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

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 226

Intern kontrollplan regionstyrelsen 2018

RS 2017/327

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten godkänns.

I uppföljningen av 2018 års interna kontrollplan identifierades brister främst
beträffande avtalstrohet, direktupphandling, fördelning av arbetsmiljöuppgifter,
användning av gemensamma mallar, policys och riktlinjer och
systemförvaltningsmodell.
Regionstyrelsen gav respektive kontrollansvarig i uppdrag att vida lämpliga åtgärder
för att rätta till identifierade brister (RS 2018-12-12 § 359), med en lägesrapportering
efter halvårsskiftet 2019.
Respektive kontrollansvarig har nu rapporterat vilka åtgärder som genomförts för att
rätta till funna brister. Det kan konstateras att bristerna har aktualiserats och åtgärder
genomförts med syfte till förbättring.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 227

Fördelning av vissa anslag i budget 2020

RS 2019/7

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Nämndernas budgetramar justeras enligt tabell avseende personalkostnadskompensation, internhyror samt förändring av interna priser på regionstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut i regionstyrelsen
•

Prisförändringar för regionstyrelsen godkännes enligt upprättat förslag.

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2019-2021 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för
förvaltningens resultatenheter.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning per
nämnd för kompensation av höjda internhyror.
Budgetramarna föreslås förändras enligt nedanstående tabell:
Nämnd / styrelse

Personalkostnadskompensation, tkr
Regionstyrelsen
6 167
Tekniska nämnden, teknikförvaltningen
1 827
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen
969
Miljö- och byggnämnden
1 988
Barn- och utbildningsnämnden
25 813
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6 912
Socialnämnden
25 445
Hälso- och sjukvårdsnämnden
30 464
Politikerorganisationen
415
Summa
100 000

Internpriser
RSF, tkr
1 283
103
34
1 918
194
706
799
93
5 130

Internhyra,
tkr
583
107
32
54
1 088
433
801
892
10
4 000

Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del och en del som är
särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken. Yrkesgrupper som
förvaltningarna särskilt lyfter fram som kräver riktade satsningar är bland annat
sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Flera avtal som berör stora yrkesgrupper ska omförhandlas under våren
2020. Det behöver nämnderna ta hänsyn vid fördelning av budget inom nämnden.
Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-20
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 228

Rapport. Personaluppföljning efter delår 1
2019

RS 2019/949

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Rapporten godkänns.

I samband med delårsrapport 1 2019 fick regiondirektören i uppdrag att sammanställa en fördjupad analys av utvecklingen av antal anställda samt personalkostnadsökning för perioden.
Uppdrag gick ut till alla förvaltningar att beskriva kopplingen mellan riktade statsbidrag samt projektmedel och ökningen av antal personer samt kostnad. Om ingen
koppling finns mellan externa intäkter, ökat antal anställda och ökade personalkostnader skulle förvaltningen ändå beskriva och identifiera möjliga orsaker till
ökningen. Förvaltningarna skulle inkomma med svar senast den 30 juni 2019.
Hypotesen om att den största delen av ökningen av antal anställda genereras av
extern finansiering verkar inte stämma. Till del beror ökningen också på utökad
verksamhet och tillsättning av tidigare vakanta tjänster.
Personalkostnadsökningen har olika orsaker, bland annat fler anställda men också
dyrare ersättningsrekryteringar och förändrade avtal.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 229

