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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-06

Rs § 248
Au § 207

Överlåtelse av bastu, fastigheten Gotland Linde Duckarve 2:3
KS 2011/247

- Tekniska nämnden 2011-04-07, § 82
- Ledningskontoret 2011-08-18

Tekniska nämnden har 2011-04-07, § 82, beslutat att föreslå regionstyrelsen att
godkänna upprättat gåvoavtal med Linde Bastuförening om överlåtelse av fastigheten Gotland Linde Duckarve 2:3.
Fastighetens areal är 435 kvadratmeter och är bebyggd med en bastubyggnad om
ca 40 kvadratmeter samt en mindre vedbod. Sedan mitten av 1990-talet har drift och
underhåll av bastun skötts av den ideella föreningen Linde Bastuförening, fram till
1990-talet med stöd av kommunalt driftsbidrag. Under senare år har föreningen
investerat cirka 35 000 kronor samt omfattande eget arbete i anläggningen.
Ledningskontoret konstaterar i sin bedömning att bastubyggnaden ursprungligen
uppfördes för 65 år sedan och bekostades då av den Odinska Fonden. En renovering
under 1980-talet bekostades av dåvarande Gotlands kommun med 40 000 kronor.
Under de senaste decennierna har såväl renoveringsarbeten som drift och underhåll
utförts och till delar bekostats av Linde Bastuförening. Sedan 1990-talet har Region
Gotland inte haft några ekonomiska åtaganden beträffande fastigheten. Kontoret gör
bedömningen att alternativ användning av fastigheten inte finns då tomtarealen är
begränsad och väg belastar fastigheten. I upprättat gåvoavtal regleras allmänhetens
fortsatta tillträde till anläggningen samtidigt som föreningens möjligheter till vidareförsäljning begränsas.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar i enlighet med tekniska
nämndens förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Fastigheten Gotland Linde Duckarve 2:3 överlåts till Linde Bastuförening utan
ersättning.

•

Överlåtelsen ska ske i enlighet med tekniska nämndens förslag till gåvoavtal.

Expedieras:
Tekniska nämnden, Ledningskontoret ARU Samhällsbyggnadsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-06

Rs § 249
Au § 211

Revisionsrapport. Granskning av mervärdesskatt
KS 2011/339

- Revisionsskrivelse 2011-06-15
- Ledningskontoret 2011-07-12

Regionens revisorer har översänt PwC:s granskning av Region Gotlands interna
kontroll avseende hantering av moms.
Revisorerna menar att regionens återsökning av ingående moms i huvudsak fungerar
tillfredsställande. Avseende återsökning av särskild momskompensation fungerar
rutinerna tillfredsställande, men det finns vissa brister i hanteringen. För specifika
momsregler såsom till exempel leasing/korttidshyra av fordon och representation
finns brister i hanteringen. Det finns också brister i rutinerna för utgående moms vid
försäljning inom folktandvården.
Ledningskontoret har kommenterat rapporten och föreslår att kontorets utlåtande
överlämnas som svar till revisorerna.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets utlåtande avges som svar till revisorerna.

Expedieras:
Kommunens revisorer (inkl utlåtande)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-06

Rs § 250
Au § 214

Motion. Istappstelefon
KS 2010/526

- Motion 2010-12-13
- Tekniska nämnden 2011-04-07, § 73
- Ledningskontoret 2011-08-25

Motion har inkommit från Anna Hrdlicka (M) om att Gotlands kommun/Region
Gotland genom tekniska förvaltningen och sina bolag GIHAB och Gotlandshem
verkar för att inrätta en istappstelefon på Gotland.
Tekniska nämnden anser i likhet med tidigare lämnat interpellationssvar, i motsvarande fråga, att initiativet inte skall utgå från tekniska nämnden eftersom det är
en regionövergripande fråga. Förvaltningen kommer dock att medverka om beslut
fattas att inrätta en motsvarande funktion för regionen i egenskap av fastighetsägare.
Utöver finansiering behöver ett antal frågor klargöras vid ett eventuellt införande,
såsom bemanning, ansvarsfrågor för regionen, samordning med annan verksamhet
med mera. Nämnden menar att frågan kan handhas genom privat initiativ i något av
de företag som arbetar med snö- och isproblem på fastigheter och föreslår att
motionen avslås.
Ledningskontoret konstaterar i sin skrivelse att även om syftet med motionen kan
ses som samhällsservice så är risken avsevärd att kostnaden blir relativt stor.
Kontorets bedömning är att trots att problemet uppstår ibland så är frekvensen inte
särskilt hög och då måste det finnas bättre kostnadsberäkningar som underlag.
Yrkande:
•

Lena Celion (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras och kostnadsberäkning
tas fram.

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde eller
återremitteras och fann att ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde. Därefter ställde
ordföranden proposition på ledningskontorets förslag om avslag och fann att detta vunnit
bifall.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-06

Rs § 251
Au § 216

Motion. Gotlands kommun bör satsa på lärardriven forskning
KS 2009/476

- Motion 2009-11-23
- Barn- och utbildningsnämnden 2010-02-24, § 29
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2011-03-23, § 37
- Ledningskontoret 2011-08-23

