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PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Rs § 325
Nya ersättare i regionstyrelsen
Regionfullmäktige 2011-09-12, § 163
Regionfullmäktige 2011-10-24, § 199

Regionfullmäktige har utsett Simon Härenstam (M) och Eric Martell (S) som nya
ersättare i regionstyrelsen, efter Anders Skantz (M) respektive Andreas Persson (S).
Ordförande hälsade de nya ersättarna välkomna till regionstyrelsens arbete.
Regionstyrelsens beslut
•

Anmälan lades till handlingarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-01

Rs § 326
Au § 307

Medborgarförslag. Annonsering i lokalpressen
KS 2011/241

- Medborgarförslag 2011-04-19
- Ledningskontoret 2011-09-28

I ett medborgarförslag från Hans A. Svensson, Visby, föreslås att annonsering av
regionfullmäktiges kungörelse, till sammanträden i lokalpressen, bör återgå till
tidigare typografisk modell för att spara på allmänna medel. Medborgarförslaget har
av regionfullmäktige överlåtits till regionstyrelsen för beslut.
Ledningskontoret konstaterar, i sitt utlåtande, att skälet till den ovanligt stora
annonsen var olyckliga omständigheter. Gotlands Media har därför inte debiterat
mer än för tidigare införda annonser.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med kontorets
yttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

Expedieras:
Förslagsställaren (med yttrande)
Kommunfullmäktiges sekretariat för anmälan
Ledningskontoret Kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-01

Rs § 327
Au § 308

Medborgarförslag. Välkommen till Gotland-skylt på gutamål i
hamnen och vid flygplatsen
KS 2009/98

- Medborgarförslag 2009-03-03
- Ledningskontoret 2011-10-17

I ett medborgarförslag från Sven Norberg, Katthammarsvik, föreslås uppsättning av
välkommen till Gotland-skyltar på gutamål med placering på hamnen och vid flygplatsen. Syftet är att på detta sätt få besökare att känna sig välkomna till det magiska
Gotland. Medborgarförslaget är överlämnat av fullmäktige för beslut.
Ledningskontoret instämmer med förslagsställaren i att gutamålet är unikt och kan
utgöra en viktig del av besökarnas upplevelser av Gotland. Kontoret konstaterar att i
syfte att hälsa färjeresenärer välkomna till ön uppfördes 2009 en skylt med texten
”Välkummen ti Gotland”, som står längst med färjeleden. Skylten exponeras på
denna plats för majoriteten av öns besökare.
På flygplatsen har tidigare funnits en skylt med samma budskap. Denna plats
erbjöds tidigare kostnadsfritt till Regionen. Detta erbjudande kvarstår inte längre,
utan placeringen är förenat med kostnader som inte finns budgeterade.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget, som delvis är åtgärdat, anses
besvarat med ledningskontorets yttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets yttrande.

•

Andra möjligheter ska prövas för information om ”Välkummen ti Gotland” vid
flygplatsen.

Expedieras:
Förslagsställaren (med yttrande)
Kommunfullmäktiges sekretariat för anmälan
Ledningskontoret Kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-01

Rs § 328
Au § 309

Motion. Busshållplatser och varsling av mänsklig närvaro
KS 2010/524

- Motion 2010-11-29
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 167
- Regionstyrelsen arbetsutskott 2011-10-18, § 288

Motion har inkommit från Anna Hrdlicka (M) om att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att utreda hur ett system för varsling vid busshållplatser ska utformas på
Gotland, med fokus på en robust och kostnadseffektiv lösning som ökar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i alla åldrar. Exempel på lösning finns bland
annat i Nynäshamn, underlag har bifogats motionen.
Tekniska nämnden konstaterar, i sitt yttrande, att förvaltningen har blivit presenterad
ett antal lösningar på denna fråga och framför att om ett system ska kännas tryggt
för både den resande och föraren måste man veta att systemet fungerar och är helt.
Så förutom att hitta en bra lösning så är också underhållsaspekten en viktig del.
Ekonomiskt så uppstår både en investeringskostnad och en underhållskostnad. Mot
bakgrund av tveksamhet till nämndens ekonomiska möjligheter att pröva varselsystem beslutade nämnden föreslå att motionen avslås.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till tekniska
nämndens beslut.
Yrkande
•

Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Stefan Wramner (M) och MatsOla Rödén (FP), bifall till motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Lena Celions yrkande om
bifall till motionen och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
Votering begärdes. Ja för arbetsutskottets förslag. Nej för Lena Celions yrkande. 8
ledamöter röstade Ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V),Conny Kristensen
Gahnström (S), Cecilia Nygren (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Bo Björkman
(S) och Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade Nej: Lena Celion (M), Eva Gahnström (C),
Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén , Lars Thomsson (C)och Stefan
Wramner (M). Regionstyrelsen hade således bifallit ledningskontorets förslag.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-01

