgång har kultur- och fritidsberedningen på sitt möte den 5 april ställt sig bakom
det färdigställda förslaget.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda förändringar i text är
biblioteksplanen färdigställd.
Arbetet framåt har behov av engagemang och tydliga direktiv i varje berörd
förvaltning för att genomföra biblioteksplanen. När arbete påbörjas kring nästa
biblioteksplan är det också av vikt att nyckelfunktioner från varje förvaltning är med
och utformar den.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att hela kapitel 3 samt 5.3 ska ses över.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-03
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Riktlinjer korttidsuthyrning och utlåning av
Region Gotlands lokaler till intern och extern
part

RS 2019/237

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Syftet med riktlinjerna är att de ska fungera som stöd och ram för Region Gotlands
verksamheter, när dessa får förfrågningar från både intern och extern part om
utlåning av lokaler.
Tänkt målgrupp är främst kultur- och fritidsavdelningens bokningsenhet, enhetschefer och receptionen i Rådhuset Visborg.
Riktlinjerna är framtagna av lokalförsörjningsstrateg i samarbete med Lokalförsörjningsgruppen samt enhetschefen på kultur- och fritidsavdelningen som ansvarar för
lokalbokningar.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att stycket om extern part tydliggörs.
Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
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Uppdaterade riktlinjer för bostadsförmedling

RS 2018/734

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Nu gällande riktlinjer avseende bostadsförmedlingsverksamhet antogs av dåvarande
kommunstyrelsen 1993-05-27 i samband med att bostadsförmedlingsverksamheten
överfördes till AB Gotlandshem. Riktlinjerna reviderades 2005-03-31 samt 2005-1215.
Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 att det av regionstyrelsen framarbetade
förslaget till uppdaterade riktlinjer för bostadsförmedling sänds på remiss till berörda
instanser.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna inklusive
förändringar efter remiss är väl genomarbetat och överensstämmer med hur arbetet
med bostadsförmedling är tänkt att bedrivas för att vara till största möjliga nytta för
medborgarna.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-26
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Informationssäkerhetspolicy

RS 2018/1222

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Informationssäkerhetspolicy fastställs för perioden 2019-2022.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att fastställa Riktlinjer för
informationssäkerhet.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden 20192022 göra en övergripande uppföljning med eventuella förslag till revidering av
styrdokumenten.
•

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av regionfullmäktige det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av
regionstyrelsen.
För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Eftersom EUs dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter så
erhåller dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att Informationssäkerhetspolicy fastställs för
perioden 2019-2022 och att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att
fastställa Riktlinjer för informationssäkerhet. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i
uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en övergripande uppföljning med
eventuella förslag till revidering av styrdokumenten.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-14
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RS AU § 176

Program för god jämlik jämställd hälsa

RS 2019/575

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Det folkhälsopolitiska programmet från 2009 (KF § 160, 2008-12-15) ska revideras
enligt beslut RS § 306, 2015-10-29. Arbetet med revideringen påbörjades 2016-2017
men har blivit fördröjt i avvaktan på framtagandet av en ny Regional utvecklingsstrategi, RUS. Program för god jämlik jämställd hälsa ska förhålla sig till de övergripande mål som ska vara vägledande för utvecklingen på Gotland och som
kommer att uttryckas i RUS. En ny RUS beräknas dock inte vara klar förrän vid
årsskiftet 2020-2021. Ett nytt program för folkhälsoarbetet är nödvändigt för övergripande prioritering samt att förvaltningarna efterfrågar styrning inom folkhälsoområdet. Programmet för god jämlik jämställd hälsa föreslås gälla från 2020- 2023
och utgå från gällande mål i Vision 2025 att Gotlänningarna har bra hälsa och mår
bäst i landet.
Förslaget har tagits fram i samarbete med tjänstepersoner inom samtliga förvaltningar samt Gotlandhem. Vidare har förtroendevalda diskuterat utmaningar och
behov av strategier i workshop i början av revideringsarbetet.
Programmet fokuserar på att minska ojämlikheten i hälsa eftersom det finns
skillnaderna i hälsa mellan olika grupper. Fyra fokusområden föreslås med strategier
som utgår från nulägesbilden av folkhälsa på Gotland och utifrån definierade behov
för att långsiktigt skapa bättre samhälleliga förutsättningar för en god jämlik jämställd
hälsa.
Programmet ska ge verksamheterna stöd i arbetet med att minska skillnader i hälsa
och därmed främja jämlikhet och jämställdhet i samhället. Det har därför varit
naturligt att tänka in alla sju diskrimineringsgrunderna - kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder- i arbetet med programmet. Barnoch ungdomsperspektivet har uppmärksammat särskilt. Hänsyn har även tagits till att
programmet ska täcka in alla styrkortsperspektiv. Det ekonomiska perspektivet syns i
programmet genom att det fokuserar på strategier som ger störst effekt på skillnader i
hälsa. Programmet lyfter även fram vikten av tidiga insatser samt främjande och förebyggande arbete som på lång sikt ger ekonomiska vinster. Programmet är vägledande
för verksamheterna, att välja insatser utifrån givna budgetramar.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att förslag på program för god jämlik jämställd
hälsa skickas på remiss till Region Gotlands nämnder, helägda bolag och stiftelsen
Gotlandsmusiken.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande
och finner att detta bifalls.
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RS AU § 177

Etablera ett forum för landsbygdsutveckling

RS 2019/256

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras.

Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att uppdrag ges om att etablera ett forum
för landsbygdsutveckling. Forumet kommer samla regionala aktörer från civilsamhället, näringslivet och det offentliga som verkar för positiv landsbygdsutveckling på
Gotland. Forumet är ett samrådsorgan där fokus ligger på samarbete och dialog.
Erfarenheten från projektet Landsbygdsutveckling 2.0. som regionstyrelseförvaltningen drev 2017-2018 är att det är viktigt att hitta former för långsiktig strategisk
samverkan inom området landsbygdsutveckling. Dialog mellan Region Gotland och
regionala utvecklingsaktörer inom ramen för området landsbygdsutveckling är av stor
betydelse för hela Gotlands utveckling. Detta forum kompletterar befintliga forum
som Leader Gutes styrelse LAG och Tillväxtrådet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att detta forum kommer vara en
fungerande metod för att på ett strukturerat sätt arbeta med hållbar regional och lokal
utveckling på hela Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag av regionstyrelsen att bjuda in representanter till ett forum för landsbygdsutveckling som har sitt första möte hösten 2019.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras och finner att detta bifalls.
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RS AU § 178

Uppföljning av Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020

RS 2015/831

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten godkänns.

Det regionala utvecklingsansvaret innefattar att strategiskt leda, samordna, följa upp
samt redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020, som togs av regionfullmäktige 21 november 2016, syftar till att effektivisera och koordinera arbetet.
Detta är en årsrapport av 2018 års arbete med att genomföra det regionala tillväxtprogrammet för Gotland 2016-2020. Årsrapportens kärna utgörs en analys av hittills
uppnådda effekter samt en bedömning av måluppfyllelse inom respektive styrke- och
utvecklingsområde som ansvariga strateger arbetat processinriktat med under året.
Rapporten innehåller även en redogörelse för det ekonomiska läget inom projekten
och för företagsstöden samt en statusrapportering av tillväxtprogrammets övergripande programmål, vilka programgenomförandet ytterst strävar efter att bidra till.
I förlängningen ska måluppfyllelsen inom områdena och programmet som helhet
bidra till en ökad tillväxt och regional utveckling av territoriet Gotland.
Rapporten innehåller en särskild del om Hållbara Gotland, som utgör en delmängd i
genomförandet av tillväxtprogrammet, där programmet som helhet analyseras och
bedöms utifrån de effekter och projektresultat som hittills kan ses.
Årsrapporten avslutas med en övergripande samlad analys av de effekter som hittills
går att härleda till insatserna, samt en sammanlagd bedömning av måluppfyllelsen.
Denna rapport är den första årsrapport som gjorts av genomförandet av tillväxtprogrammet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att rapporten godkänns.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 179