Arbetsmiljö och hälsopolicy

RS 2019/821

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Uppdrag gavs till regionstyrelseförvaltningen att revidera gällande friskvårdspolicy
inom Region Gotland. Utifrån uppdraget formades en arbetsgrupp kopplat till
centrala samverkanskommittén (CSK) som träffades regelbundet under hösten 2018
och våren 2019. Det hade sedan tidigare uppmärksammats behov av att även
revidera gällande arbetsmiljöpolicy som togs 2010 vilket blev tydligt i uppstarten av
arbetet. På mötet 26 mars 2019 ställde sig CSK bakom förslaget att ersätta nuvarande
arbetsmiljöpolicy samt friskvårdspolicy med aktuell Arbetsmiljö- och hälsopolicy.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige antar den nya arbetsmiljöoch hälsopolicyn som ersätter nuvarande arbetsmiljöpolicy och policy för friskvård.
Nuvarande riktlinje för friskvård/fysisk aktivitet på arbetstid är fortsatt gällande men
är under revidering och återkommer till regionstyrelsen i slutet av 2019 för beslut.
Reviderat underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Patrik Larsson, HR-strateg och Lotta Israelsson, HR-direktör,
regionstyrelseförvaltningen
Arbetsutskottet föreslår att policyn kompletteras till regionstyrelsens sammanträde
och överlämnar därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 230

Arbetstillfällen för personer med
funktionshinder

RS 2019/659

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet återremitteras.

Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att
Region Gotlands förvaltningar ska ta emot personer med funktionsnedsättning som
anvisas av enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Motionen har av regionfullmäktige bifallits på så sätt att regionstyrelsen fått i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att ta emot fler personer med funktionsnedsättning
på arbetsplatser inom Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen har nedan redogjort för de insatser som idag pågår för
att öka antalet personer med funktionsnedsättning i regionens verksamheter. De
insatser som redan görs, bedöms av förvaltningen i dagsläget som tillräckliga.
Det bedrivs idag arbeten för att inkludera fler människor på regionens arbetsplatser.
Dessa projekt är viktiga såväl för enskilda personer som för att säkra regionens
kompetensförsörjning. Förvaltningen anser därmed uppdraget slutfört.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär en mer utförlig rapport och föreslår därför att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare utredning.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-06-18
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 231

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt

RS 2019/212

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Den 15 december 2008, § 176 beslutade regionfullmäktige med anledning av en
motion att införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2019, § 43 9. beslutade
fullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
utmaningsrätt inom Region Gotland. Den 17 juni 2019, § 174 beslutade fullmäktige
att återremittera styrelsens förslag med motiveringen att tydliggöra vilka utmaningar
som en nämnd kan besluta om och vilka som är förbehållna fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen uppfattar frågan om utmaningsrätt som en rätt för vissa
enskilda att väcka ärenden jämte t.ex. medborgarförslag. Däremot skulle en införd
utmaningsrätt inte innebära någon skillnad på förutsättningarna för om ärendet kan
avgöras slutligt i nämnden eller måste tas av fullmäktige jämfört med om motsvarande ärende hade väckts internt i regionen. Den frågan måste alltid avgöras med
ledning av kommunallagen, speciallag, reglementen och omständigheterna i det
specifika ärendet. Kraven på beslutsfattandet blir alltså inte otydligare på grund av
varifrån förslagen kommer.
Det kan i sammanhanget även framhållas att det finns ett obligatoriskt kärnområde –
t.ex. normgivning, taxor, myndighetsutövning, obligatorisk egenregi, frivilliga
avgifter, bidragsgivning (resursfördelning) – där huvudregeln är att varken nämnd
eller fullmäktige kan besluta om att lägga ut uppgiften på annan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Patrik Pettersson, chefsjurist, regionstyrelseförvaltningen
Arbetsutskottet föreslår att riktlinjerna förtydligas i punkt 5 och överlämnar därför
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogas kallelse till
regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-15

10 (26)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 232

Förändring antal kommunala hyresgarantier

RS 2019/848

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Region Gotland ska öka sin ansökan till Boverket om tilldelning av kommunala
hyresgarantier, från 20 till 30 garantier.
• Regionstyrelsen delegerar till ekonomidirektören att ansöka om lämpligt antal
garantier (max 30 stycken) från Boverket enligt Förordningen (2007:623) om
statligt bidrag för kommunala hyresgarantier.
•