Motion har inkommit från Janica Sörestedt (S) om att Gotlands kommun skall
avsätta en promille av utbildningsbudgeten för skolforskning i form av lärardriven
forskning om hur eleverna lär sig, om vilka arbetsformer som passar olika arbetsgrupper bäst eller varför flickor presterar bättre i alla ämnen förutom gymnastik. I
ekonomiska resurser motsvarar förslaget för närvarande 1,3 miljoner kronor.
Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i
sina respektive yttranden båda redogjort för de insatser som förevarit de senaste åren
avseende utbildningar med forskningsinriktning. Båda nämnderna konstaterar även
att de statliga reformerna som väntas träda i kraft 1 juli 2011 innebär stora satsningar på kompetensutveckling och att detta måste vägas mot motionärernas
intentioner.
Ledningskontoret konstaterar i sitt utlåtande att sedan motionen skrevs har en ny
skollag antagits som innebär att kraven på lärares kompetens har skärpts och att
fortbildningsresurser prioriterats till detta. De resurser som avsätts till kompetensutveckling bör i första hand riktas mot behörighetsgivande insatser där det i dag och
de kommande åren bedöms finnas brister.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-06

Rs § 252
Au § 217

Motion. Screening av stora kroppspulsådern
KS 2011/191

- Motion 2011-03-21
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-06-27, § 78
- Ledningskontoret 2011-08-26

Motion har kommit från Gustaf Hoffstedt och Håkan Onsjö båda (M) om att hälsooch sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att snarast planlägga och införa screening av
förekomsten av pulsåderbråck på stora kroppspulsådern hos gotländska män från
65 års ålder.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen tillstyrks och att uppdrag
ges till förvaltningen att under 2012 införa riktad hälsoundersökning (screening) av
stora kroppspulsådern för män i åldern 65 år på Gotland. Finansiering ska ske inom
den tilldelade ekonomiska ramen.
Ledningskontoret instämmer i hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning och
föreslår att motionen tillstyrks.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen tillstyrks. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att under 2012
införa riktad hälsoundersökning av stora kroppspulsådern för män i åldern 65 år
på Gotland. Finansieras inom tilldelad ekonomisk ram.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-06

Rs § 253
Au § 218

Medborgarförslag. Återanlägg järnvägen på Gotland
KS 2010/313

- Medborgarförslag 2010-07-27
- Kommunfullmäktige 2010-10-18, § 113
- Ledningskontoret 2011-08-24

Medborgarförslag har kommit där förslagsställaren föreslår att järnvägen på Gotland
skall återanläggas. Genom ny teknik kan det skapas ett miljövänligt alternativ till
bil- och busstrafik. En återanläggning av järnvägen kan också ge arbetslösa och ungdomar en konkret sysselsättning.
Ledningskontoret konstaterar att kostnaderna för att anlägga järnväg är mycket höga
och att det dessutom tillkommer underhållskostnader. Den ett år gamla Bottniabanan nämns som exempel, där investeringskostnaden blev 15 miljarder kronor för
19 mil.
Ledningskontoret avstyrker förslaget.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren (inkl utlåtande)
Ledningskontoret ARU Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-06

Rs § 254
Au § 220

Information. Årsrapport; tillståndsmyndigheten för alkohol och
tobak
KS 2011/377

- Ledningskontoret 2011-08-17

Ledningskontoret konstaterar att rapporten redogör för den huvudsakliga verksamheten inom tillståndsmyndigheten för alkohol- och tobak och att den stämmer väl
överens med den överenskommelse som gjordes inför 2010.
Verksamheten finansieras genom avgifter som beslutas om i särskild ordning, inför
varje nytt år. Förslag finns om att taxorna skall ändras från och med januari 2012.
Regionstyrelsens beslut
•

Årsrapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-06

Rs § 255
Au § 223

Förslag. Region Gotland deltar i europeiska trafikantveckan 2011
KS 2011/462

- Ledningskontoret 2011-08-31

Ledningskontoret föreslår att Region Gotland deltar i den Europeiska trafikantveckan 2011 genom följande föreslagna aktiviteter:
- Under Trafikantveckan, som i år har temat ”Alternativ Mobilitet” bjuds olika
organisationer in att anordna aktiviteter på detta tema. Respektive organisation
ansvarar för marknadsföring.
- Informationseftermiddag arrangeras på Visborg den 22 september för ökad
cykelanvändning och annan fossilfri arbetspendling för Region Gotlands
anställda.
- Ledningskontoret, ekostrategerna, sköter kontakterna med Naturvårdsverket
medan energirådgivaren på samhällsbyggnadsförvaltningen samordnar de
regionala aktiviteterna.
Syftet med kampanjen är att belysa alternativ till fossilbränsledrivna bilar, främst i
stadstrafik, och få fler medborgare att cykla, gå och använda kollektivtrafiken.
Kampanjen riktar sig också till europeiska kommuner för att på olika sätt underlätta
för invånarna att använda alternativ till bilen, där så är möjligt.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland deltar i 2011 års trafikantvecka enligt redovisat förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret ARU Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 256
Au § 225

Finansiering av gatukostnader
KS 2011/65, (KS 2008/278)

- (Ledningskontoret 2011-01-25)
- (Regionstyrelsen 2011-01-27, § 11 remiss)
- Tekniska nämnden 2011-05-12, § 109
- Ledningskontoret 2011-08-26