Rs § 329
Au § 310

Motion. Lokal överenskommelse med idéburna organisationer
KS 2010/521

- Motion 2011-10-29
- Ledningskontoret 2011-10-24

Motion har inkommit från Lena Celion (M) om att Gotlands kommun/Region
Gotland tar fram en Lokal överenskommelse för samarbete med de idéburna organisationerna på Gotland, enligt regeringens intentioner.
Ledningskontoret har i sitt svar på motionen redogjort för hittillsvarande arbete och
samt för hur arbetet lokalt fortskrider med Region Gotlands överenskommelse med
civilsamhället.
Vid ett nyligen genomfört seminarium (15 september) formulerades en strategi för
att nå en gemensam överenskommelse på Gotland innebärande en process i flera
steg. Målet är att i god tid innan mandatperiodens slut presentera ett förslag till
överenskommelse.
Ledningskontoret föreslår att rapporten tas emot och lämnas som svar på motionen.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls. Det betonas att framtagandet är en gemensam process med
målsättning att sluta avtal under 2012. Inriktningen ska vara att det gäller idéburna organisationer.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-01

Rs § 330
Au § 311

Motion. Renhållningstaxa – möjlighet att välja hämtningsintervall
för avfall
KS 2011/257

- Motion 2011-04-26
- Tekniska nämnden 2011-09-08, § 196
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-10-18, § 289

Motion har inkommit från Eva Gahnström (C) om att tekniska nämnden får i uppdrag att förändra renhållningstaxan på så sätt att hushållen kan välja hämtningsintervall så att färre stopp av sopbilen behövs.
Tekniska nämnden föreslår att frågan i motionen beaktas vid kommande revidering
av renhållningstaxa och renhållningsordning.
Ledningskontoret delar i huvudsak tekniska nämndens uppfattning i frågan och
konstaterar att det vid överväganden om renhållningstaxan är av största vikt att
taxan medger fullständig finansiering av verksamhetens kostnader. För år 2010
redovisades ett underskott på -2,1 miljoner kronor och ett negativt eget kapital på
-17,1 miljoner kronor.
Ledningskontoret föreslår att frågan i motionen beaktas vid kommande revidering
av renhållningstaxa och renhållningsordning.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att tekniska nämnden får i uppdrag att beakta frågan
om möjligheten att välja hämtningsintervall för avfall vid kommande revidering
av renhållningstaxa och renhållningsordning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-01

Rs § 331
Au § 312

Motion. Spelregler på den svenska arbetsmarknaden
KS 2011/279

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-08-29
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-09-13, § 231

Motion har inkommit från Conny Kristensen Gahnström m.fl. (S) om att Region
Gotland vid tjänste- och entreprenadupphandlingar alltid ska ställa sådana krav att
entreprenören vid varje tidpunkt bedriver sin verksamhet så att den inte innebär
åsidosättande av lag eller annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom
kollektivavtalsområdet.
Ledningskontoret konstaterar i sitt yttrande att de lagar om styr offentlig upphandling bygger på fem grundläggande EU-rättsliga principer som alltid måste
iakttas av den upphandlande myndigheten. Dessa principer är: principen om ickediskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet (förutsägbarhet och
transparens) och ömsesidigt erkännande. Bestämmelserna i upphandlingslagarna ska
alltid tolkas mot bakgrund av dessa principer.
Att ställa sådana krav som motionen avser måste ske på ett sätt som inte åsidosätter
EU-rätten. Att ställa krav på svensk lag då dessa är hårdare än EU-lag eller krav på
svenskt kollektivavtal går inte enligt flera domar i förvaltningsrätter och EUdomstol.
Kontoret föreslår att motionen avslås.
Yrkande
•
•

Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) och MatsOla Rödén (FP,) bifall till ledningskontorets förslag.
Bo Björkman (S) yrkade bifall till motionen.