Regionstyrelsen beslutade 2011-10-27, § 301, att systemet med kommunal hyresgaranti ska permanentas för Region Gotland. I samband med det beslutades även att
antalet garantier ska vara max 20 stycken per år och att ekonomidirektören har
delegation på att ansöka hos Boverket.
Bakgrunden till hyresgarantier var att fler och fler ungdomar hade svårt att etablera
sig på bostadsmarknaden. Hyresgarantier ges dock till fler grupper än ungdomar. På
Gotland ges vanligen hyresgarantier till ensamstående män i vuxen ålder samt ensamstående vuxna kvinnor med barn.
Kommunal hyresgaranti innebär att kommunen går i borgen för en hyresgäst som
har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som ändå har svårt att få
en hyresrätt med besittningsskydd. Borgensåtagandet innebär att Region Gotland åtar
sig att betala hyran om hyresgästen av någon anledning inte kan betala den själv.
Dock har hyresgästen alltid betalningsansvar vilket innebär att regionen har rätt att
kräva tillbaka pengarna i efterhand.
För varje lämnad garanti får Region Gotland ett statligt bidrag på 5 000 kronor.
Under senare åren har regionen ställt ut fler garantier än tidigare.
2017 beviljades 9 st hyresgarantier.
2018 beviljades 18 st hyresgarantier (varav en till slut tackade nej, och en fick avslag
av Gotlandshem).
2019 har hittills 13 st hyresgarantier beviljats (en har fått avslag från Gotlandshem).
För dessa 38 har regionen erhållit/kommer erhålla 190 000 kr i bidrag från Boverket.
För 8 stycken av de 38 har regionen infriat hyresgaranti vid ett eller fler tillfällen.
För att inte nå upp till maxtaket och riskera att regionen inte få det statliga bidraget
för fler garantier än 20 föreslås att maxtaket ökas till 30 stycken.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 232 forts
RS 2019/848

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotland ska fortsätta att ge
kommunala hyresgarantier och att maxtaket bör höjas till 30 stycken per år för att
inte riskera att förlora det statliga bidraget.
Utifrån ett barn- och genusperspektiv bidrar hyresgarantier till att säkra boende för
barn i familjer som har behov av en garanti för att kunna få en bostad. Det bidrar
också till målet Alla barn har goda uppväxtvillkor.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-10
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 233

Tillagningskök i Fårösund

RS 2019/594

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Regionstyrelsen beslutar att finansiera och beställa en förstudie hos
teknikförvaltningens projektavdelning för projektering av ombyggnation av
skolköket i Fårösundsskolan, från mottagningskök till tillagningskök.
• Med förstudien som grund planera för avveckling av tillagningsköket i
Strandgården, med målet att fastigheterna Bunge Stuck 1:66 och 1:67 därefter kan
försäljas.
•

Av besparing och kvalitetsskäl bör tillagningsköket i Strandgården avvecklas. I
dagsläget finns utöver tillagningsköket i den mycket slitna Strandgården också ett
mottagningskök i Fårösundsskolan. Strandgården som byggnad är kostsam. Detta då
den är gammal, energiineffektiv och endast nyttjas för kök och då endast på en yta
om ca 120 kvm utav byggnadens totala yta på ca 1800 kvm. Strandgården står också
inför ett stort behov av en kostsam totalrenovering då de flesta system är uttjänta.
För att möjliggöra flytten behöver köket i skolan byggas om och eventuellt till. För
detta krävs en projektering med inledande förstudie till vilken medel behöver
avsättas.
Om region Gotland fortsätter med driften i Strandgården kommer den årliga driftskostnaden på 1 000 000 kr kvarstå samt öka med motsvarande kapitalkostnad för
renovering av hela byggnaden. Bemanningen måste i så fall också förbli oförändrad.
Om vi istället gör nödvändig investering i Fårösundsskolans kök för en sammanslagning av köken, kan vi avyttra Strandgården och på det sättet minska våra driftskostnader. Utöver detta kan även personalkostnaderna minska då vi endast behöver
bemanna ett kök istället för två. Den totala besparing detta ger för Region Gotland
torde utgöra grund för beslut om en förstudie med målsättning att slå samman köken
och vidare att avyttra Strandgården.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 234