I samband med förslag om ändring av vissa nämnders reglementen, med anledning
av förändringar i förvaltningsorganisationen, har ledningskontoret föreslagit ett
principbeslut som innebär att ”i detaljplaner där kommunen är huvudman för gator,
vägar och allmänna platser ska berörda fastighetsägare betala kostnaderna för
anläggningarna”. Ärendet har av regionstyrelsen remitterats till tekniska nämnden
för yttrande.
Tekniska nämnden har överlämnat förvaltningens skrivelse som yttrande i ärendet.
Förvaltningen har konstaterat att ny lagstiftning alltid innebär att det är kommunen
som ska bygga gatan när kommunen är huvudman. Kostnaderna för detta kan tas ut
i tomtpriser, genom exploateringsavtal med markägaren eller genom en gatukostnadsutredning. Nämnden har även redogjort för hur gatubyggnadskostnaderna
har förändrats fram till dags datum.
Ledningskontoret har efter tekniska nämndens remissvar haft underhandskontakt
med nämnden för hörande av de avvikande fall när det allmänna kan tänkas ta en
del av kostnaden. Kontoret delar uppfattningen att det i vissa fall kan bedömas att
det allmänna har ett stort intresse och nytta av gata eller allmän plats och standardförbättringar av dessa. Rimlig fördelning mellan fastighetsägare och Region Gotland
kan i dessa fall beräknas genom en gatukostnadsutredning.
Ledningskontoret har av ovanstående anledning lämnat förslag om att principbeslut
utgår: ”I detaljplaner där Gotlands kommun ska vara huvudman för gator/vägar och
allmänna platser ska berörda fastighetsägare betala kostnaderna för sådana
åtgärder”. Föreslagen förändring möjliggör att gatukostnadsersättning kan beräknas
i vissa avvikande fall.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 256 forts.
Regionstyrelsens beslut
•

Föreslaget principbeslut utgår.

Expedieras:
Ledningskontoret ALS Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 257
Au § 226

Markanvisning och planläggning på A7-området för Gotlandshem
KS 2011/86 (KS 2010/373)

- AB Gotlandshem 2011-02-15
- Plan- och bostadskommittén 2011-06-09, § 7
- Ledningskontoret 2011-08-24

AB Gotlandshem har begärt anvisning av två markområden på A7-området för
perioden 2013-2016. Markanvisning dels i kvarteret Adjutanten för byggande av
ca 80 lägenheter i flerfamiljshus under 2013-2014. Markanvisning dels för byggande av ca 60 radhuslägenheter söder om Stora Törnekvior under 2015-2016. Om
förslagna markanvisningar går igenom kan produktionstakten bli rimlig i förhållande till ägardirektivet om byggande av ca 40 lägenheter per år.
Ledningskontoret har föreslagit att de får i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med Gotlandshem för byggande av bostäder på A7-området. Kontoret föreslår
även att byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för en första etapp
på A7 området. Inom denna etapp föreslås Gotlandshem tilldelas mark för byggande
av ca 50 lägenheter och ca 20 radhus med start under 2013.
För fortsatt utbyggnad av A7-området återkommer kontoret till regionstyrelsen
under början av 2012 med förslag till planläggning och utbyggnad av kommande
etapper.
Yrkande
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade att markanvisningsavtalet ska skrivas med
utgångspunkt ifrån gällande policys vad avser miljö- och energi.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Stefaan De
Maeckers tilläggsyrkande och fann att tilläggsyrkandet hade vunnit bifall.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 257 forts.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med
AB Gotlandshem för byggande av bostäder på A7-området, med utgångspunkt
ifrån gällande miljöpolicy- och energipolicy.

•

Byggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en detaljplan för en första etapp på
A7-området.

•

Hög exploateringsgrad skall eftersträvas i detaljplanen.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 258
Au § 227

Markanvisningsavtal på A7-området för PEAB Bostad AB
KS 2010/373 (KS 2011/86)

- PEAB Bostad AB 2010-09-16 och 2011-02-10
- Plan- och bostadskommittén 2011-06-09, § 7
- Ledningskontoret 2011-08-25

PEAB Bostad AB har, i skrivelse i september 2010, begärt anvisning av markområden på A7-området i kvarteret Adjutanten för byggande av seniorboende och
trygghetsboende. PEAB har senare kompletterat sin ansökan, i februari 2011, med
en begäran om tilldelning av mark för ytterligare boendeformer som radhus,
bostadsrätter och hyresrätter. Sammantaget önskas en större marktilldelning med
plats för ca 200 lägenheter och radhus. Ett 50-tal är avsedda för seniorboenden.
Ledningskontoret har föreslagit att de får i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med PEAB för byggande av trygghetsbostäder på A7-området. Kontoret
motiverar detta utifrån att socialnämnden har aktualiserat frågan och konstaterat att
intresset från allmänheten är stort för trygghetsbostäder. Ett förslag till markanvisningsavtal ska presenteras för regionstyrelsen under hösten 2011. För byggande av
övriga typer av efterfrågade bostäder föreslås att denna begäran lämpligen hanteras i
samband med planering i kommande etapp.
Byggnadsnämnden har i föregående ärende (markanvisning Gotlandshem) fått i
uppdrag att ta fram en detaljplan, i vilken en hög exploateringsgrad skall eftersträvas, för en första etapp av A7-området vilket är i linje med detta uppdrag.
Yrkande
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade att markanvisningsavtalet ska skrivas med
utgångspunkt ifrån gällande policys vad avser miljö- och energi.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Stefaan De Maeckers
tilläggsyrkande och fannatt tilläggsyrkandet hade vunnit bifall.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med PEAB
Bostads AB för byggande av trygghetsbostäder på A7-området med
utgångspunkt från gällande miljö- och energipolicy.