Ordföranden ställde proposition på Bo Björkmans (S) förslag om bifall till arbetsutskottets
förslag och Lena Celions (M) yrkande om bifall till ledningskontorets förslag och fann att
arbetsutskottets förslag hade bifallits.
Votering begärdes. Ja för arbetsutskottets förslag. Nej för Lena Celions yrkande. 8
ledamöter röstade Ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V),Conny Kristensen
Gahnström (S), Cecilia Nygren (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Bo Björkman
(S) och Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade Nej: Lena Celion (M), Eva Gahnström (C),
Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén , Lars Thomsson (C)och Stefan
Wramner (M). Regionstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-01

Rs § 331 forts

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-01

Rs § 332
Au § 314

Motion. Ökat cyklande på Gotland
KS 2011/250

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-10-03
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-10-18, § 287

Motion har inkommit från Matias Swartling (f.d. Lundström) m.fl. (MP) där det
föreslås att en plan för ökat cyklande i Region Gotland ska tas fram och implementeras. Motionärerna anför att ett systematiskt arbete behöver bedrivas för att driva på
en positiv utveckling av cyklandet.
Ledningskontoret framför i sitt utlåtande att de mål som finns och det arbete som
bedrivs inom Region Gotland för ett ökat cyklande överensstämmer i hög grad med
intentionerna i motionen och att de förslag till åtgärder som tas upp i motionen bör
stämmas av inom trafik- och infrastrukturplaneringen.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls, med hänvisning till ovanstående.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 333
Au § 317

Begäran om förvärv av mark från Stiftelsen Byggnadshyttan
KS 2011/411

- Stiftelsen Byggnadshyttan 2011-03-14
- Tekniska nämnden 2011-05-12, § 110
- Ledningskontoret 2011-10-21

Stiftelsen Byggnadshyttan har i skrivelse begärt att få förvärva mark inom fastigheten Visby Djuplunda 1:1. Stiftelsen avser att utöka verksamheten inom byggnadsvård.
Tekniska nämnden har i yttrande anfört att berört markområde ligger inom primärt
skyddsområde för vattentäkt och är inte lämpat för en permanent verksamhet av det
slag som avses. Nämnden har föreslagit att begäran avslås och samtidigt bett att få i
uppdrag att uppta förhandlingar med Byggnadshyttan om avveckling av verksamheten på det arrenderade området.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande följt tekniska nämndens förslag och avslagit
Byggnadshyttans begäran om förvärv av mark. Kontoret har även föreslagit att
nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att flytta befintlig verksamhet
från platsen i samband med arrendeperiodens utgång 2015. Markområdet är inte
planlagt för industriändamål och i den fördjupade översiktsplanen betecknas
området som ”pågående markanvändning med begränsad utvecklingspotential.”
Eva Gahnström (C) anmälde jäv och deltog inte i ärendet.
Regionstyrelsens beslut
•

Byggnadshyttans begäran om förvärv av mark, inom fastigheten Visby
Djuplunda 1:1, avslås.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att flytta
befintlig verksamhet från platsen och att bidra till att finna alternativ
lokalisering.

Expedieras:
Ledningskontoret KLS Ekonomi
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 334
Au § 318

Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd VA-utbyggnad
Hablingbo-Silte
KS 2011/553

- Tekniska nämnden 2011-10-10
- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 219
- Ledningskontoret 2011-10-24

Tekniska nämnden har begärt finansiellt igångsättningstillstånd för VA-utbyggnad
Hablingbo-Silte. VA-utbyggnaden omfattar 4,6 km överföringsledningar för vatten
och spillvatten mellan Petes i Hablingbo och Kvarnåkershamn i Silte. Det antagna
anbudet var på drygt 9,2 miljoner kronor och den totala produktionskostnaden för
projektet uppgår till 10,2 miljoner kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att finansiellt igångsättningstillstånd medges.
Regionstyrelsens beslut
•

Finansiellt igångsättningstillstånd medges.

•

Finansiering sker med medel ur gällande investeringsbudget.

Expedieras:
Ledningskontoret KLS Ekonomi
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 335
Au § 319

Remiss. Kommissionens förslag om ändring av direktivet om
svavelhalten i olja – KOM (2011) 439 slutlig
KS 2011/487

- Miljödepartementet 2011-09-14
- Ledningskontoret 2011-11-01

Region Gotland är en av de remissinstanser som inbjudits till att lämna svar på
denna remiss. Remissvaren ska ha kommit in till Miljödepartementet senast den
30 november 2011.
Arbetsutskottet diskuterade det av ledningskontoret föreslagna yttrandet och
instämde i huvudinriktningen. Dock konstaterade att skrivelsen behöver tydliggöras
på några punkter, bland annat med avseende på priskompensation, då full
kompensation är en grundförutsättning.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i enlighet med ledningskontorets förslag och de av arbetsutskottet föreslagna förändringarna.