Ansökan om stöd Sustainable Speis

RS 2019/518

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Region Gotland medfinansierar Tillväxt Gotland för projekt ”Sustainable Speis”
med 50 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt högst 4 724 280
kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala tillväxtåtgärder.
• Projektet finansieras med 425 348 kronor ur 2019 års anslag, 1 416 834 kr ur 2020
års anslag, 1 504 334 kr ur 2021 års anslag och 1 377 764 ur 2022 års anslag.
Beslutet avser perioden 2019-08-01 – 2022-11-30. Skriftlig slutrapport skall ha
inkommit senast 2022-11-30.
• Beslutet gäller under förutsättning att projekt beviljas vid Strukturfondspartnerskapet i Småland Öarna.
•

Projektet Sustainable Speis ska stärka förutsättningarna för måltidsturism på Gotland.
Det sker genom affärs- och marknadsutveckling i småföretag inom måltidsturism
genom ett affärsutvecklingsprogram. Den regionala kedjan från hav och jord till
bord, för ett hållbart, inkluderande och gotländskt värdskap genomsyrar samtliga
aktiviteter i projektet. Projektet kommer att verka för etablering av en gemensam
regional kommunikationsbyrå som stöttar företagens internationella konkurrenskraft
avseende gemensamt material för digital kommunikation och digitala kontaktytor för
affärsrelationer med marknaden. Kockarna från SMF på Gotland och nationellt
kommer att delta i att utveckla nya reseanledningar och måltider hos krögarna och
dryckesupplevelser utifrån de horisontella kriterierna.
Förväntat resultat ökad tillväxt hos små och medelstora företag, SMF, aktiva inom
måltidsturism. Vid projektavslut har SMF stärkt sin förmåga att arbeta aktivt med
hållbarhetsaspekterna; miljö, ekonomi, inkludering/mångfald samt jämställdhet som
innovationsdrivande faktorer för att utveckla nya tematiska produkter och reseanledningar. Det har bidragit till att det har skapats förutsättningar för säsongsförlängning och utökade affärer på nya marknader, gentemot nya målgrupper och
affärssegment. Den övergripande långsiktiga effekten av projektet är ökad
konkurrenskraft hos SMF samt att företag inom besöksnäringen i regionen har en
god tillväxt. Tillväxten sker utifrån att företagen ser och använder de horisontella
kriterierna; jämställdhet, miljö och mångfald, för att skapa reseanledningar som
besökare efterfrågar. Besökare har ökad kännedom om destinationen Gotland och
dess utbud inom måltidsturism.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 179 forts
RS 2019/518

Projekt förväntas få effekter på lång sikt för kompetensförsörjningen för näringen.
SMF erbjuder produkter och reseanledningar under hela året och har minskat sitt
beroende av tillfällig personal. Projektet har också bidragit till att Gotland blivit en
mer attraktiv plats att verka på för de som jobbar med mat genom att erbjuda
möjligheter att jobba nära matens ursprung, med fokus på klimatutmaningen och i
samarbetet mellan olika aktörer från jord och hav till bord.
Projektet bidrar till EU:s strategi, Europa 2020 om en smart, hållbar och inkluderande tillväxt och det första av de fem målen, ökad sysselsättning, genom att främja
tillväxten för små och medelstora företag inom Gotlands båda styrkeområden för
hållbar tillväxt.
Projektet övergripande syfte är att stärka förutsättningarna för måltidsturism på
Gotland. Detta sker genom ett brett anslag där företagen utvecklar sin
affärsverksamhet, produkter och tjänster i hela kedjan från hav och jord till bord.
Projektet kopplar tydligt till de två styrkeområden som är utpekade i Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020, besöksnäring och mat- och livsmedelsnäringarna. Projektet
tar också ett nödvändigt helhetsgrepp på en av de tre tematiska inriktningarna, mat
och dryck, som ingår i den nyligen antagna regionala besöksnäringsstrategin för
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen anser att projektet är en ett viktigt led i arbetet med att
på ett hållbart sätt utvidga besöksnäringen på Gotland. Regionstyrelseförvaltningen
föreslår att regionstyrelsen beviljar finansiering av projektet.
Detta beslut utgör medfinansiering till projektets ansökan om medel från EU:s
regionalfond. Beslut kring finansiering sker vid Strukturfondspartnerskapet i Småland
Öarna 12-13 juni.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Region Gotland medfinansierar Tillväxt
Gotland för projekt ”Sustainable Speis” med 50 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 4 724 280 kronor ur medel (anslag 1:1) för regionala
tillväxtåtgärder.
Projektet finansieras med 425 348 kr ur 2019 års anslag, 1 416 834 kr ur 2020 års
anslag, 1 504 334 kr ur 2021 års anslag och 1 377 764 ur 2022 års anslag. Beslutet
avser perioden 2019-08-01 – 2022-11-30. Skriftlig slutrapport skall ha inkommit
senast 2022-11-30.
Beslutet gäller under förutsättning att projekt beviljas vid Strukturfondspartnerskapet
i Småland Öarna.
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RS AU § 179 forts
RS 2019/518
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 180

Remiss. Agenda 2030-delegationens
slutbetänkande, Världens utmaning,
världens möjlighet SOU 2019:13

RS 2019/504

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens
utmaning, världens möjligheter (SOU 2019:13) överlämnas till Miljö- och
energidepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Regeringen tillsatte i mars 2016 Agenda 2030-delegationen med uppdrag att ta fram
förslag för att stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. I mars
2019 lämnade delegationen sitt slutbetänkande. Slutbetänkandet innehåller förslag
om mål och uppföljning av genomförandet samt hur kunskap, forskning och
innovation kan stärkas avseende hållbar utveckling. Vidare föreslås åtgärder för
stärkta förutsättningar att arbeta med hållbar utveckling i staten, på regional och lokal
nivå, i näringslivet och civilsamhället. Former för dialog och kommunikation om
Agenda 2030 föreslås. Region Gotland väljer att, förutom några övergripande
synpunkter, avge svar på förslagen rörande stärkta förutsättningar på lokal och
regional nivå samt dialogformer.
Region Gotland välkomnar den breda ansatsen och ambitionerna att alla nivåer i
samhället ska verka för genomförande av Agenda 2030.
Det lokala och regionala arbetet med hållbar utveckling underlättas avsevärt när
nationell nivå arbetar på ett ensat sätt. Därför tillstyrker Region Gotland förslaget om
ett riksdagsmål för genomförandet av Agenda 2030.
Region Gotland är också positiv till förslagen som syftar till att stärka befintliga
lednings- och styrningsstrukturer för statsförvaltningen och myndigheterna avseende
hållbar utveckling och Agenda 2030.
Region Gotland stödjer förslaget om ett handslag mellan regeringen och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) om det fortsatta genomförandet av Agenda 2030
på lokal och regional nivå.
Region Gotland tillstyrker förslaget att ansvaret för hållbar utveckling i det regionala
tillväxtarbetet ska tydliggöras genom en proposition till riksdagen om ett tillägg i
målet för regional tillväxtpolitik, men menar att det finns skäl att i samband med
detta göra en större genomlysning av mål, innehåll, styrning och former för den
regionala tillväxtpolitiken.
forts
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RS AU § 180 forts
RS 2019/504

Delegationen föreslår att länsstyrelserna ska ha i uppdrag att, i samverkan med andra
aktörer inom länen, verka för att målen i Agenda 2030 nås samt sprida information
om arbetet med Agenda 2030 på lokal och regional nivå. Region Gotland avstyrker
förslaget då det finns uppenbara risker för otydlighet och dubbelarbete i förhållande
till regionens uppdrag som regionalt utvecklingsansvarig aktör. Region Gotland
framför vidare att det, mot bakgrund av ovanstående, är tveksamt att ge länsstyrelsen
i uppdrag att arrangera lokala och regionala Agenda 2030-forum.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att Agenda 2030-delegationens förslag
överlag är positiva och bidrar till att underlätta ett stärkt arbete med genomförande
av Agenda 2030. Konsekvenserna av ett stärkt genomförande av de globala målen är
positiva, sett ur ett jämställdhets- och ett barnperspektiv. Inriktningen stödjer arbetet
med styrkortets samhällsmål ur alla hållbarhetsperspektiv, liksom den pågående RUSprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att remissyttrande överlämnas enligt förvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och energidepartementet 2019-04-05
Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 181