Expedieras: Ledningskontoret ARU Samhällsbyggnadsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 259
Au § 228

Framtagande av näringspolitiskt program
KS 2011/379

- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 214 (information)
- Ledningskontoret 2011-08-30

Ledningskontoret föreslår att ett nytt strategidokument för näringspolitiska insatser,
tas fram under hösten. Programmet, som tidigare kallades regionalt tillväxtprogram
(RTP) utgår i från de politiska målen och tas fram i samverkan med näringslivet.
Strategidokumentet föreslås heta ”Näringspolitiskt program för Gotland 2012 –
2015”. Programmet föreslås gälla för mandatperioden plus ett år, som tidigare.
Kontoret har föredragit ett första utkast till struktur och inriktning, av programmet, i
samband med koncernens årliga företagsbesök den 27 april och ett mera utförligt
underlag till program för regionstyrelsen den 21 juni. Underlag till näringspolitiskt
program har under våren och sommaren presenterats för näringslivsorganisationerna
Tillväxt Gotland, Företagarna och Svenskt Näringsliv samt andra intressenter som
Almi Företagspartner, Leader med flera. Möten med ytterligare aktörer i civilsamhället är inplanerade.
Det underlag till näringspolitiskt program som har utarbetats föreslås utgöra grund
för framtagandeprocessen.
Ledningskontoret föreslår att kontoret ges i uppdrag att utarbeta förslag till näringspolitiskt program i samverkan med näringslivets intresseorganisationer samt andra
berörda aktörer och myndigheter. Regionstyrelsens arbetsutskott utgör politisk
referensgrupp och har gärna en dialog med de partigrupper som så önskar. Ärendet
kommer att, under hösten, regelbundet återrapporteras. Slutligt beslut om det näringspolitiska programmet kommer att tas av regionfullmäktige.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret uppdras att utarbeta förslag till näringspolitiskt program i samverkan med näringslivets intresseorganisationer och i civilsamhället berörda
aktörer samt myndigheter.

•

Regionstyrelsens arbetsutskott utgör politisk referensgrupp.

Expedieras: Ledningskontoret ARU Tillväxtenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 260
Au § 229

Organisering av platsmarknadsföring av Gotland och näringslivsoch etableringsservice
RS 2011/236

- (Kommunstyrelsen 2010-12-14, § 314)
- Ledningskontoret 2011-08-30
- Ledningskontoret 2011-09-09 rev.

Arbetsutskottet diskuterade organisering av platsmarknadsföring och näringslivsoch etableringsservice utifrån det diskussionsunderlag som skickats elektroniskt,
9 september 2011.
Synpunkter från sammanträdet den 6 september hade inarbetats av ledningskontoret
och Bo Dahllöf föredrog förändringarna. Ledningskontoret bedömer det som angeläget att finna en organisation som både går snabbt att implementera och som skapar
handlingsfrihet och flexibilitet inför framtiden samt bidrar till att utveckla Gotland i
riktning mot antagna mål.
Den verksamhet som gick ut på upphandling, men avbröts på grund av att inga
anbud kom in, föreslås nu i stället bedrivas i egen regi, fördelat på två organisatoriska enheter i aktiebolagsform. Den ena verksamheten förslås omfatta platsmarknadsföringen av Gotland rörande ”Besöka” och ”Bo & Leva” samt
”Besöksservice” (turistbyrå och Gotland Convention Bureau) och ”inflyttarservice”.
Den andra verksamheten riktas till företag och föreslås omfatta marknadsföring av
Gotland rörande ”Verka & Etablera” samt ”Etableringsservice”. Båda verksamheterna föreslås inrymmas i Donnerska huset.
Förslaget innebär att Gotland City AB ombildas till ett platsmarknadsföringsbolag
och att Gotlands Industrihus AB ombildas till ett företags/näringslivsinriktat bolag.
Företrädare för näringslivet ska bjudas in som delägare i det i dag till 100 %
kommunalägda bolaget Gotland City.
Vikten av att en delägare har förankring, legitimitet och kan uppbåda finansiering
underströks. Tillväxt Gotland är en partner i detta sammanhang
Med detta förslag tar Region Gotland ett tydligt ansvar både för plastmarknadsföringen av Gotland samt näringslivs- och etableringsservicen, i en struktur som
samverkar och stödjer näringslivet.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 260 forts
Au § 229

Yrkande:
• Lena Celion (M) biföll arbetsutskottets förlag men hade följande ändringsyrkanden i ledningskontoret skrivelse:
1. Sid 2 längst ner, tillägg: "Det blir också lättare på sikt att lägga ut delar av
verksamheten på privata aktörer samt ta in externa aktörer "
2. Sida 3, längst ner: ”Regionens verksamhet ska ha sin placering i Donnerska
huset”
3. Sida 4, innan ekonomi, tillägg: ”En ambition föreslås vara att lägga ut delar av
verksamheten i extern regi.”
4. Sida 4, Ägande styrning…, omformulering: ”Näringslivet ska bjudas in som
delägare i bolaget.”
5. Sida 5, långt upp: ”Regionens verksamhet ska ha sin placering i Donnerska
huset.”
6. sidan 9, första beslutspunkten ändras till: ”… förhandlingar med Tillväxt
Gotland/näringslivet på Gotland.”
•

Stefaan De Maecker (MP) biföll arbetsutskottets förlag men hade följande
ändringsyrkanden i ledningskontoret skrivelse:
1. Sida 5 under Verksamhetens omfång, tillägg: ”Skapa förutsättningar för att
stödja företagsnätverk”.
2. Sista beslutssatsen ändras till: ”Ledningskontoret tillsammans med
Gotlandshem AB…”
Ordföranden ställde i tur och ordning proposition på Lena Celions ändringsyrkanden
och förklarade att 1,2,4 och 5 hade avslagits och att 3 och 6 hade vunnit bifall.
Ordföranden ställde därefter proposition på Stefaan De Maeckers ändringsyrkanden
och förklarade att de hade vunnit bifall.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 260 forts.