•

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 336
Au § 320

Revisionsskrivelse. Granskning av serviceförvaltningen
KS 2011/530

- Revisorerna 2011-10-04
- Serviceförvaltningen 2011-10-20
- Ledningskontoret 2011-10-26

Regionens revisorer har granskat serviceförvaltningens organisation och
verksamhet. Syftet med granskningen har varit att se om serviceförvaltningens
verksamheter har varit ändamålsenligt organiserade. Granskningen har visat att
verksamheterna huvudsakligen är ändamålsenligt organiserade.
Revisorerna påpekar att det med dagens styrmodell inte finns någon egentlig
konkurrens. Det skulle lika gärna kunna vara en anslagsfinansierad verksamhet. Ett
alternativ är att förvaltningarna får större frihet att köpa tjänster på en
konkurrensutsatt marknad. En variant kan vara att införa en blandmodell med
anslagsfinansierade fasta abonnemang och konkurrensutsatta tjänster med rörliga
priser.
Serviceförvaltningen har i sitt yttrande redovisat beslutade och planerade förbättringsåtgärder. Förvaltningen har utarbetat ett förslag till affärsplan i dialog med
andra förvaltningar. I denna affärsplan återfinns flertalet av de frågeställningar som
tas upp i revisionsrapporten.
Ledningskontoret anser att revisorerna poängterar ett antal väsentliga förbättringsområden som kundrelationer, information och tydlighet i uppdraget. Som beställare
av ett stort antal tjänster från serviceförvaltningen ser kontoret nödvändigheten av
att de åtgärder som planeras av förvaltningen sker i nära samarbete med
ledningskontoret. Kontorets förslag till beslut är att utlåtandet överlämnas som svar
till revisorerna.
Regionstyrelsens beslut
•

Serviceförvaltningens och ledningskontorets yttranden överlämnas som svar till
revisorerna.

Expedieras:
Kommunens revisorer (inklusive de båda yttrandena)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 337
Au § 321

Motion. Betalsäckar – en för brännbart och en för kompost
KS 2011/343

- Motion 2011-06-13
- Tekniska nämnden 2011-09-08, § 195
- Ledningskontoret 2011-10-28

I en motion från Anna Hrdlicka (M) och Karl-Johan Boberg (C) yrkas att det införs
ett betalsystem med två säckar – en för brännbart och en för kompost. Motionärerna
anser det rimligt att systemet med sortering omfattar all insamling av hushållsavfall
och inte, som nu, en betalsäck som är avsedd för osorterat avfall.
Tekniska nämnden har i sitt svar på motionen yttrat att det ur arbetsmiljösynpunkt är
bättre med hämtning med avfallskärl än med säck. Tanken med betalsäck är att
denna möjlighet endast ska användas vid enstaka tillfällen. Eftersom det finns praktiska och miljömässiga problem, med insamling av matavfall i säck, bör förvaltningen istället arbeta för att avfall sorteras och lämnas i befintliga system så långt
som möjligt.
Nämnden har även i sitt yttrande lämnat information om möjligheter till sortering i
befintliga insamlingssystem för både permanentboende och fritidsboende.
Ledningskontoret anför i sitt svar på motionen att säckhantering av arbetsmiljöskäl
bör minskas och att ett system med hämtning med avfallskärl bör förordas samt att
säckhantering av kompostfraktionen är olämpligt.
Kontoret har föreslagit att motionen ska avslås med tekniska nämndens yttrande
som motivering. Dock föreslås det att frågan om insamling och sortering av hushållsavfall tas upp i nästa revidering av renhållningstaxa och renhållningsordning.
Regionstyrelsens förslag till beslut fullmäktige
•

Motionen avslås med tekniska nämndens yttrande som motivering.

•

Frågan om insamling och sortering av hushållsavfall tas upp i nästa revidering
av renhållningstaxa och renhållningsordning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 338
Au § 322

Ändring av taxa för offentlig kontroll av livsmedel
KS 2011/509

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-13, § 120
- Ledningskontoret 2011-10-25

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att taxan för offentlig kontroll av
livsmedel ändras med stöd av 28 § Livsmedelslagen (2006:804). Ändringen av
timtaxan görs i syfte att säkra finansieringen av den obligatoriska verksamheten då
den till största delen är intäktsfinansierad. Förslaget är att timtaxan höjs till 790
kronor per timme (från 728 kr) i 2011 års prisläge. Man passar även på att ändra till
arbetskostnadsindex för tjänstemän i stället för konsumentprisindex, vilket har
ansetts vara mer relevant. Senast taxan reviderades av fullmäktige var 2009-12-13.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Föredragande i ärendet var Charlotte Criwall, samhällsbyggnadsförvaltningens
myndighetschef.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ändring av taxa enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag för prövning
och kontroll enligt livsmedelslagen fastställs att gälla från och med 2012-01-01.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 339
Au § 323

Ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
KS 2011/511

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-13, § 121
- Ledningskontoret 2011-10-25

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit ändring av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Ändring av taxan sker utifrån risk- och erfarenhetsbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Översynen och den sammanhängande ändringen av timtaxan görs i syfte att säkra finansieringen av den obligatoriska verksamheten då den tillstörsta delen, ca två tredjedelar, är intäktsfinansierad. Ändring föreslås av bl.a. timavgiften som höjs till 790 kronor per timme (från
728 kr) i 2011 års prisläge. Man passar även på att ändra till arbetskostnadsindex för
tjänstemän istället för konsumentprisindex, vilket har ansetts mera relevant. Ett
antal kompletteringar och förtydliganden har inarbetats i taxan liksom en del redaktionella ändringar. Taxan har gällt sedan 1 januari 2009 då en ny taxa för miljöbalken antogs 2008-12-15, § 164.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Föredragande i ärendet var Charlotte Criwall, samhällsbyggnadsförvaltningens
myndighetschef.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ändring av taxa enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med 2012-01-01.

•

Uppdrag ges till miljö- och hälsoskyddsnämnden om att genomföra en förstudie
för att se över om förenklad taxekonstruktion är möjlig.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 340
Au § 324

Ändring av taxa för tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor samt
tillsyn och tillstånd enligt Lag om brandfarliga och explosiva varor
KS 2011/510

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-09-13, § 122
- Ledningskontoret 2011-10-25

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit ändring av taxa för tillsyn enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) samt tillsyn och tillstånd enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Stöd för ändringarna av
avgifterna återfinns i respektive lag. Föreslagen taxa avser tillsyn och består av en
fast grundavgift och en rörlig timavgift på 950 kronor per timme.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Föredragande i ärendet var Charlotte Criwall, samhällsbyggnadsförvaltningens
myndighetschef.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ändring av taxa enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag för tillsyn enligt
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor samt tillsyn och tillstånd enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor fastställs att gälla från och
med 2012-01-01.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 341
Au § 326

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

- (Kommunstyrelsen 2010-12-14, § 314)
- Ledningskontoret 2011-08-30
- Ledningskontoret 2011-09-09, rev
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 260
- Ledningskontoret 2011-11-03

Regionstyrelsen beslutade den 22 september 2011 att ställa sig bakom inriktningen i
ledningskontorets förslag rörande ”Organisering av platsmarknadsföring av Gotland
och näringslivs- och etableringsservice” samt uppdrog åt ledningskontoret att arbeta
vidare med detaljerna och att uppta förhandlingar med Tillväxt Gotland/näringslivet
på Gotland.
Ledningskontoret fick även i uppdrag att utreda förutsättningarna för att överföra de
kommersiella fastigheterna som ägs av Region Gotland till Gotlands Industrihus AB
samt återkomma med redovisning för hela näringslivskontot (se ärende KS 2011/491).
Ledningskontoret fick slutligen i uppdrag att tillsammans med AB GotlandsHem
utveckla formerna för boendeförmedling i samverkan med Gotland City AB.
Ledningskontoret bedömer att kontoret med föreliggande förslag dels uppfyller
uppdraget att arbeta vidare med detaljerna som regionstyrelsen gav samt skapar en
tydlig grund för bolagens verksamhet 2012.
Regiondirektör Bo Dahllöf sammanfattade diskussionen i arbetsutskottet och
konstaterade bland annat att uppföljningen av verksamhetens mål bör stärkas genom
en så kallad "nöjd kund-undersökning".
Ledningskontorets skrivelse har reviderats utifrån förd diskussion i arbetsutskottet.
Ärendet föredrogs av tillväxtchef Stefan Persson och regiondirektör Bo Dahllöf. I
ärendet deltog även chefsjuristen Jan Olsson.
Ordföranden föreslog att Gotlands Industrihus AB namnändras till Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB och att Gotland City AB namnändras till
Välkommen till Gotland AB och fann att detta hade vunnit styrelsens gillande.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 341 forts
Au § 326

Ordföranden föreslog att i bolagsordningen införa skrivning om s.k. ”non profit”,
det vill säga att bolagets syfte inte är att gå med vinst, och fann att detta hade
styrelsens gillande.
Ordföranden föreslog att skrivning om hembudsklausul genom så kallat
förköpsförbehåll ska införas och fann att detta hade styrelsens gillande.
Ordföranden föreslog att i bolagsordningen ändra till att styrelsen ska bestå av 5-9
ledamöter och fann att detta hade styrelsens gillande.
Dessa ändringar tillsammans med vissa konsekvensändringar inarbetas i förslaget
till regionfullmäktige.
Regionstyrelsens beslut, under förutsättning av fullmäktiges beslut
•

Arbetsutskottet får i uppdrag att föreslå tre av fem ledamöter i Välkommen till
Gotland AB (Gotland City AB), varav en tjänsteman från ledningskontoret och
två ledamöter med sakkompetens rörande bolagets verksamhetsområde.
(Resterande två politiska ledamöter föreslås av regionstyrelsen).