Remiss - Förordning (EU) nr 1315/2013 om
unionens riktlinjer för utbyggnad av det
transeuropeiska transportnätet

RS 2019/656

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

EU-kommissionen har öppnat ett samråd för revideringen av EU-förordningen
(nr 1315/2013) om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet (TEN-T-nätet). Alla har möjlighet att lämna synpunkter, särskilt
vänder man sig bl.a. till myndigheter på olika nivåer.
Det transeuropeiska transportnätet omfattar vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjötransporter, sjömotorvägar, lufttransporter och multimodala transporter i EU:s 28
medlemsländer. Det bygger på befintlig och planerad infrastruktur och består av två
nivåer, ett övergripande nät och ett stomnät. Det övergripande nätet ska, enligt
förordningen, säkerställa tillgänglighet och anslutbarhet för alla regioner i unionen,
bl.a. ö-områden. På Gotland ingår Visby hamn och Visby flygplats. Stomnätet ska
vara en del av det övergripande nätet och ska bestå av de strategiskt viktigaste
knutpunkterna och förbindelserna, i Sverige ingår exempelvis hamnarna i Malmö,
Göteborg, Trelleborg, Luleå och Stockholm.
Arbetet inom stomnätet är indelat i olika ”korridorer”/transportstråk. Sverige ingår i
korridoren Scandinavian-Mediterranean. Medlemsländerna ska så långt möjligt
utveckla sina nät så att de överensstämmer med de krav som finns i förordningen för
de sju transportdelarna, t.ex. för järnvägen signalsystemet ERTMS. Medfinansiering
är möjligt till infrastrukturprojekt som stöder riktlinjerna för TEN-T. Alla ansökningar ska godkännas av resp. medlemsland. För regeringen är en av utgångspunkterna för detta bl.a. att projekten ska finnas i nationell plan.
Enligt förordningen ska kommissionen senast den 31 december 2023 se över
stomnätets genomförande och utvärdera TEN-T-bestämmelserna. Det nu aktuella
samrådet är en del i den processen. Samrådet pågår till den 17 juli.
Underlag för samrådet är en enkät. Frågor finns under rubrikerna allmänna frågor
om transportinfrastrukturpolitik, formen (de två nivåerna) på TEN-T-nätet, TEN-Tnätets funktioner och infrastrukturanvändning.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RS AU § 181 forts
RS 2019/656

Inom samarbetet En bättre sits/Mälardalsrådet (storregionala infrastrukturfrågor
mellan länen Stockholm, Örebro, Uppsala, Sörmland, Östergötland, Västmanland
och Gotland), kommer ett gemensamt samrådssvar att lämnas. En bättre sits har i ett
tidigare sammanhang lämnat samrådssvar om TEN-T och då bl.a. lyft att infrastrukturen mellan Nynäshamn och Stockholm behöver uppgraderas med tanke på
den kommande Norviks hamn.
Även CPMR kommer att lämna ett samrådssvar. Ett förslag till svar finns framtaget
och man har översiktligt svarat på de mest relevanta frågorna. Detta kommer att tas
upp på ett möte den 13 juni, Gotland medverkar.
Enkätsvar föreligger till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

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

Opcent 2019-04-24
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 182

Uppdrag respektive erbjudande att redovisa
prioriteringar avseende det framtida
regionala tillväxtarbetet, inklusive sammanhållningspolitiken

RS 2018/1171

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regeringen har erbjudit landsting med regionalt utvecklingsansvar att senast den
30 april 2019 till Näringsdepartementet inkomma med en redovisning av analys och
identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet i respektive
län. Utgångspunkten för redovisningen ska vara de regionala utvecklingsstrategierna.
Inom Region Gotland har arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi
(RUS), med sikte på 2040, nyligen inletts. I denna pågående process har arbetet med
analys, utmaningar, prioriteringar och mål ännu inte slutförts. Förankringsprocessen
med Region Gotlands politiska ledning, näringsliv, akademi och civilsamhälle återstår. Med hänsyn till, och med respekt för denna process, kan en redovisning av
analys och identifierade prioriteringar avseende det framtida regionala tillväxtarbetet
på Gotland i nuläget inte redovisas. Region Gotland redovisar dock de specifika
förutsättningar Gotland har som ö-region, samt lämnar synpunkter på
Kommissionens förslag till EU:s förordningar och för sammanhållningspolitiken
2021-2027, gränsöverskridande samarbete och samverkan med statliga myndigheter.
Remissyttrandet grundas på fakta och befintliga politiska ställningstaganden. Detta
eftersom utmaningar, prioriteringar och mål för Gotlands framtida tillväxt och
utveckling bereds inom ramen för det pågående arbetet med att utarbeta förslag till
en ny regional utvecklingsstrategi (RUS).
Ärendets behandling under mötet

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

Näringsdepartementet 2018-11-01
Länsstyrelsen i Gotlands län 2019-05-06
Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-16
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RS AU § 183

Svenska Mineral AB:s ansökan om tillstånd
till fortsatt och utökad bergtäkt och
vattenverksamhet på fastigheten Klintebys
1:4, Klintehamn

RS 2019/568

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

SMA Mineral AB ansöker om tillstånd till täkt- och vattenverksamhet. Ansökan
omfattar bl. a. fortsatt bergtäktverksamhet med en maximal årlig volym om 900 000
ton och en total mängd om 30 miljoner ton utlastad produkt samt bortledning av
länsvatten. Brytområdet omfattar ca 109 hektar av fastigheten. Den planerade täktens
slutliga bottennivå kommer att variera mellan +30 m och +45 m över havet.
Efterbehandling utförs successivt.
Via landsvägstransporter avser bolaget skeppa ut den brutna kalkstenen från Klintehamns godshamn. Transporterna planeras gå via länsväg 141, förbi bebyggelsen i
Bönders backe, Klinte kyrka och vidare förbi befintlig och planerad bebyggelse i
Klintehamn samhälle innan infart till Klintehamns hamn via korsningen väg
140/Lamellvägen. Några bullerdämpande åtgärder längs allmän väg bedöms enligt
SMA Mineral inte behövas.
Beräknat på sökt uttag uppskattas antalet transportpassager till och från täkten till ett
genomsnitt om 204 per dag (102 in resp ut). Enligt SMA Minerals föreslagna villkor
begränsas transporterna till vardagar mellan 06-22. Under sommarperioden, den
15 juni-15 aug, begränsas transporterna till mellan 07-18. Den ökade trafikmängden
motsvarar ca 1100/1900 fordon i årsdygnstrafik där ca 13−26 % kommer utgöras av
tung trafik.
Avseende Program Klintehamn 2030 är det samhällsbyggnadsförvaltningens (SBF)
bedömning att SMA Mineral AB:s ansökan bör avstyrkas. Den utökade brytningen
bedöms påverka förutsättningarna för programmet och programmets syften.
I det fall mark- och miljödomstolen överväger att meddela tillstånd anser SBF att
kompletterande villkor behövs för: damning, kontroll av partiklar i luft för att följa
upp miljökvalitetsnorm, krav på skyddsåtgärder eller ersättningsåtgärder vid oförutsedda effekter på de intilliggande kommunala och enskilda vattentäkter samt
åläggande att erbjuda möjlighet till trafikbullerreduktion för de värst utsatta
bostäderna längs med vald transportväg till Klintehamns hamn.
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RS AU § 183 forts
RS 2019/568