Remiss. Biojet för flyget (SOU 2019:11)

RS 2019/717

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Remissvar avseende SOU 2019:11: Biojet för flyget -Betänkande av Utredningen om
styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget. Utredningens förslag
och material är omfattande. Denna skrivelse tar därför endast upp de förslag som
bedöms ha störst relevans för Gotland. I övrigt hänvisas till remissdokumentet.
Biojetutredningen konstaterar att det finns ett behov av styrmedel för att biojetbränsle ska kunna bidra till det långsiktiga målet att flygets klimatpåverkan ska kunna
minska i enlighet med Parisavtalet. Därför föreslås att det system för reduktionsplikt
som finns i dag för bensin och diesel ska utökas till att även omfatta flygbränsle från
och med 2021. Reduktionsplikten ska uppfyllas genom inblandning av biodrivmedel
och omfatta all flygfotogen som tankas i Sverige. De föreslagna reduktionsnivåerna
är initialt låga; cirka en procent år 2021 med successiv ökning, för att år 2030 motsvara cirka 30 procents inblandning.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär komplettering av remissyttrandet och överlämnar därför
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderade handlingar bifogas kallelse
till regionstyrelsens sammanträde.
Beslutsunderlag

Infrastrukturdepartementet 2019-06-03
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 235

Remiss. En ny regional (fysisk) planering

RS 2019/667

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande synpunkter på En ny regional (fysisk) planering
överlämnas till Finansdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Det finns förslag på tillägg i plan- och bygglagen vad gäller regional planering. Region
Gotland har getts möjlighet att till finansdepartementet lämna skriftliga synpunkter
på tre frågor avseende behoven för regional fysisk planering, förutsättningar vad
gäller resurser och kompetens samt pågående processer för detta. För Region
Gotlands del sker ju redan den fysiska översiktliga planeringen för regionen som
helhet, varför frågan om resurser snarast rör behovet av aktuella underlag från
samverkande myndigheter medan förutsättningar för en god planering, bland annat
kan handla om rådighet i planeringen i förhållande till motstridiga riksintressen.
Beslutsunderlag

Finansdepartementet 2019-05-27
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 236

Remiss. Förslag till en nationell
biblioteksstrategi

RS 2019/812

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Våren 2015 gav regeringen Kungliga biblioteket ett uppdrag att ta fram en nationell
biblioteksstrategi. Uppdraget var att ”föreslå långsiktiga mål och strategier för hela
det allmänna biblioteksväsendet” och att ”lämna förslag och bedömningar om hur
samverkan och samordning inom det svenska biblioteksväsendet kan öka”. Strategin
skulle också ”belysa bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar, bibliotekens roll för
att främja litteraturens ställning och deras roll att främja det demokratiska samtalet,
den fria åsiktsbildningen och förmågan till kritisk analys och källkritik”. Samt att göra
”en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ökad
grad ska kunna främja språkutveckling och stimulera till läsning”.
Strategiarbetet har bl a omfattat en mängd omvärldsanalyser och rapporter samt ett
utkast som diskuterats på dialogkonferenser under 2018. Möjligheter att lämna
skriftliga synpunkter har funnits under hela processen samt efter det första utkastet
då även Region Gotland lämnade ett yttrande. Det slutliga förslaget till nationell
biblioteksstrategi lämnades in till regeringen den 7 mars 2019. Förslaget är nu ute på
remissrunda fram till den 15 oktober för att sedan beredas av kulturdepartementet.
Gotlands kommun har blivit utvald som remissinstans och bjuds nu in att lämna
synpunkter på förslaget. Eftersom vi både är en region och en kommun och de
primärkommunala verksamheterna är integrerade i de regionala ges svaret samlat
utifrån de båda perspektiven som kommunal huvudman för biblioteksverksamheten
samt regional huvudman för länsbiblioteket inom kultursamverkansmodellen.
Gotlands huvudbibliotek är det integrerade Almedalsbiblioteket med två huvudmän;
Region Gotland och Uppsala universitetsbibliotek. Här finns också nio folkbiblioteksfilialer samt en bokbuss. Gotlands länsbibliotek ingår i kultursamverkansmodellen men ligger organisatoriskt under samma avdelning som folkbiblioteken. På
Gotland finns skolbiblioteksverksamhet i varierande omfattning på alla grundskolor,
ett gymnasiebibliotek, ett bibliotek för vuxenutbildningen, ett folkhögskolebibliotek
samt ett medicinskt fackbibliotek.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att remissen kompletteras till regionstyrelsen och överlämnar
därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderade handlingar bifogas
kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 237