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att i övrigt administrera de åtgärder som är
nödvändiga för att verkställa ovanstående.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Gotlands Industrihus AB namnändras till Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB.

•

Gotland City AB namnändras till Välkommen till Gotland AB (eller om det ej
godkänns av Bolagsverket, Gotland Information AB).

•

Aktierna i Gotland City AB överlåts till Gotlands Industrihus AB.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 341 forts
Au § 326

•

De upprättade förslagen till bolagsordningar och ägardirektiv för Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB (Gotlands Industrihus AB) och
Välkommen till Gotland AB (Gotland City AB) godkänns.

•

Utse en lekmannarevisor och en ersättare för lekmannarevisorn till Välkommen
till Gotland AB (Gotland City AB) samt Region Gotlands ombud med ersättare
till bolagsstämman.

•

Styrelsesammansättning i Välkommen till Gotland AB (Gotland City AB)
godkänns och regionstyrelsen har att utse ledamöterna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 342
Au § 328

Verksamhetsbidrag, avtal med mera ur Näringslivsanslaget
KS 2011/491

- Ledningskontoret 2011-10-28-

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande
systemet. Av ledningskontorets tjänsteskrivelse framgår berörda organisationers
verksamhet samt förslag till bidrag.
Ekonomin i den nu föreslagna ”nya näringslivsorganisationen” beräknas enligt
utredning omsätta ca 8 miljoner kronor, varav bidrag från Regionen beräknas uppgå
till 6,6 Mkr. Mot den bakgrunden behöver en viss omprioritering ske inom anslaget
gentemot tidigare år vidare behövs även en viss handlingsberedskap för eventuella
kompletterande tjänsteköp, inom ramen för utvecklingen av den ”nya näringslivsorganisationen”.
Bidragen till Almi Företagspartner, Science Park Gotland, Ung Företagsamhet,
Högskolan och Rindi baseras på tidigare eller separata överenskommelser varför
prioritering måste ske mellan övriga inkomna ansökningar. Detta innebär att Emax
Sverige har prioriterats bort och ett maximalt belopp om 700 000 kr avsatts till
Tillväxt Gotland, Coompanion och Hushållningssällskapet.
Ledningskontoret föreslår att bidrag lämnas och belastar regionstyrelsens anslag för
näringsliv, enligt följande:
ALMI företagspartner Gotland AB
”Gotland City AB”
Science Park Gotland (SPG)
Ung Företagsamhet Gotland
Högskolans boendegaranti
Rindi Kårhuslokaler
TvG, Hushållningssk, Coompanion
SUMMA

3 300 tkr
6 600 tkr
1 350 tkr
114 tkr
293 tkr
505 tkr
700 tkr
12 862 tkr

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 342 forts
Au § 328

•
•

Emax ansökan om bidrag med 50 000 kronor avslås.
Delegeras till regiondirektören att slutförhandla och besluta om storleken på
bidrag till Tillväxt Gotland, Hushållningssällskapet och Coompanion inom
ramen för beslutade 700 000 kronor.

Regionstyrelsens beslut
•

I enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret Ledning och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 343
Au § 329

Ansökan om medel ur anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder till
projektet ”Framtid i grön näring”, medfinansiering till programmet
Främja kvinnors företagande
KS 2011/439

- Ansökan om medel för att främja kvinnors företagande 2011-08-19
- Ledningskontoret 2011-10-12

Ledningskontoret har föreslagit att finansiellt stöd beviljas till projektet ”Framtid i
grön näring” med sammanlagt högst 587 262 kronor. Projektet syftar till att genom
utbildning skapa förutsättningar för hållbart företagande och tillväxt. Det riktar sig
till kvinnor inom de gröna näringarna på den gotländska landsbygden som vill starta
eller utveckla ett företag. Projektet har stöd i det regionala tillväxtprogrammet inom
utvecklingsområde Basförutsättningar, insatsområde affärsutveckling och finansiering. Samråd har skett med länsstyrelsen vilka är positiva till projektet.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland beviljar finansiellt stöd till projekt ”Framtid i Grön Näring”
med sammanlagt högst 587 262 kronor ur anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.