Uppsamlat länsvatten bör i första hand användas för dricksvattenändamål om det är
möjligt att omhänderta för regionen. Vatten som kan tas in till vattenreningsverket
ska i så fall vara så rent att ytterligare reningssteg inte krävs.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning, 8 maj 2019
Med stöd av Program Klintehamn 2030
Som regionalt styrdokument, utifrån det kommunala planmonopolet är det SBF:s
uppfattning att Program Klintehamn 2030 ska betraktas som den gällande långsiktiga
strategiska viljeinriktningen för Klintehamns utveckling, och att de mål och
tillhörande riktlinjer som formulerats däri därför också ska anses förankrade i de
kvaliteter och ambitioner som Klintehamnsborna själva identifierar som själva
andemeningen av att bo och verka i Klintehamn. Programmet har ambitionen att för
en mindre tätort, särskilt utsatt för de utmaningar globala trender som avbefolkning
med mera medför, definiera vad en hållbar samhällsutveckling som utgår från de av
regeringen antagna miljö- och generationsmålen kan innebära i praktiken.
I program för Klintehamn 2030 framgår också att i samband med framtagande av en
ny översiktsplan för Gotland, för vilket arbetet avses inledas under hösten 2019, ska
programmets ställningstaganden och riktlinjer införlivas i sagda dokument för
starkare juridisk grund.
Avseende Program Klintehamn 2030 är det SBF:s bedömning att SMA Mineral AB:s
ansökan bör avstyrkas på grund av följande:
De trafikmängder som en brytning i angiven skala medför skulle allvarligt påverka
programmets syfte men också investeringsviljan i Klintehamn, en viktig del i
parameter för Klintehamns utveckling i enlighet med programmet. Bedömningen
gäller också för hela samhället då programmets överordnade inriktning rör en
utvecklad besöksnäring utifrån de höga naturvärden tillika höga servicetäthet som
finns i samhället. Klintehamns kännetecken som en ort i nära samspel med hav och
natur skulle sannolikt förskjutas till att bli en industriort. Jämförelse kan göras med
identiteten av Slite som i grunden har, om inte högre likväl likvärdiga naturupplevelsetillgångar som Klintehamn, men som främst uppfattas som en industriort
utifrån den storskaliga kalkbrytningen. Det stenbrott som föreslås i Klinte skulle
motsvara det Västra (korrigerat) brottet i Slite med sina 109 ha brottyta.
Bedömningen är därför att den utökade brytningen påverkar identiteten för bygden
som en storskalig stenindustri och därför inte kan anses förenligt med program för
Klintehamn 2030:s intentioner.
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De tunga kalkstenstransporter som kommer alstras, med ett genomsnitt om 204
transporter varje dag mellan 06−22 vilket motsvarar en lastbil var fjärde minut,
bedöms påtaglig skada intentionerna i Program Klintehamn 2030 och de utpekade
värden i Klintehamn som programmet bygger på. Under sommartid, mellan 15 juni
och 15 augusti föreslås en lastbil passera var tredje minut mellan tiderna 07−18. Det
framgår dessutom av SMA Mineral AB:s ansökan att de anser att inga åtgärder
avseende trafikbuller är nödvändiga. Den tunga trafiken bedöms direkt påverka:
Utvecklingsområde 1, Sicklings som föreslås för upp till ca 100 bostäder i olika
typologier och höjder, både radhus och flerfamiljshus. Området ska utvecklas genom
planläggning och riktlinjerna anger en ekologisk profil; området ska utformas för att
stödja befintliga ekosystem, genom gröna spridningsvägar via gröna gårdar, stråk, tak
och väggar som bidrar till att stärka biologisk mångfald. Öppna dagvattenlösningar
avses för att stärka samhällets klimatanpassningsförmåga. Angränsande skogsområden i sydost bör tillgängliggöras och integreras som en kvalitet i de nya
bebyggelseområdena där de höga naturvärdena bibehålls och främjas. Transporterna
kommer att gå på vägen söder om området och riskerar att påverka både förutsättningarna för livsmiljön men också investeringsviljan att bebygga området av
exploatörer. Delar av området är idag i privat ägo, med en markägare som har angett
intresse att bygga bostäder på platsen.
Trafikåtgärderna som programmet föreslår för att förbättra förutsättningarna för
oskyddade trafikanter längs väg 141 mellan Klinte och Klintehamn. I dialogen har
det framkommit som ett angeläget behov på grund av att vägen är kurvig och smal
men också särskilt på grund av den tunga trafik till och från industrin i området som
kör längs vägen, vilket medför att gående och cyklister upplever ett starkt obehag
längs sträckan. Stentransporterna har lyfts särskilt eftersom de också dammar.
Förutsättningarna för att förbättra för oskyddade trafikanter är begränsade eftersom
vägområdet är smalt på och många fastigheter och hus ligger mycket nära vägen.
Förslaget är därför inte en fullvärdig gång- och cykelbana, utan endast att vägrenen
breddas för att ge något bättre med utrymme för oskyddade trafikanterna. En utökad
brytning och med den genererade trafik det medför med en bil var fjärde och periodvis var tredje minut bedöms som kontraproduktivt syftet med det åtgärdsförslaget.
Utöver detta kan det inte heller anses rymmas inom de värden och den identitet, som
Klintehamnsborna själva har betonat under programarbetet och som arbetats in i
programmet som mål och riktlinjer. I själva verket har medborgarna tydligt signalerat
det motsatta. Förutom den påverkan på tilltro till myndigheter och politiska institutioner ett eventuellt tillstånd skulle medföra skulle det allvarligt skada den identitet
programmet avser stärka och som till viss del ligger till grund för de utvecklingsförslag som presenteras i programmet.
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Förvaltningen vill också understryka och förtydliga att identitet och kvaliteter som
programmet syftar till att utveckla, också utgör en mycket viktig grund för den
externa investeringsviljan på en plats. Investering som i sin tur kan medföra
ytterligare ”spin off-effekter”. Ett exempel av sådan art är re-vitaliseringen av
turistverksamheten på Varvsholm, vilken bidragit både till att attrahera nya besökare
och verksamheter till samhället samt att till att återföra känslan bland medborgare
både i Klintehamn och på hela Gotland att Klintehamns samhälle är på väg att vända
den negativa utvecklingstrend som härskat under senare år. Den typen av gynnsamma synergier avseende Klintehamns identitet som bostads- och besöksort är
precis vad programmet syftar till att understödja, genom dess mål och riktlinjer.
Syftet med samråd, är som står i Plan- och bygglagen oavsett om det gäller översiktsplan (3 kap. 8 §), program eller detaljplaner (5 kap. 12§) är att få fram ett så bra
beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och påverkan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen vill därför också poängtera att det täta dialogarbete
som utförts, vilket också måste anses vara lagstiftarens avsikt med själva samrådsprocessen, medfört en förväntan och en angelägenhet hos medborgarna att se
programmet omsatt till praktik. I samband med godkännandet av programmet
presenteras även de åtgärdsförslag som avses i översiktsplanens inriktning för
Klintehamn.
Angående att den brutna stenen avses skeppas ut via Klintehamns hamn vill SBF
påminna om att hamnen med nuvarande tillstånd inte kan skeppa ut de mängder som
den utökade täkten kommer att alstra. I arbetet med programmet har det framgått att
det finns ett behov att utreda en ytterligare utveckling av hamnen. Detta då verksamhetsområdet har växt utanför gällande detaljplan men också på grund av en allt mer
komplex omgivning med närliggande bostadsbebyggelse och en växande turism i
området. I översiktsplanen Bygg Gotland 2010−2025 pekas också Klintehamn hamn
ut som särskilt strategiskt viktig för Gotland, tillsammans med Slite och Visby.
Klintehamn och Slite pekas ut för att överta allt större kvantiteter av godstrafiken till
och från Gotland, medan avsikten är att Visby hamn får en mer renodlad turisminriktning. Programmet föreslår därför hamnen som ett utvecklingsområde som bör
utredas genom detaljplan för att säkerställa hamnen framtid men också för att hitta
en balans med andra intressen och värden. I kommande detaljplaneprocess för
hamnen utreds i vilken omfattning hamnverksamheten kan utökas i förhållande till
den omgivningspåverkan hamnverksamhet utgör. Klintehamns hamn är en
strategiskt viktig hamn för hela regionen då den skeppar gods från större delen av ön
och utgör en resurs för flera stora näringar på ön.
Med stöd av miljö- och hälsoskyddsaspekter