Remiss. Förslag till bildande av naturreservatet Smaulmyrar i Alskog

RS 2019/932

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Remissyttrande gällande Förslag till bildande av naturreservatet Smaulmyrar i
Alskog överlämnas till Länsstyrelsen i Gotlands län enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Region Gotland har genom en remiss getts möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens
förslag till beslut om att bilda Smaulmyrar naturreservat. Ordinarie remisstid var till
den 12 juni 2019. Region Gotland har fått förlängd yttrandetid till 19 september, så
ärendet behöver omedelbar justering vid regionstyrelsens sammanträde den 18
september 2019.
Reservatsförslaget gäller fastigheten Alskog Stenstugu 2:2, nordväst om Ljugarn.
Naturvårdsverket äger fastigheten. I närheten finns redan ett flertal naturreservat och
biotopskyddsområden. Området består av skog-, myr- och alvarmosaik. En kraftledningsgata går genom området, i övrigt är det ganska fritt från anlagd infrastruktur
Naturreservatsbildningen anges bidra till uppfyllandet av regeringens strategi för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
Det finns inga kända pågående ärenden i området i dagsläget som strider mot beslut
om formellt områdesskydd. Varken samhällsbyggnadsförvaltningen eller regionstyrelseförvaltningen delar dock länsstyrelsens uppfattning att förslaget utan vidare
kan anses förenligt med regionens gällande översiktsplan, då området i översiktsplanen är utpekat som ett utredningsområde för vindbruk, visserligen med motstående försvarsintressen, där vindbruk i dagsläget ej är möjligt. Förvaltningarnas
förslag är ändå att tillstyrka reservatsbildningen, trots motstående intressen. Vindbruk bedöms ändå inte komma att bli aktuellt på just denna fastighet och reservatet
bidrar till en sammanhängande grön infrastruktur av skyddad natur i området
Förvaltningens bedömning är att regionstyrelsen kan ställa sig bakom föreslaget
beslut om naturreservat som därmed bidrar till att fylla behovet av skyddad natur på
Gotland. På just denna fastighet bedöms ändå inte t ex vindbruk komma att bli
möjlig.
Beslutsunderlag

Remiss 2019-05-09
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-23
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 238

Försäljning av fastigheter, Othem
Rapphönan 5, Hogrän VismarängeLangfängskog 1:2, Klinte Strands 1:164

RS 2019/939

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Undersöka möjligheterna till försäljning i enlighet med gällande riktlinjer av
Fastigheterna Othem Rapphönan 5 i Slite, Hogrän Vismaränge-Langfängskog 1:2
och Klinte Strands 1:164.