•

Beslutet avser perioden 2011-10-01 t.o.m. 2013-12-31. Skriftlig slutrapport med
utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2014-01-31. Avdelningen för
regional utveckling informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 344
Au § 330

Ansökan om medel ur anslag 1:1, regionala tillväxtåtgärder till
projekt ”Landsbygdsutveckling med bolag i samverkan”,
medfinansiering till landsbygdsprogrammet
KS 2011/531

- Ansökan om medel, Gotländska utvecklingsbolag i samverkan, 2011-04-27
- Ledningskontoret 2011-10-28

Ledningskontoret har föreslagit att finansiellt stöd beviljas till projektet
”Landsbygdsutveckling med bolag i samverkan”. Det övergripande syftet med
projektet är att underlätta för olika utvecklingsaktörer, på landsbygden, att utveckla
den lokala hembygden. Via samordning och utveckling av bolagens resurser ska
tillgången till kunskap, kapital och mötesplatser göras tillgänglig för fler lokala
utvecklingsaktörer och genom detta skapa ökad tillväxt på den gotländska landsbygden.
Projektet har stöd i det regionala tillväxtprogrammet inom utvecklingsområdena
”Besöksnäring” och ”Profilprodukter”.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland beviljar finansiellt stöd till ” Landsbygdsutveckling med bolag i
samverkan” med sammanlagt högst 1 125 000 kronor, varav högst 202 500
kronor för 2011, högst 375 000 kronor för 2012, högst 375 000 kronor för 2013
och högst 172 500 kronor för 2014 ur respektive års anslag 1:1, Regionala
tillväxtåtgärder.

•

Beslutet gäller under förutsättning att Länsstyrelsen i Gotlands län fattar ett
positivt beslut.

•

Beslutet avser perioden 2011-07-01 – 2014-06-30.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 345
Au § 331

Ansökan om medel ur anslaget 1:1 regionala tillväxtåtgärder, till
projekt ”Leader Gotland 2011”
KS 2011/562

- Ansökan om medfinansiering av Leader Gotland 2011 2011-10-21
- Ledningskontoret 2011-10-21

Ledningskontoret har föreslagit att projekt Leader Gotland beviljas medfinansiering
inom landsbygdsprogrammet med högst 10 420 032 kronor för 2011. Finansiering
av Leader sker med nationella offentliga medel, EU-medel samt annan offentligt
medfinansiering på lokal nivå. Utvecklingsarbetet för Leader Gotland karaktäriseras
av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande och samverkan. Leader
Gotland är sammansatt av representanter från offentlig, privat och ideell sektor.
Syfet med verksamheten är att med stöd av lokal kunskap och lokalt engagemang
uppnå målsättningarna för utveckling av den gotländska landsbygden.
Leader Gotlands strategi har stöd i det regionala tillväxtprogrammet, insatsområde
”Besöksnäring” och ”Profilprodukter”.
Ledningskontorets motivering lyder: ”Leader Gotlands strategi gör det möjligt, för
boende på den gotländska landsbygden, att med en sektorövergripande arbetsmetod
utveckla den egna bygden. Lokalt initiativ och engagemang skapar långsiktiga
positiva effekter för utvecklingen på landsbygden.”
Jäv
Eva Gahnström (C) och Brittis Benzler (V) anmälde jäv och deltog inte i ärendet.
Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkade att punkt 4 i förslaget till beslut skulle strykas.

Ordförande ställde proposition på yrkandet och fann att det hade bifallits.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland beviljar medfinansiering till Leader Gotland inom landsbygdsprogrammet med sammanlagt högst 10 420 032 kronor för år 2011 från anslag
1:1, Regionala tillväxtåtgärder.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 345 forts.
•

Bidraget får inte utgöra driftstöd. (§5, Förordning 2003:596 om bidrag för
projektverksamhet inom den regionala utvecklingspolitiken.)

•

Verksamhetsberättelse, årsredovisning och huvudbok för 2011 ska ha inkommit
senast 2012-02-29.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 346
Au § 332

Överklagande av detaljplan för kv. Kaptenen, Artilleriet 1:33
KS 2011/375

- Regionfullmäktige 2011-06-13, §128
- Länsstyrelsen i Gotlands Län 2011-09-28
- Ledningskontoret 2011-11-01