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Utsläpp till luft
Emulsionssprängmedel i bulk används för att minska spridning av kväveföroreningar
till luft. För att bekämpa damning kommer bevattning att ske av vägar m.m. samt av
stenmaterial innan krossning. Täckta transporter används om material är torrt och
dammar. Även en skogsridå kommer att lämnas åt öster resp. söder som skydd mot
dammspridning. Miljökvalitetsnormer för partiklar och kväveoxider kommer att
innehållas vid närmaste bostäder (300 resp. 350 m avstånd).
Samhällsbyggnadsförvaltningen noterar att ett villkor (nr 8) föreslagits för att
minimera damning. Villkoret bör kompletteras med krav på täckta transporter vid
risk för damning. Vidare bör ett villkor omfatta kontroll av partiklar i luft för att följa
upp att miljökvalitetsnorm innehålls. Kontroll bör ske nära bostäder där risk för
påverkan finns både från brytningsverksamheten och från transporter på väg.
Länsvattenhantering
En bassäng planeras att anläggas i norra delen av fastigheten där länsvatten
(tillrinnande grundvatten och nederbördsvatten) kan lagras. Vattnet kan användas för
t ex bevattning (avsiktsförklaring finns med lantbrukare) eller infiltration för vattenförsörjning. Vattnet har förhöjda halter av nitrat från sprängämnesrester samt sulfat
från vittring av sulfider i kalksten. Då vattnet i bassängen i första hand avses
användas för bevattningsändamål på jordbruksmarker anges att det inte behöver
renas eftersom växtligheten har behov av både kväve och svavel. Det blir dock
överskott av svavel vid bevattning av mindre jordbruksmarker som kommer att
avrinna till närmaste ytvattendrag.
SBF anser att uppsamlat länsvatten i första hand ska användas för dricksvattenändamål om det är möjligt att omhänderta för regionen. Vatten som kan tas in till
vattenreningsverket ska i så fall vara så rent att ytterligare reningssteg inte krävs (t ex
med avseende på nitrat och sulfat). Någon rening av länsvattnet har inte föreslagits
av bolaget i den händelse länsvattnet skulle infiltreras på lämplig plats.
Grundvatten i omgivningen
Grundvattennivån runt brottet kommer att avsänkas. Brytning sker som lägst till
+30 m. Beräkningar visar att avsänkning bedöms uppgå till maximalt 100 m. Mot
nordväst, sydväst och söder sker troligen ingen eller en marginell avsänkning.
Generellt påverkas inte grundvattennivån i omgivningen genom en avsänkning p g a
inflöde av grundvatten till brottet. Den påverkas inte heller av minskad infiltration p
g a länshållning eftersom grundvattenbildningen till den ”täta” märgelstenen under
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kalkstenen är marginell. Vid bevattning av jordbruksmark bedöms grundvattenkvalitén inte komma att påverkas så att miljökvalitetsnorm för grundvattenförekomsten inte uppfylls.
SBF anser att det är positivt att beräknad påverkan genom avsänkning blir liten.
Kontroll av faktisk avsänkning bör ingå i egenkontrollprogrammet i relevant
omfattning. Det har inte utretts om miljökvalitetsnormen kan komma att påverkas
vid annan användning av uppsamlat länsvatten.
Kommunala vattentäkter
Ingen avsänkning av grundvattennivån bedöms ske inom det yttre skyddsområdet för
Loggarve och Mölner vattentäkter. En utökad brytning av kalk inom fastigheten
Klinte Klintebys 1:5 kommer inte att påverka möjlighet till nuvarande eller utökat
vattenuttag ur brunnar vid Loggarve och Mölner vattentäkter.
SBF vill understryka att grundvattnet i området är en viktig resurs som i möjligaste
mån bör skyddas. Tillståndet bör därför förenas med villkor som reglerar krav på
skyddsåtgärder eller ersättningsåtgärder vid oförutsedda effekter på de kommunala
vattentäkterna. Egenkontrollprogram bör vara av sådan omfattning att det går att
bedöma om påverkan av kommunal vattentäkt kan hänföras till brytningsverksamheten.
Enskilda dricksvattenbrunnar
Den begränsade avsänkningen av grundvattennivån i kalkstenen runt planerat
täktområde och den låga grundvattenbildningen till den underliggande märgelstenen
innebär att ingen brunn i omgivningen bedöms komma att påverkas av kalkbrytningen. Inte heller kommer brytningen att medföra någon förhöjning av
kloridhalten i de privata brunnarna.
SBF menar även här att tillståndet bör förenas med villkor som reglerar krav på
skyddsåtgärder eller ersättningsåtgärder vid oförutsedda effekter på de enskilda
dricksvattentäkterna. Egenkontrollprogram bör vara av sådan omfattning att det går
att bedöma om påverkan av enskild vattentäkt kan hänföras till brytningsverksamheten.
Buller från verksamheten
Buller från verksamheten har beräknats för olika aktiviteter inkl. interna transporter.
Resultat visar att riktvärden kan överstigas vid bostäder vid Lilla Snögrinde för några
beräkningsfall. För att minska bullret så att riktvärden kan innehållas åtar sig bolaget
att använda bullerdämpad bergborr samt upprätta en bullervall vid inledande
krossplats.
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SBF noterar att standardvillkor har föreslagits för högsta ljudnivåer vid bostäder samt
att även viss tidsreglering sker. Vidare har bolaget åtagit sig att utföra åtgärder för att
klara begränsningsvärden.
Trafikbuller
204 transporter/dygn planeras ske vid maximal utlastning. Trafikutredning har gjorts.
Transporter sker i huvudsak till Klintehamns hamn. Transporter planeras ske utmed
väg 141 (huvudalternativ). Trafikbuller har beräknats för olika trafikfall vid totalt 76
bostadsfastigheter nära vägarna (väg 141 och väg 562). Vid en jämförelse av resultat
mellan dagens trafikmängder och befintliga trafikmängder plus 204 täkttransporter
via väg 141 så erhåller ytterligare tre bostadsfastigheter ekvivalenta dygnsnivåer över
55 dBA (från 22 till 25 fastigheter). Ljudökningen är som högst 2−3 dBA. SMA
Mineral menar att eftersom befintliga bostäder uteslutande är byggda före 1997 ska
riktvärdet 65 dBA tillämpas (enligt Naturvårdsverkets riktvärden och vägledning från
2017). Inga fastigheter beräknas få ljudnivåer som överstiger 65 dBA. Inga åtgärder
föreslås alltså för att minska trafikbullernivåer. Möjliga åtgärder anges dock vara
hastighetssänkningar, bullerskyddande plank samt tilläggsisolering av fönster.
SBF noterar vid granskning av ÅF:s rapport för beräkning av externt industri- och
vägtrafikbuller att det vid ca 10 fastigheter (huvudalternativet) är bostäder som
beräknas få mellan 58−63 dBA ekvivalent och samtidigt en maximal ljudnivå utomhus på 78−83 dBA. Detta är ljudnivåer som normalt upplevs som mycket störande.
Maximalnivåerna kommer att inträffa mer än 200 gånger per dag. Oavsett hänvisning
till riktvärdet 65 dBA i befintlig miljö bör bolaget, som kommer att bidra med en stor
andel av den tunga trafiken på aktuell väg under hela året, åläggas att erbjuda möjlighet till trafikbullerreduktion för de värst utsatta bostäderna som säkerligen redan med
dagens nivåer upplever en hög trafikbullernivå. Bullerreduktion bör ske både inomhus och vid uteplats. Bullerreduktion genom hastighetsbegränsningar bör likaså
utredas men åtgärder kan inte styras av bolaget.
Vibrationer och luftstötar
Sprängningar kommer att öka till ca en sprängning per vecka från tidigare ca ett tiotal
gånger per år. SMS kommer att skickas till närboende innan sprängning. Alla
byggnader inom 500 m från planerad verksamhet har inventerats. Vibrationsmätningar från sprängningar i befintligt brott har gjorts vid några bostäder.
Registrerade vibrationer ligger under riktvärden (högsta uppmätta nivån 1,25 mm/s
PEAK). Vibrationer har även mäts från vägtrafik vid två bostäder intill väg. Enbart
låga vibrationsnivåer, under nivåer för måttlig störning, uppmättes.
SBF noterar att normalvillkor har föreslagits för vibrationer och luftstötvåg.
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Kemikalier
Kemikalier förvaras i IBC-tankar och inlåsta container. Förvaring av petroleumprodukter kommer att ske i godkända tankar med överfyllnadsskydd och invallning.
Uppställning av cisterner samt tankning kommer att ske på hårdgjordyta av väl
packat lager av stenmjöl. Vid tankning i täkten kommer skyddsplåtar att användas.
Absorbenter finns tillgängliga.
Bolaget åtar sig att ha beredskap för snabb sanering vid händelse av trafikolycka i
närheten av Mölner vattentäkt.
SBF noterar att relevanta åtgärder för att hantera spill och olyckor föreslås samt
regleras i villkor. Det är viktigt att kunskap finns hos personalen för att snabbt och
effektivt kunna åtgärda eventuella utsläpp.
Övrigt
Granskning har inte omfattat naturvårdsfrågor eller efterbehandling.
Ärendets behandling under mötet