Fastigheten Othem Rapphönan 5 ligger mycket centralt belägen i Slite med adress
Fårhraeus väg 1. Byggnaden är på 365 kvm och tomtarean är 4108 kvm. Huset,
tidigare segelsömnadsfabrik, projekterades för renovering/ombyggnation till Slite
dagcenter 1980. Sista lokalavtalet med Socialförvaltningen löpte ut 2018 som haft
daglig verksamhet i lokalerna fram till dess. Sedan 2018 har lokalen stått tom.
Hogrän Vismaränge-Langfängskog 1:2 är den tidigare regionalt drivna förskolan i
Hogräns lokaler med tillhörande tomt belägen bredvid Hogrän kyrka. Den består av
en platsbyggd byggnad samt en av regionen ägd paviljong. Byggnaderna är på 303
kvm respektive 176 kvm och tomten är 7261 kvm. Lokaler hyrs idag ut till en, inom
förskoleverksamhet, privat aktör. Fastigheten har tidigare delats inför försäljningen
av före detta skolan vilken skedde i slutet av 2016. Med den utveckling som sker
inom förskolan är inte återöppnandet av en liten fristående verksamhet i Hogrän
aktuell och byggnaden lämpar sig inte för annan regional verksamhet. Klinte Strands
1:164 är det tidigare stationshuset i Klintehamn beläget mycket centralt bredvid
Konsum med adress Verkstadsgatan 11. Huset är delvis uthyrt men har inte nyttjats
för regionens egen verksamhet sedan 2012 då socialtjänsten disponerade en lägenhet
som hyrdes ut. Byggnaden är på 250 kvm, tomten 493 kvm och fastigheten lämpar
sig inte för någon av regionens verksamheter.
Diskussioner har förts internt i Lokalförsörjningsgruppen kring alla ovan upptagna
fastigheter. Gruppens representanter kan inte se att någon av fastigheterna kommer
att behövas inom överskådlig framtid för någon av våra egna verksamheter.
Bedömningen blir då också att de i linje med våra riktlinjer därmed ska avyttras.
Fastigheterna Othem Rapphönan 5 i Slite, Hogrän Vismaränge-Langfängskog1:2 och
Klinte Strands 1:164 säljs i enlighet med gällande riktlinjer genom öppna försäljningar. Detta då ingen av fastigheterna bedöms behövas av våra egna verksamheter
inom överskådlig framtid.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-23
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 239

Försäljning Korsbygården bygdegården
Lärbro

RS 2018/1242

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Köpekontrakt avseende försäljning av Skolgården Lärbro 2:2 till en köpeskilling av
400 000 kronor godkänns.

Korsbygården i Lärbro har under lång tid nyttjats av bygdegårdsförening och hembygdsförening. Den har sedan lång tid tillbaka funnits med på listan över fastigheter
som Region Gotland avser sälja. Avstyckning av fastigheten blev klar under 2018.
Diskussioner har sedan ett antal år tillbaka förts med den tidigare hyresgästen
bygdegårdsföreningen, som haft önskemål om att få köpa fastigheten för att på så
sätt kunna utveckla sin verksamhet i Lärbro.
En mäklarvärdering har utförts, se bilaga. Marknadsvärdet enligt alternativ tre
bedöms uppgå till 500 000 kr +/- 100 000 kr där parterna enats om det lägre intervallet 400 000 kr. Detta under förutsättning att köparen ska stå för alla investeringar
för nytt värmesystem (inklusive el) och vatten som är nödvändiga efter att nuvarande
system frånkopplats från dagens lösning, som är gemensam med skolan.
Avsteg från fastighetspolicyn
Bygdegårdsförening och hembygdsförening har under lång tid bedrivit verksamhet i
byggnaden och det är också med anledning av detta och köparens intresse för att
utveckla orten Lärbro som en direktförsäljning sker.
Regionstyrelseförvaltningen anser att försäljning av fastigheten är lämplig. Detta med
anledning av att det inte bedöms finnas behov av byggnaden för någon av regionens
egna verksamheter.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-28
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 240

Motion. Konstgräsplaner

RS 2018/692

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad på så sätt att Region Gotland följer utvecklingen när det
gäller nya miljövänligare alternativ samt följer den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram gällande anläggande av nya konstgräsplaner.