Regionstyrelsens beslut
• Regionstyrelsen ställer sig bakom inriktningen i ledningskontorets förslag och
uppdrar åt ledningskontoret att arbeta vidare med detaljerna samt att uppta
förhandlingar med Tillväxt Gotland/näringslivet på Gotland.
• Ledningskontoret uppdras att utreda förutsättningarna för att överföra de kommersiella fastigheter som ägs av Region Gotland till Gotlands Industrihus AB
”Gotlands näringslivsservice AB”.
• Förslaget förutsätts finansieras inom ledningskontorets ekonomiska ramar och
ledningskontoret uppdras att till budgetavstämningen återkomma med redovisning för hela näringslivskontot.
• Ledningskontoret tillsammans med Gotlandshem AB uppdras att utveckla
formerna för boendeförmedling i samverkan med Gotland City
AB/”Välkommen till Gotland AB”.
• Tillägg görs i texten på sidan Sida 4, innan ekonomi: ”En ambition föreslås vara
att lägga ut delar av verksamheten i extern regi.”
• Tillägg görs i texten på sidan 5 under Verksamhetens omfång: ”Skapa
förutsättningar för att stödja företagsnätverk”.
Expedieras:
Ledningskontoret ARU Tillväxtenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 261
Au § 230

Motion. Marknadsföring för etablering av nya jobb
KS 2011/188 (KS 2011/236)

- Motion 2011-03-21
- Ledningskontoret 2011-09-19, rev

Motion har inkommit från Mikael Nilsson och Andreas Persson (båda S) om att
Region Gotland tar utvecklingsansvaret samt utreder förutsättningarna i syfte att
upprätta en plan över hur etableringar ska göras med en årlig åtgärds- och investeringsplan och där marknadsföring görs i syfte att stimulera till fler etableringar på
Gotland.
Ledningskontoret redogör i sitt utlåtande för historiken för den avbrutna upphandlingen av destinationsmarknadsföring och näringslivsservice. Samtidigt som
regionstyrelsen beslutade, 2011-05-26 att, avbryta upphandling gavs uppdrag åt
ledningskontoret att utarbeta förslag till, att i egen regi, organisera de tjänster som
avsågs upphandlas.
Ett nytt ”näringspolitiskt program” arbetas fram på uppdrag av ledningskontoret.
Kontoret konstaterar att med ovanstående två åtgärder tar Region Gotland ett tydligt
ansvar för näringslivs- och etableringsservice, i en struktur som väl kan samverka
med och stödja näringslivet avseende finansiering, tillgång till infrastruktur och
tillgång på arbetskraft.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till kontorets
yttrande.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 262
Au § 232

Medborgarförslag. Upphandling av mat som är producerat efter
svenska miljö- och djurskyddskrav och helst gotländskt
KS 2011/221

- Medborgarförslag, 2011-04-07
- Ledningskontoret, 2011-08-31

Medborgarförslag har inkommit från Anna Samuelsson om att Region Gotland och
dess offentliga verksamheter föreslås upphandla mat som är närproducerad efter
svenska miljö- och djurskyddskrav. Helst närproducerat gotländskt kött, ägg- och
grönsaksprodukter. Förslagsställaren anser att konsumenten i affären kan välja vad
hon/han vill köpa, men att våra barn, äldre och sjuka inte har den valfriheten utan
får äta det som serveras.
Ledningskontoret skriver i sitt yttrande att Region Gotland tillämpar gällande lagar
och föreskrifter och bevakar förändringar inom upphandlingsområdet för att tillvarata de möjligheter som finns. Upphandlarna inom regionen deltar och är aktiva i
olika nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Man bevakar och tar lärdom av
de många rättsfall som nu har avgjorts eller pågår inom livsmedelsområdet. Region
Gotland följer Miljöstyrningsrådets krav och rekommendationer för livsmedelsupphandlingar. Kontinuerligt utreds också förutsättningarna för att göra goda affärer
med lokala leverantörer.
Majoriteten av nuvarande livsmedelsavtal är med lokala leverantörer. En ny upphandling kommer att annonseras under hösten 2011.
Den utredning som Anders Wijkman, på uppdrag av regeringen, leder och som ska
ge underlag till förändringar av LOU följs med stort intresse ifrån Region Gotland.
Utredningen ska utvärdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv. Slutbetänkandet ska vara klart i juni 2012.
Ledningskontoret föreslår att kontorets yttrande överlämnas som svar.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget bifalls.

Expedieras:
Förslagsställaren (inkl utlåtande)
Ledningskontoret KLS Ekonomi och fullmäktiges sekretariat för anmälan
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 263
Au § 233

Medborgarförslag. Bygg nya idrottsanläggningen på ödetomten i
kvarteret Melonen
KS 2011/206

- Medborgarförslag 2011-03-31
- Tjänsteskrivelse 2011-05-31

Medborgarförslag har inkommit från Katja Eneqvist om att den nya idrottshallen
byggs på ödetomten i kvarteret Melonen. Förslagsställaren menar att om marken
inte kan bebyggas med bostäder, på grund av buller, vore det bra att marken nyttjades till något annat, förslagsvis en idrottshall. Detta skulle även vara till glädje för
boende som slipper den farliga och skräpiga ödetomten.
Ledningskontoret skriver i sin bedömning att kommunstyrelsen i juni 2010 gav
tekniska nämnden i uppdrag att utreda placering av den planerade sporthallen. Efter
presenterad utredning beslutade kommunstyrelsen 2010-10-28, § 222, att sporthallen ska byggas centralt inom Visborgs idrottsområde. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för närvarande med förprojektering av anläggningen samt en detaljplaneläggning av området inom Visborg.
Området inom kvarteret Melonen är för närvarande ett utredningsområde. Gränserna
när det gäller flygbuller är inte helt fastlagda och det pågår ett arbete som syftar till
att möjliggöra byggande av bostäder inom området.
Ledningskontoret avstyrker förslaget och föreslår att kontorets yttrande överlämnas
som svar.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås och ledningskontorets yttrande överlämnas som svar.