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

Svenska Mineral AB:s ansökan 2019-12-20
Miljö- och byggnämnden 2019-05-22, § 120
Tekniska nämnden 2019-05-22, § 124
Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-28
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Ramavtal avseende samverkan kvarteret
Järnvägen

RS 2019/567

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat ramavtal mellan Region Gotland och KÅCU AB godkänns.

Kvarteret Järnvägen är beläget strax utanför Söderport i Visby. Fastigheterna inom
kvarteret ägs till del av Region Gotland, men till största del av privata fastighetsägare.
För att kunna utveckla området har ett arbete med upprättande av nya detaljplaner
påbörjats och för vissa delar av området antagits. Byggnadsnämnden har tidigare
antagit ett planprogram för kvarteret med inriktningen att möjliggöra bland annat för
fler bostäder inom området.
För att ge svar på frågor kring förutsättningarna för markanvisning och exploatering
för byggande av bostäder inom kvarteret togs ett start-PM fram som godkändes av
regionstyrelsen 2016-04-28 (RS § 95).
Beslut om planuppdrag fattades av byggnadsnämnden i Region Gotland i samband
med att planprogrammet för Järnvägen godkändes 2013-12-12 §278. Förnyat beslut
om planuppdrag togs 2019-02-06 och planen är ute på samråd under första kvartalet
2019.
Planområdet omfattar Visby Järnvägen 2 och 3 samt del av Hällarna 1:7. Visby
Järnvägen 2 ägs av KÅCU AB. Visby Järnvägen 3 är upplåten med tomträtt till
KÅCU AB. Visby Hällarna 1:7 ägs av Region Gotland.
Detta ramavtal är en generell överenskommelse tänkt att ligga till grund för framtida
avtal (ett eller flera) mellan exploatören KÅCU AB och regionen samt att ange
ramarna för dessa och de villkor som ska gälla. Det är lämpligt att teckna ett ramavtal
när förutsättningarna för en exploatering inte är helt klarlagda. I det här fallet gäller
det genomförandet av en exploatering som ska utgå från en kommande detaljplan
och ramavtalet utgör därmed ett styrmedel för regionen av genomförandet.
Planerad byggstart för bostäder är kvartal 1 2021 och inflyttning uppskattas till första
kvartalet 2022.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att upprättat ramavtal styr den fortsatta exploateringen av aktuellt område i enlighet med intentionerna för området i den
kommande detaljplanen samt tidigare fattade beslut och föreslår därför att regionstyrelsen godkänner avtalet.
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Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-06
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Markanvisningsavtal Signallottan 2 AB
GotlandsHem

RS 2019/591

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Signallottan 2 med AB
Gotlandshem godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2019-04-29, § 132, att direktanvisa fastigheten Signallottan
2 till AB Gotlandshem efter det att tidigare anvisning till GBJ bostadsutveckling AB
upphävts.
Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för den aktuella fastigheten. Ett villkor för markanvisningen är att de bostäder som produceras på fastigheten är i hyresrättsform, vilket har varit ett starkt skäl för att direktanvisa marken till
AB Gotlandshem. Upplåtelseformen kommer även att regleras i kommande
exploaterings-/genomförandeavtal.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
Visby Signalottan 2 anvisas till exploatören till och med 2021-04-30 med utgångspunkt i regionstyrelsens beslut om direktanvisning.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande av bostäder i form av radhus,
kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 6 000 kvm bruttoarea.
Köpeskillingen motsvarar 1 600 kr/kvm bruttoarea.
Priset ligger fast till och med två år efter regionstyrelsens beslut om att godkänna
detta avtal. Om fastighetsaffären därefter inte har genomförts räknas köpeskillingen
upp med index.
Exploatören ska före det att bygglov sökes redovisa ett förslag för exploateringen
innehållande utformning, gestaltning, lägenhetsstorlekar, hyresnivåer, parkeringslösningar, grönytor, lekytor och andra faktorer som kan vara av vikt för exploateringens slutliga resultat.
Exploatören ska vid undertecknande av markanvisningsavtalet upprätta en genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet.
Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande exploaterings/genomförandeavtal mellan parterna.
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Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram dels en
beskrivning av hur området och bebyggelsen ska utformas samt även en genomförandeplan som båda ska tillställas regionen för godkännande. Först därefter
upprättas exploaterings-/genomförandeavtal och köpekontrakt.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal är
upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut 2019-04-29 om direktanvisning till
AB Gotlandshem och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen beslutar att
godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Signallottan 2.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att om statligt investeringsstöd söks och beviljas ges rabatt på
markpriset med 500 kr per kvadratmeter bruttoarea (BTA).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Saga
Carlgrens yrkande om eventuell rabatt på markpriset och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-02
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Start-PM Visby Annelund

RS 2019/582

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Upprättat förslag till start-PM för Visby Annelund 1:39 m.fl. godkänns.
• Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra planläggningen av
området i enlighet med upprättat Start-PM.
•

Regionstyrelseförvaltningen har gett samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att detaljplanelägga fastigheten Visby
Annelund 1:39 m.fl för industri och kontor.
Förvaltningarnas bedömning är att områdets läge utanför vattenskyddsområde och
med närhet till flygplatsen medför att det är lämpligt för etablering av industriverksamheter. Den befintliga bostadsbebyggelsen medför samtidigt att området är
mindre lämpligt för verksamheter som genererar buller och lukt. Förvaltningarnas
bedömning är att området, innan försäljning, detaljplaneläggs för verksamhetsområde.
Start-PM fastställer att aktuellt område är utpekat som ett verksamhetsområde i den
fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025, Hela Visby (FÖP) KF 2009-1214 §172. Detta har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visby Flygplats (199912-16 §49). På grund av närhet till flygplatsen är den enda möjliga markanvändningen
verksamheter okänsliga för bullerstörningar. Inom Visby finns idag begränsat med
tillgänglig planlagd mark för industri. Det finns planlagd ej utnyttjad mark inom
Österby industriområde. Österby ligger inom primärt vattenskyddsområde och
fortsatt utbyggnad av området kan bli problematisk. I och med detta är tillgång till
mark för industri och andra verksamheter inom Visby starkt begränsad.
I syfte att skapa byggbar mark för ett Symbiosis Center samt mark för andra verksamheter anser regionstyrelseförvaltningen att en detaljplaneläggning av området bör
påbörjas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-12
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 187

Start-PM Lokrume Nyplings

RS 2019/583

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Upprättat förslag till start-PM för exploatering Lokrume Nyplings 1:8 godkänns.
• Inom ramen för arbetet med en revidering av gällande översiktsplan Bygg Gotland
inkludera att klarlägga förutsättningarna för exploatering av Visbys ytterområden
och närliggande delar av angränsande socknar.
•

Visby Invest AB har inkommit med en begäran om planbesked för bostadsbebyggelse på fastigheten Lokrume Nyplings 1:8. Förslaget rymmer ca 80 fastigheter
med 126 uthyrningsdelar i form av rad- och kedjehus.
Förslaget på bebyggelsen innebär ett frånsteg från de riktlinjer för bebyggelse som
slås fast i både översiktsplanen för Gotland och den fördjupade översiktsplanen för
Visby. Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen föreslår därför att en översiktlig
plan för den krans runt Visby där bebyggelsetrycket på Gotland inom den närmaste
10-årsperioden förväntas bli störst bör ske för att klarlägga förutsättningarna för
större exploateringar i Visby närhet.
För att framtida utbyggnad och utveckling av Visby ska ske på bästa tänkbara sätt
och med ett effektivt utnyttjande av tillgängliga resurser gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att förutsättningarna bör klarläggas i en översiktsplan för Visby
ytterområden och angränsande socknar. Detaljplaneläggning inom dessa delar bör
därför avvakta revideringen av översiktsplanen Bygg Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att godkänna upprättat förslag
till startpromemoria.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-15
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Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 188