I en motion från Eva Gahnström (C) föreslås att Region Gotland inte anlägger
konstgräsplaner där gummi- eller plastgranulat används. I motionen framförs det
främst miljöskäl men även att ny teknik finns tillgänglig där inget gummi- eller
plastgranulat används.
Konstgräsplaner har de senaste åren fått stor spridning i Sverige, dels för att
timmarna man kan nyttja på dem är större i jämförelse med en vanlig gräsplan samt
att de kan nyttjas året runt, det vill säga även vintertid.
På Gotland finns det fyra stycken konstgräsplaner, alla med granulat. Varav tre är i
Region Gotlands ägo.
2018 anlades vår senaste, på Säve. I och med det så vidtog vi alla rekommendationer
som finns gällande anläggande/underhåll och skötsel av nya konstgräsplaner som
Naturvårdsverket har. Vi har även följt Svenska fotbollsförbundets riktlinjer.
Dessa är bland annat att ha asfalt runt planen för uppsamling av granulatet, så att det
är lättare att återföra det på planen. De finns även granulatfällor i de rännstensbrunnarna som är vid planen, och vi har en skötselplan som är godkänd av Miljö och
hälsa.
Just nu pågår det forskning och utvecklig av andra alternativ än granulat på konstgräs
och Region Gotland följer den samt har kontakt med andra kommuner. Kork är ett
nytt fyllnadsmaterial som har testas på ett par planer i Sverige men som inte har slagit
väl ut då det är lättflyktigt och har blåst bort. Även blir det väldigt hårt under vintertid och är då svårt att spela på.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att avvakta och följa utvecklingen när det
gäller nya miljövänligare alternativ samt vid ett byte av konstgräset på Rävhagen följa
den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram gällande anläggande av nya konstgräsplaner.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 240 forts
RS 2018/692
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) yrkar att motionen anses besvarad på så sätt att Region Gotland
följer utvecklingen när det gäller nya miljövänligare alternativ samt följer den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram gällande anläggande av nya konstgräsplaner.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-19
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 241

Medborgarförslag. Klimatomställningsplan

RS 2018/1282

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Medborgarförslaget anses redan besvarat och beslutat med regionfullmäktiges
beslut i juni. Region Gotland har en handlingsplan för att nå klimatmålen, har ett
åtagande att inrätta Energicentrum Gotland från och med i höst, en
placeringspolicy för pensionsmedel och deltar i EU-initiativet Ren Energi för EU:s
öar.

Sammanfattning

Medborgarförslaget är i korthet att:
A. En omställningsplan, baserad på en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar tas fram, för att nå nollutsläpp till år 2030.
B. Att detta involverar alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen, så att alla gör hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar för minskade utsläpp enligt Parisavtalet.
C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag och
istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ.
D. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med
lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare.
Bedömning

A. Att göra en sådan omställningsplan ingår redan i Region Gotlands ambitioner;
dels med att vara en pilot-ö i omställningen till ett hållbart energisystem enligt
regeringens utpekande och dels i förväntningarna på att delta i EU:s ö- initiativ
för ren energi; Clean Energy for EU Islands- Ren Energi för EU:s öar.
B. Detta är ett utmanande uppdrag, men det finns med i regionens plan för
samverkan med andra, genom Energicentrum. Enligt beslut i Regionfullmäktige
ska regionen börja med att ta fram ett förslag till utsläppsbudget; som leder till att
Region Gotlands utsläpp från egna verksamheter minskar i den takt som
Parisavtalet kräver.
C. Detta ska till största delen redan vara klart. Region Gotland har en
placeringspolicy med etiska och miljömässiga hänsyn, bland annat att fasa ut
placeringar i företag med verksamhet i fossilbränsle-branscher
D. Detta kommer att vara en central del i Energicentrums uppdrag.
forts
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 241 forts
RS 2018/1282
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2018-12-14
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-23
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 242

Information. Uppföljning av Tryggare
Gotland

RS 2017/447

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
•

Informationen godkänns.