Expedieras:
Förslagsställaren (inkl utlåtande)
Ledningskontoret ARU Samhällsbyggnadsenheten
Regionfullmäktiges sekretariat för anmälan

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 264
Au § 235

Remiss. Modell för barnkonsekvensanalyser inför politiska beslut
(intern)
KS 2010/197

- Kommunfullmäktige 2010-03-29, § 39
- IDA-gruppen 2010-05-03
- Ledningskontoret 2011-09-02

Kommunfullmäktige (nuvarande regionfullmäktige) beslöt, med utgångspunkt från
ett medborgarförslag, att IDA-gruppen gavs i uppdrag att ta fram en checklista för
barnkonsekvensbedömningar och att i samband med detta genomföra utbildningar.
IDA-gruppen (Inflytande, Delaktighet Ansvar) ansvarar för arbetet med kommunens
ungdomsråd och har i uppdrag att stärka ungdomars möjlighet till inflytande. IDAgruppen har utarbetat ett förslag till Barnchecklista som varit ute på remiss. Ett
flertal förvaltningar har svarat och de är alla positiva till förslaget. De har också
lämnat förslag på vidareutveckling av checklistan.
Ledningskontoret har i sitt yttrande instämt i flera av de lämnade synpunkterna och
förbättringsförslagen. Kontoret föreslår att dessa inarbetas i förslaget till checklista
och arbetsmodell. Den föreslagna utbildningen i metoden bör vara obligatorisk för
förtroendevalda i regionstyrelsen och i nämnderna samt även för ledande tjänstemän
och förvaltningschefer. Ledningskontoret anser det angeläget att utbildning för
regionstyrelsen och kontorets tjänstemän fås i ett tidigt skede. Arbetet med barnkonsekvensbedömningar bör dokumenteras och följas upp. Slutligen anser ledningskontoret att de får ansvaret för att följa upp satsningen under mandatperioden.
Regionstyrelsens beslut
•

IDA-gruppen ges i uppdrag att i samråd med ledningskontoret arbeta in nämndernas och ledningskontorets synpunkter i förslaget till modell, anvisningar och
checklista.

•

Tidigare beslutade utbildningar genomförs i enlighet med tidigare fattade beslut
(Kf 2010-03-29,§ 39).

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ansvara för att följa upp arbetet under
mandatperioden.

•

Finansiering sker inom ramen för IDA-gruppens budget.

Expedieras: IDA-gruppen, Ledningskontoret ARU Folkhälsoenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 265
Au § 236

Remiss. Alkoholservering på särskilda boenden (SOU 2011:41)
KS 2011/333

- Socialdepartementet 2011-06-10
- Ledningskontoret 2011-09-02

Socialdepartementet har inbjudit Region Gotland att lämna synpunkter på
utredningen om möjligheten att tillåta alkoholservering på särskilda boenden (SOU
2011:41). Av utredningens sammanfattning framgår att utredarna bedömer att
särskilda boenden i allt väsentligt redan uppfyller de krav som från alkoholpolitiska
och ordningssynpunkter kan ställas på en sådan servering. Utredningen gör således
bedömningen att alkoholservering på särskilda boenden bör kunna tillåtas utan
tillståndsprövning i varje enskilt fall. Utredningen föreslår därför att servering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till de boende och deras
närstående ska tillåtas på sådana särskilda boenden som tillhandahåller
måltidsservice och att en särskild bestämmelse om detta förs in i alkohollagen.
Ledningskontoret har samrått med socialförvaltningen om förslaget till remissyttrande.
Ledningskontoret delar utredningens uppfattning att särskilda boenden i allt väsentligt uppfyller de krav som lagen ställer på verksamheter som serverar alkoholdrycker. Därmed instämmer kontoret i att alkoholservering bör kunna tillåtas på
särskilda boenden utan tillståndsprövning i varje enskilt fall. Detta förhållande bör
kunna gälla även för särskilda boenden som upphandlas på entreprenad eftersom
kommunerna har det yttersta ansvaret för verksamheten och följer upp kvalitén.
Därmed bör de krav som alkohollagen ställer tillgodoses. Utredningens förslag om
att den som bedriver alkoholservering på särskilda boenden ska utöva egenkontroll
över serveringen bör enligt ledningskontoret vara möjlig att integrera i befintliga
kvalitetssystem.
Ledningskontoret föreslår att upprättat yttrandet godkänns som remissvar.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag.

Expedieras
Socialnämnden
Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet
Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 266
Au § 238

Medfinansieringsintyg. Gotlandståget
RS 2011/466

- Föreningen Gotlandståget 2011-09-06
- Ledningskontoret 2011-09-06

Föreningen Gotlandståget har inlämnat en ansökan till strukturfonden Småland
Öarna för projektet ”Utbyggnad av Hesselby järnväg, Etapp III och IV”. Föreningen
avser att under en treårsperiod bygga ut järnvägen i Dalhem till Roma för en total
projektkostnad av 11 228 600 koronor.
Föreningen ansöker nu om medfinansieringsintyg från Region Gotland på
1 067 600 kronor. Föreningen har genom offentliga medel från Arbetsförmedlingen
och Region Gotland finansierat 60 % av projektet.
Ledningskontoret föreslår att medfinansieringsintyg för Föreningen Gotlandstråget
medges. Föreningen har sedan 2005 medvetet arbetat för att genom järnvägsspåret
koppla samman Dalhem med Roma. Genom detta kan de båda besöksmålen stärka
varandra och ge möjlighet till att intressanta upplevelser skapas i samverkan.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att författa ett medfinansieringsintyg för
Föreningen Gotlandståget på 1 067 600 kronor.

Expedieras:
Ledningskontoret ARU Tillväxtenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 267
Au § 240

Motion. Temporärt lokalt parkeringstillstånd för rörelsehindrade
KS 2011/110

- Motion 2011-02-21
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 175
- Ledningskontoret 2011-09-07 , rev.