Försäljning av småhustomter Visby
Rustmästaren 1-6 och Kaptenen 2-8

RS 2019/584

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Nedanstående försäljningar av fastigheter godkänns:
• Visby Kaptenen 2, Remontvägen 10 till Markus Boman & Jennifer Björk för en
köpeskilling om 1 500 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Kaptenen 3, Remontvägen 8 till Martin Oskar Berg & Sarada Devi Huffman
för en köpeskilling om 1 630 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Kaptenen 4, Remontvägen 6 till Jimmy Leandersson & Jenny Leandersson
för en köpeskilling om 1 700 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Kaptenen 5, Remontvägen 4 till Anton Jakobsson & Elin Grufberg för en
köpeskilling om 1 650 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Kaptenen 6, Remontvägen 18 till John Herlitz & Marie Johansson för en
köpeskilling om 1 500 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Kaptenen 7, Remontvägen 16 till Radin Rashidinejad & Taghavi Afrouz för
en köpeskilling om 1 500 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Kaptenen 8, Remontvägen 14 till Maria Larsdotter & Niklas Nylander för en
köpeskilling om 1 500 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Rustmästaren 1, Remontvägen 20 till Benny Hallgren för en köpeskilling om
1 600 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Rustmästaren 2, Remontvägen 22 till Patric Hederstedt & Anette Länn för
en köpeskilling om 1 825 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Rustmästaren 3, Remontvägen 24 till Jonas Bäckstäde för en köpeskilling
om 2 100 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Rustmästaren 4, Remontvägen 26 till Hanna Ljungqvist & Jonathan
Melamed för en köpeskilling om 1 800 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt.
• Visby Rustmästaren 5, Remontvägen 28 till Gabriella Hejdström & Tobias Bogren
för en köpeskilling om 1 725 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.
• Visby Rustmästaren 6, Remontvägen 30 till Ulf Andersson för en köpeskilling om
1 700 000 kr och villkor i enlighet med köpekontrakt.

Regionens ramupphandlade fastighetsmäklare har fått i uppdrag att sälja 14 villatomter inom kvarteren Visby Kaptenen och Visby Rustmästaren. Fastigheterna har
marknadsförts under april och för 13 av de 14 tomterna har köpekontrakt nu
tecknats.
forts
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Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 188 forts
RS 2019/584

Utgångspris har varit 1,5 miljoner kronor, mnkr och köpeskillingarna för de olika
tomterna varierar mellan 1,5 mnkr och 2,1 mnkr.
Inom ramen för det uppdrag som ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare Fastighetsbyrån givits, ligger att marknadsföra och sälja obebyggda småhustomter i
regionens ägo i Visby och på övriga Gotland. Aktuella fastigheter, Visby Kaptenen 28 samt Visby Rustmästaren 1-6, är belägna inom Visby i stadsdelen Artilleriet.
Fastigheterna har samtliga bjudits ut till utgångspris 1 500 000 kronor, kr.
Marknadsföring har skett i dagspress och på Fastighetsbyråns hemsida samt på
Hemnet.
Fastigheterna har under april marknadsförts av mäklaren och varit tillgänglig för
intressenter att bjuda på. Budgivningstiden för respektive fastighet har bestämts
utifrån så länge som budprocessen pågått, dock i minst 7 dagar. Några av fastigheterna har en köpeskilling som motsvarar utgångspris medan några av fastigheterna
har sålts för en högre köpeskilling. Fastigheten Visby Kaptenen 1 har ännu ej sålts
men Fastighetsbyrån kommer fortsätta försäljningsprocessen under våren. De
föreslagna köparna har lämnat bud som regionstyrelseförvaltningen i samråd med
mäklaren bedömt vara marknadsmässiga, då försäljningen skett i konkurrens, och
därmed kan accepteras.
Samtliga köpekontrakt är tecknade på lika villkor i enlighet med bilagt kontrakt.
För att vinna laga kraft måste köpekontrakten godkännas i beslut av regionstyrelsen.
Tillträdesdag är enligt kontrakten 2019-09-02, med undantag för Visby Rustmästaren
1 som har tillträdesdag 2019-09-25, under förutsättning att kontrakten godkänns av
regionstyrelsen.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år
med en byggnad till ett värde av minst 1 000 kr/kvm tomtyta. Därutöver ställs krav
på att bostadsbyggnaden ska anslutas till fjärrvärmenätet.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot de köpekontrakt som upprättats.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontrakten
avseende fastigheterna Visby Kaptenen 2-8 samt Visby Rustmästaren 1-6.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-15
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RS AU § 189

Försäljning av fastigheten Othem Ejdern 6

RS 2018/627

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av fastigheten Othem
Ejdern 6 för en köpeskilling om 1 350 000 kronor godkänns.

Enligt ägardirektiv ska AB Gotlandshem (ABG) starta nybyggnation även utanför
Visby. Othem Ejdern 6 ligger i nära anslutning till ABGs befintliga fastighetsbestånd
i Slite.
ABG inkom därför i maj 2018 med en intresseanmälan gällande förvärv av fastigheten Othem Ejdern 6. Fastigheten förvärvades av regionen från PEAB i samband
med en större fastighetsaffär i regionfullmäktige 2018-06-18, § 99.
ABG har i sin marknadsundersökning konstaterat att det finns ett intresse för
nyproducerade hyresrätter i Slite. För att möjliggöra för ABG att uppfylla ägardirektiv avseende nyproduktion utanför Visby är aktuell fastighet intressant.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att en direktförsäljning till ABG är en
förutsättning för att säkerställa att nyproduktion av hyresrätter sker i Slite.
Överenskommen köpeskilling är beslutad utifrån en oberoende fastighetsvärdering
och bedöms vara marknadsmässig.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-15
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RS AU § 190

Genomförandeavtal för fastigheten Visby
Kolgården 12 (tidigare exploateringsavtal)

RS 2019/590

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Upprättat genomförandeavtal för fastigheten Visby Kolgården 12 med Kolgården
Gotland AB godkänns.

Som ett led i utvecklingen av det tidigare regementsområde A7 genomfördes en
markanvisningstävling under 2017. Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 156, att
utse PMG Holding AB (senare Kolgården Gotland AB) som vinnare i markanvisningstävling för fastigheten Visby Kolgården 12, samt beslutade 2018-08-30 § 222,
att godkänna mellan parterna upprättat markanvisningsavtal.
PMG Holding har efter godkännande överlåtit avtalet på det nystartade bolaget
Kolgården Gotland AB.
Till grund för avtalet ligger gällande detaljplan för del av Visby Artilleriet 1:38
(kvarteret Kolgården 12), förutsättningarna i genomförd markanvisningstävling och
därtill hörande beslut i RS enligt ovan samt mellan parterna gällande markanvisningsavtal. Genomförandeavtalet reglerar i huvudsak följande:
Gällande detaljplan medger en byggrätt avseende bostäder i högst tre våningar om ca
830 kvm BTA (kvadratmeter bruttoarea). Bebyggelsen ska uppföras i enlighet med
byggherrens inkomna förslag som ligger till grund för markanvisningen och utgöras
av 18 hyresrättslägenheter i form av tillsvidareavtal utan avbrott i storleken 1-2 rum
och kök.
Enligt nu gällande parkeringsstrategi gäller parkeringstalet 8 platser per 1000 kvm
byggrätt, vilket är en minskning med ca 10 platser från tidigare parkeringsstrategi som
gällde vid tillfället för markanvisningen.
Fastigheten ska exploateras för bostadsbebyggelse inklusive därtill hörande
anläggningar (vatten- och avlopp, dagvatten, kvartersgata, lekyta mm).
Exploatören beräknas under första kvartalet 2020 påbörja byggnationen för färdigställande senast under 2021.
Fastigheten ska överlåtas till exploatören för 4 849 kr/kvm BTA, vilket är den köpeskilling som exploatören angav vid markanvisningstävlingen.
Om det vid tillträdet står klart att upplåtelseformen ej är till 100% hyresrätter ska ett
vite om 16 100 000 kr utgå.
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RS 2019/590