I juni 2017 (RS § 147) fattade Regionstyrelsen beslut om att upparbeta en ny struktur
för det brottsförebyggande arbetet på Gotland, då samlat i samverkansstrukturen
Tryggare Gotland (TG). Detta skedde dels som anpassning till både nationella
förändringar (Polisreformen 2015 samt Länsstyrelsens nya uppdrag 2017) dels till
organisatoriska förändringar inom Region Gotland sedan TGs uppkomst 2007, samt
till en följd av en ökad ambitionsnivå i frågorna generellt. Nämnda förändringar har
gemensamt att de innebär ökade behov av samordning mellan aktörer.
Beslutet följdes av en översyn av det brottsförebyggande arbetet inom Region
Gotland. Målsättningen med översynen var bland annat att se över möjligheter att
öka samordning/samverkan med och mellan andra nätverk inom Region Gotland.
Vidare efterlystes sätt att skapa en tydligare lednings- och styrstruktur med en
tydligare rollfördelning mellan den politiska nivån och tjänstemannanivån.
Avslutningsvis eftersöktes en bredare förankring främst ur ett barn- och
ungdomsperspektiv.
Översynen genomfördes av en extern konsult finansierad med stöd från
Länsstyrelsen och resulterade i rapporten ”Översyn inom brottsförebyggande och
förebyggande ANDT-arbete inom Region Gotland” (RS 2017/1140) vilken både
inkluderade en genomlysning av befintligt arbete avseende brottsförebyggande och
ANDT samt rekommendationer för fortsatt verksamhetsutveckling.
Rapporten indikerade bland annat en oklarhet kring befintliga stödstrukturer
(t ex TGs syfte och resurser) och ett upplevt glapp mellan strategisk och praktisk nivå
i hur styrande dokument skall genomföras ute i verksamheterna. Vidare påvisades ett
behov av metod- och implementeringsstöd och av en tydligare, resurssatt målbild.
Utredaren pekade även på ett antal nationellt konstaterade framgångsfaktorer samt
möjliga vägval att göra utifrån dessa. Vägvalen beskrevs utifrån ambitionsnivå men
hade gemensamt att de pekade på organisatorisk förankring, tydliga gemensamma
mål, en övergripande samordningsresurs och tydliga, fasta plattformar för samverkan.

forts
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 242 forts
RS 2017/447

I linje med denna rapport, och i samverkan med Länsstyrelsen och Polisen, har det
brottsförebyggande arbetet utvecklats till att hanteras i två separata strukturer: en för
strategiskt och en för operativt arbete. Utöver ett nära kontinuerligt samarbete mellan
Region Gotland, Länsstyrelsen och Polisen är det strategiska brottsförebyggande
arbetet förlagt till en bredare plattform i form av Forum för Social Hållbarhet (FSH).
Det operativa brottsförebyggande arbetet handhas inom det nyligen uppstartade
Operativt Samverkansforum (OSF). Strukturen Tryggare Gotland har i detta
avvecklats och huvuddelen av de aktörer som medverkade i TG är numera representerade i de nya strukturerna.
Brottsförebyggande arbete har på senare år fått ett ökat fokus, både nationellt och på
Gotland. I den utvecklingen faller det sig naturligt att i samverkansstrukturerna skilja
på strategiska och operativa frågor.
I båda fallen är det dock viktigt att arbeta långsiktigt och kunskapsbaserat, något som
utvecklingen av nämnda forum möjliggör.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att en information om brott och trygghetsfrågor planeras in
på något av sammanträdena framöver.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-20
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Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2019-09-03

RS AU § 243

Tillsyn av upphandlingssekretess

RS 2019/938

Arbetsutskottets beslut
•

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Riksdagens ombudsmän (JO) har anmodat regionstyrelsen att yttra sig över innehållet
i en anmälan dit från Front Advokater såsom ombud för GotlandsBuss AB.
Anmälan riktas mot en handläggare och hanteringen av en uppgift om vem som ställt
frågor i upphandlingen av Allmän och särskild kollektivtrafik, dnr RS 2018/895.
Regionstyrelseförvaltningen har gjort en utredning. Berörd handläggare har getts
tillfälle att lämna synpunkter. Utifrån detta har ett förslag till yttrande utarbetats.
Regionstyrelsen föreslås besluta yttrande i enlighet med förslaget.
Yttrande jämte protokoll ska expedieras till JO.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår att yttrandet kompletteras och lämnar därför ärendet utan
eget yttrande till regionstyrelsen. Reviderat underlag bifogas kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
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