Motion har inkommit från Mats Hedström (M) om att regionen undersöker möjligheten att, genom lokala trafikföreskrifter, införa rätten för läkare att besluta om
temporära lokala handikapparkeringstillstånd att gälla vid sjukvårdsinrättningar och
kommunala förvaltningar på Gotland.
I remissvar har tekniska nämnden avstyrkt motionen med hänvisning till de bestämmelser som finns i 13 kap. 8 § Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Av dessa framkommer att en kommun kan bevilja särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
En förutsättning för detta är dock att det är fråga om ett varaktigt funktionshinder
som innebär att han eller hon har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen
hand. Som underlag för denna bedömning har kommunen oftast ett läkarintyg.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås. Kontoret har redogjort för skillnaden
mellan gatumark och tomtmark samt tillhörande regelverk. Att införa ett eget
system med temporära lokala parkeringstillstånd är möjligt på tomtmark, mark som
regionen äger. Det skulle dock innebära helt nya administrativa uppgifter för sjukvården vad gäller utfärdande och kontroll av tillstånd samt övervakning av parkeringsplatserna. Att belasta sjukvården med ytterligare resursuttag i en redan hårt
ansträngd situation är inte försvarbart. Det kan också medföra en dålig nyttjandegrad av samtliga tillgängliga parkeringsplatser.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Ledningskontoret chefsjuristen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 268
Au § 241

Taxor enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med
vissa läkemedel fr. o. m. 2012
KS 2011/430

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-08-01
- Ledningskontoret 2011-08-23
- Ledningskontoret, klargörande i ärendet, 2011-09-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen har föreslagit att taxorna enligt alkohollagen,
tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska ändras.
Höjningarna i taxorna följer av att tillståndsmyndigheten är intäktsfinansierad och
myndigheten har att finansiera verksamheten genom att balansera kostnaderna mot
intäkterna från taxorna. Senast taxorna justerades var vid årsskiftet 2008/2009.
Vid en jämförelse med nio andra kommuner visar det sig att Region Gotland har en
låg taxa för alkoholärenden. Även efter föreslagen höjning kommer alkoholtaxan att
vara jämförelsevis låg.
Tillsynsavgifter för försäljning av tobaksvaror och receptfria läkemedel höjs från
1 300 kronor till 1 700 kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att ändringarna av taxan för prövnings- och tillsynsavgifterna enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa läkemedel ändras på föreslaget sätt fr.o.m. 1 januari 2012.
Arbetsutskotten den 6 och 13 september ställde en del frågor som ledningskontoret i
en klargörande skrivelse har besvarat.
Yrkande
•

Stefan Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (C) och MatsOla Rödén (FP), att med hänsyn till bygdegårdarna skulle avgift för:
”8. Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag” kvarstå
oförändrad. Alltså 700 kronor istället för föreslagna 1 000 kronor.

Ordföranden ställde proposition på Stefan Nypelius (C) yrkande och förklarade sig anse att
detta hade bifallits.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 268 forts.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen ändras på föreslaget sätt fr.o.m. 1 januari 2012. Dock med den ändringen att ”8. Tillfälliga
tillstånd till slutna sällskap, per serveringsdag” kvarstå oförändrad. Alltså 700
kronor istället för föreslagna 1 000 kronor.

•

Taxan för prövnings- och tillsynsavgifterna enligt tobakslagen och lagen om
handel med vissa läkemedel ändras på föreslaget sätt fr.o.m. 1 januari 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 269
Au § 242

Remiss. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning,
Visby ÅVC samt Slite ÅVC och deponi
KS 2011/470

- Länsstyrelsen Gotlands län, 2011-09-08
- Ledningskontoret, 2011-09-08

Samhällbyggnadsförvaltningen i Region Gotland har till länsstyrelsen inkommit
med ansökningar om tillstånd till allmän kameraövervakning för Visby återvinningscentral samt Slite återvinningscentral med deponi till länsstyrelsen. Yttrande
skall vara länsstyrelsen tillhanda senast 30 september 2011.
Ledningskontoret anser att det föreligger ett befogat intresse att få anordna planerad
kameraövervakning då syftet är att förhindra inbrott och stölder som förekommit vid
ett flertal tillfällen. Kontoret bedömer risken för integritetsintrång som ringa.
Kontoret föreslår att ansökan tillstyrks.
Regionstyrelsens beslut
•

Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning på Visby återvinningscentral och Slite återvinningscentral med deponi tillstyrks.

Expedieras:
Länsstyrelsen på Gotland

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2011-09-22

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-09-13

Rs § 270
Au § 243

Förslag till detaljplan för Ardre Kaupungs 6:1, samråd
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-08-22
- Ledningskontoret 2011-09-09

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utarbetat förslag till detaljplan för Ardre
Kaupungs 6:1. Planen som är ute för samråd syftar till att möjliggöra avstyckning av
upp till åtta tomter på för bostadsbebyggelse. Det två hektar stora markområdet är i
privat ägo och planområdet är beläget mellan Vitvärs fiskeläge och raukområdet vid
Folhammar. Planområdet ska inte anslutas till kommunalt vatten och avlopp och
VA-lösningen har godkänts av kommunen (nuvarande Region Gotland). Förvaltningen har bedömt att någon miljökonsekvensbeskrivning inte ska krävas.
Ledningskontoret har föreslagit att planbeskrivningen bör kompletteras med en
separat rubrik – ”Uppvärmning” - där ambitionen tydliggörs när det gäller lokaliseringen och utformningen av den tillkommande bebyggelsen för att optimera förutsättningarna för utnyttjande av solvärme. Planbeskrivningen bör även kompletteras
med en rubrik – ”Radon” – där krav ställs på markundersökningar för att kunna ta
ställning till eventuella krav på radonskydd i samband med att bygglov ges.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Ledningskontoret ARU Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-09-22