Avtalet kan inte överlåtas utan regionens godkännande.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande genomförandeavtal är
upprättat i enlighet med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2017-06-15
samt beslut om markanvisningsavtal 2018-08-30 med undantag för antal parkeringsplatser, som i detta avtal följer den nya parkeringsstrategin. Förvaltningen föreslår
därmed att regionstyrelsen beslutar att godkänna genomförandeavtalet.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-30
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RS AU § 191

Motion. Avgiftsfria busskort till asylsökande
på Gotland

RS 2017/292

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Nina Ruthström (Fi) har i en motion föreslagit att Region Gotland under en provperiod på ett år tillhandahåller busskort för landsbygdstrafik till asylsökande på
Gotland. Argumenten för detta är att asylsökandes dagersättning är låg och att detta
medför att asylsökande inte har råd att resa kollektivt. Det innebär i sin tur att
personerna lever i isolation och deras etablering i samhället försvåras samt att de i
viss mån uteblir från läkarbesök vilket ger en kostnad för den gotländska sjukvården.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden vars förslag är att motionen bör
avslås.
SKL anger i sin agenda för integration från 2015 under punkt 6 Säkerställ att asylsökande kan resa med kollektivtrafik att de anser att ”Staten bör täcka asylsökandes
kostnader för färdbiljetter alternativt ombesörja och bekosta transporter till och från
asylboenden på andra sätt när det inte rimligen går att lösa med kollektivtrafik.”
Region Gotland kan inte få ersättning för resor med kollektivtrafiken för asylsökande
personer. En asylsökande person har att använda kollektivtrafik kostnadsfritt vid
besökt till sjukvården mot uppvisande av kallelsen (dock inte till hälsovård såsom
barnavårds- respektive mödrahälsovård samt den inledande hälsoundersökningen för
asylsökande). Kostnadsfri resa med kollektivtrafiken gäller samtliga personer som
kallas till sjukvården, oavsett om du är asylsökande eller inte.
Efter beslut i tekniska nämnden förtydligar tekniska förvaltningen att orsaken till att
motionen bör avslås är att det skulle innebära en kostnad på 7 500 kronor per årskort
på årsbasis. Det är en kostnad som inte tekniska förvaltningen anser sig kunna bära
utifrån tilldelad budget.
Migrationsverket uppger att det i dagsläget finns 77 asylsökande på Gotland vilket
skulle innebära en kostnad under en prövoperiod på 577 500 SEK (77 * 7 500 SEK).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att avgiftsfria busskort för asylsökande skulle
gynna etableringen i det gotländska samhället. Däremot finns inga särskilda medel
tillgängliga för att genomföra motionens förslag. Om en ekonomisk prioritering
skulle göras för motsvarande summa bedömer regionstyrelseförvaltningen att
forts
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avgiftsfria busskort till asylsökande inte nödvändigtvis är den insats som skulle ge
bäst effekt för att bryta isolation och öka etableringen i samhället. Mer troligt skulle
exempelvis insatser för att få fler nyanlända personer i arbete eller studier vara en
mera effektiv prioritering. Utifrån denna bedömning föreslår regionstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2017-03-27
Tekniska nämnden 2018-02-21, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23

57 (62)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 192

Motion. Stärk demokratin i ett väl
fungerande samhälle

RS 2017/861

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Ledamoten Saga Carlgren (V) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen genomför
en bred genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla demokratin i
och genom den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de
idéer som redovisas i motionen.
Ärendet behandlades på regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 januari
2018 där det återremitterades. Det efterfrågades en komplettering med information
om vad som redan har genomförts och vilket pågående arbete som finns inom
området.
Sedan tidigare har regionstyrelseförvaltningen anfört följande:
Regionstyrelseförvaltningen delar motionärens bedömning att några angelägna
områden att komma till rätta med är medborgarnas låga tillit till regionen, det låga
genomslaget för de förtroendevaldas beslutade målstyrning i regionen och medarbetarnas små möjligheter att påverka sitt eget arbete och därmed bidra till
utveckling av verksamheten. Frågan är dock om vem som kan eller bör göra vad. Vad
är närmast en fråga för partierna att bilda opinion om och vad är mera en fråga för
regionens förvaltande ansvar?
När det gäller det förvaltande ansvaret tyder forskning (Quality of Government) på
att en objektiv, saklig och opartisk byråkrati är det som genererar välfärd åt medborgarna. Regionstyrelseförvaltningen noterar vidare att Sveriges Kommuners och
Landstings programberedning är på några motionen liknande frågor i sin slutrapport,
Vem kör egentligen. I rapporten anförs (se s. 27) bl.a. att ”[i] stora organisationer kan
man inte förvänta sig att varje medarbetare ska känna till och uppfatta alla politiska
mål. Däremot måste var och en vara införstådd med de mål som man själv ska bidra
till att förverkliga. Här har chefers förutsättningar att leda sin personal stor betydelse.
Antal underställd personal, tillgång till verksamhetsnära administrativt stöd har
uppmärksammats som viktiga faktorer för att chefer ska kunna utöva sitt ledarskap.”
Med detta sagt anser regionstyrelseförvaltningen att det är förenat med svårigheter att
genomföra en bred genomgång av området. Mindre breda frågor och mera
preciserade direktiv krävs. Även med beaktande av den påtagliga begränsningen av
forts
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administrativa resurser kan regionstyrelseförvaltningen inte åta sig utredningen med
utsikt att kunna rapportera något av värde inom rimlig tid. Därför föreslås att
motionen avslås.
Utifrån begärd komplettering har det inte framkommit något ytterligare som ändrar
regionstyrelseförvaltningens bedömning varför motionen föreslås att avslås.
Ärendets behandling under mötet

Saga Carlgren (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag om avslag på
motionen och Saga Carlgrens yrkande om bifall till motionen och finner att
motionen ska avslås.
Omröstning begärs. Ja för avslag på motionen. Nej för bifall till motionen. Följande
rösar ja: Jesper Skalberg Karlsson (M), Stefan Nypelius (C), Johan Thomasson (L),
Håkan Ericsson (S), Filip Reinhag (S) och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej: Saga
Carlgren (V). Arbetsutskottet beslutar enligt regionstyrelseförvaltningens förslag att
motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-29
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RS AU § 193

Information. Granskningsförslag - Granska
förslag till havsplaner för Sverige

RS 2019/644

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

Region Gotland deltog i juni 2018 med ett omfattande remissyttrande i det första
samrådet kring förslaget till nationella havsplaner. I yttrandet lyftes ett antal
principiella frågor, bland annat den om planmonopolets ställning i den del av
territorialhavet där lagstiftningen föreskriver ett delat planeringsansvar mellan stat
och kustkommun, vidare definitionen av begreppet ”Attraktiva livsmiljöer” samt vilka
konsekvenser detta utpekande kan få vid framtida bedömningar av exempelvis havsbaserad vindkraft i de gotländska farvattnen.
I det nu föreliggande granskningsförslaget till statliga havsplaner har de viktigaste
synpunkterna som Region Gotland förde fram i remissomgången antingen beaktats
och ändrats i linje med Region Gotlands förslag eller noterats.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är dels att Region Gotland fått
gehör i vissa frågor, i andra har regionens synpunkter noterats. Den grundläggande
frågan kring hur det delade planeringsansvaret mellan staten och kustkommunerna
ska gå till lär bli föremål för fortsatta diskussioner och prövningar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför inget ytterligare yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, ekostrateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordföranden föreslår att informationen godkänns.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-15
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Information. Inre hamn

Information gavs om förslag till stadsbyggnadsprojekt av den inre hamnen i Visby.
Förslaget kommer att ställas ut under Almedalsveckan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Christian Hegardt, stadsarkitekt, Sara Lindh, planarkitekt,
Susanne Collin, markingenjör, Pernilla Johansson, stadsträdgårdsmästare och
Andreas Forsberg arkitekt.
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-05-29

RS AU § 195

Övriga ärenden. Information om
Almedalsveckan

Information gavs om den kommande Almedalsveckan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan.
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