Rs § 271
Remiss. Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)
KS 2011/338

- Socialdepartementet 2011-06-14

Socialdepartementet har inbjudit Region Gotland att i ett remissförfarande svara på
betänkandet ”Bättre insatser vid missbruk och beroende (SOU 2011:35)”.
Ledningskontoret förbereder ett svar.
Regionstyrelsens beslut
•

Med hänvisning till den korta remisstidens längd 2011-10-15 delegeras till
arbetsutskottet att avge yttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret ARU Folkhälsoenheten
Stadssekreterare

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-09-22

Rs § 272
Remiss. Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda
(SOU 2011:54)
KS 2011/382

- Remissbetänkande 2011-0

Region Gotland har inbjudits att svara på Arbetsmarknadsdepartementets remiss om
”Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda - Rätt till ersättning vid arbetslöshet
(SOU 2011:54)”. Ledningskontoret förbereder ett svar.
Regionstyrelsens beslut
•

Med hänvisning till den korta remisstidens längd 2011-10-15 delegeras till
arbetsutskottet att avge yttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret KLS

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-09-22

Rs § 273
Val. Ny ersättare i handikapprådet
Ersättaren i handikapprådet Anders Skantz´ (M) har avsagt sig uppdraget som
ersättare i handikapprådet.
Regionstyrelsens beslut
•

Anders Skantz (M) befrias från uppdraget som ersättare i handikapprådet.

•

Patrik Thored (M) Lilla Sömmerskestigen 1, 621 53 Visby, utses som ny
ersättare i handikapprådet t.o.m. 2014-10-31.

Expedieras:
Anders Skantz
Patrik Thored
Handikapprådet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-09-22

Rs § 274
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionråden Stefaan De Maecker och Hanna Westerén samt alkoholhandläggarna
fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 24 augusti – 15 september 2011.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-09-22

Rs § 275
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning

•

AU § 233 Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39)

•

AU § 237 Remiss. Fjärrvärme i konkurrens (SOU 2011:44)

•

AU § 239 Information. Förslag till detaljplan för Bunge Broungs 1:19 och
Bunge Matisse 1:28 (Bunge camping)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-09-22

Rs § 276
Regiondirektören informerar

•

Regiondirektör Bo Dahllöf informerar om att Ethel Forsberg har anställts som
chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Mellan 2001 och 2010 var Ethel
Forsberg generaldirektör för Kemikalieinspektionen. Hon har också bland annat
varit chef för miljöförvaltningen i Stockholms stad och departementssekreterare
på miljö- och energidepartementet. Ethel Forsberg tillträder sin nya tjänst den 1
januari 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-09-22

Rs § 277
Organisering av vattenseminarium
KS 2011/490

Plan- och bostadskommitténs har förslagit att regionstyrelsen ger ledningskontoret i
uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen anordna ett seminarium för att öka kunskaperna runt vatten och avloppsfrågorna på Gotland. Utgångspunkten återfinns i de frågor som behandlades i ordförandens idéutkast och med ett
kretsloppsinriktat perspektiv.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen anordna ett seminarium med utgångspunkt från de frågor som behandlas
i ordförandens idéutkast och med ett kretsloppsinriktat perspektiv.

Expedieras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningskontoret ARU

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-09-22

Rs § 278
Frågor
•

Lena Celion (M) ställde en fråga om när ärendet om medfinansiering av
hästsportcentrum skulle behandlas. Regiondirektör Bo Dahllöf svarade att
ärendet avses att behandlas på nästa arbetsutskott.

•

Lena Celion (M) ställde en fråga om besparingar på aktivitets- och anläggningsbidrag. Regiondirektör Bo Dahllöf svarade att detta kommer upp på den
kommande budgetavstämningen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 22 september 2011, § 275

Värna om grönområde, Murgrönan
Skrivelse har inkommit från Maria Björkegren om att
värna grönområdet. Ärendet är överlämnat till
samhällsbyggnadsförvaltningen. ( 2011-08-05, KS 2011/417)

Hemställan om att återföra ansvaret för
snöröjning och sandning av trottoarer och
motsvarande utrymmen till regionen
Skrivelse har inkommit från Föreningen för Visby
Innerstads boendemiljö, genom Ulla Söderström om
snöröjning av trottoarer i Visby (2011-09-07, KS 2011/24)

Brev till kommunledningen angående Östersol
Skrivelse har inkommit från Nygarn Utveckling AB och
Östersolsgruppen, genom Gunnar Bendelin (2011-08-23,
KS/448)

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr KS 2011/ 333
Handlingstyp Yttrande

Region Gotland
Regionstyrelsen

Datum 22 september' 2011

Socialdepartementet

Remiss; Betänkande Alkoholservering på särskilda
boenden (SOU 2011 :41)
Sammanfattning

Region Gotland delar utredningens uppfattning att särskilda boenden i allt
väsentligt redan uppfyller de krav som lagen ställer på verksamheter som
serverar alkoholdrycker. Därmed instämmer Region Gotland i att alkohol
servering bör kunna tillåtas på särskilda boenden utan tillståndsprövning i varje
enskilt fall. Detta förhållande bör kunna gälla även för särskilda boenden som
upphandlas på entreprenad eftersom kommunerna har det yttersta ansvaret för
verksamheten och följer upp kvaliteten. D ärmed bör de krav som alkohollagen
ställer tillgodoses. Utredningens förslag om att den som bedriver alkohol
servering på särskilt boende ska utöva egenkontroll över serveringen bör enligt
Region Gotland vara möjligt att integrera i befintliga kvalitetssystem.
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