Regionfullmäktige beslutade den 13 juni 2011 att anta detaljplan för Visby kv.
Kaptenen, del av Visby Artilleriet 1:33. Länsstyrelsen beslutade att ta upp beslutet
till överprövning och upphävde därefter detaljplanen i beslut den 27 september
2011.
Region Gotland har den 7 oktober 2011 överklagat Länsstyrelsens beslut, att med
stöd av 12 kap 1 § PBL upphäva Region Gotlands beslut att anta detaljplan för
Visby kv. Kaptenen (del av Visby Artilleriet 1:33).
Eftersom överklagandefristen riskerade att löpa ut och mot bakgrund av ärendets
komplexitet begärdes anstånd med att utveckla grunderna för talan till den
30 november 2011.
Ledningskontoret framför, i förslaget till överklagande, att den aktuella detaljplanen
uppfyller uppställda krav på människors hälsa och säkerhet, eftersom marken utifrån
Boverkets allmänna råd anses lämplig för bebyggelse. Kompletterande bebyggelse
är av ytterst begränsad omfattning, med 80-90 personer till de ca 9 000 personer
som sedan tidigare är berörda av kurvan för riksintresset för luftfarten, varför planen
måste anses innehålla ett motiverat avsteg från Naturvårdsverkets riktvärden. Under
sådana förhållanden kan det inte uppfattas som olämpligt med hänsyn till
människors hälsa och säkerhet eller påtagligt hota riksintresset Visby flygplats.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen ger in skrivelse till Regeringen i
enlighet med det upprättade förslaget.
Regionstyrelsens beslut
•

Skrivelsen skickas till Regeringen i överensstämmelse med ledningskontorets
upprättade förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
Anm:
Skrivelsen bifogas det tryckta protokollet
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-11

Rs § 347
Au § 333

Begäran om ersättning enligt norsk modell till de som vanvårdats
i social barnavård 1920 - 1980
KS 2011/558

- Föreningen Vanvårdad och Bortglömd, 2011-10-21
- Sveriges Kommuner och Landsting, 2011-10-21
- Ledningskontoret 2011-10-25

Regionstyrelsens ordförande har mottagit en skrivelse från Föreningen Vanvårdad
och Bortglömd, daterad den 20 oktober 2011, med begäran om att Region Gotland
ska följa Norges modell för ersättning med upp till 750 000 kronor till de som vanvårdats i social barnvård.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit del av Vanvårdsutredningens
slutbetänkande ”Vanvård i social barnavård – slutrapport” (SOU 2011:16) och
ovanstående skrivelse. Mot denna bakgrund har SKL sänt ett brev till sina medlemmar. Av detta framgår bland annat att SKL delar Upprättelseutredningens
slutsats att staten ensam har ansvaret för ersättningar till vanvårdade, då endast
staten kan garantera enhetlighet i handläggning och beslut.
Ledningskontoret delar den bedömning som görs av Sveriges Kommuner och
Landsting.
Ledningskontoret föreslår att Föreningen Vanvårdad och Bortglömds begäran att
Region Gotland ska följa norsk modell för ersättning till de som vanvårdats i social
barnavård ej medges.
Regionstyrelsens beslut
•

Begäran medges ej.

Expedieras:
Chefsjuristen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Rs § 348
Delegation. Slutrapport. Utvecklingsmedel för förebyggande
insatser rörande alkohol, narkotika, doping och tobak
KS 2010/170

- Ledningskontoret 2010-09-07
- Regionstyrelsen 2010-10-28, § 253
- Ledningskontoret 2010-11-04

Länsstyrelsen inbjöd 2010-04-16 Region Gotland att ansöka om utvecklingsmedel
för förebyggande insatser inom det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiska området. Två delprojekt har beviljats.
Enligt länsstyrelsens beslut ska regionstyrelsen lämna slutrapport och ekonomisk
redovisning senast 2011-12-01. Förlängning har begärts och beviljats av länsstyrelsen, så att slutrapport kan lämnas senast 2011-12-06.
Ledningskontoret föreslår, mot bakgrund av länsstyrelsens krav på slutrapportering,
att regionstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att godkänna slutrapport.
Regionstyrelsens beslut
•

Med hänvisning till länsstyrelsens krav på slutrapportering delegeras till
arbetsutskottet att godkänna av ledningskontoret upprättad slutrapport.

Expedieras:
Ledningskontoret Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Rs § 349
Revidering. Beslutsattestanter för ledningskontoret 2011
KS 2011/565

- Ledningskontoret 2011-11-09

Ledningskontoret har lämnat förslag till revidering av beslutsattestanter för
kontoret.
Regionstyrelsens beslut
•

Beslutsattestanter revideras i enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret Ledning och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Rs § 350
Anmälningsärenden

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

Serveringstillstånd m.m.

Av kommunalrådet Lena Celion och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden enligt
alkohollagen 27 oktober till 21 november 2011.
•

Underrättelse om disciplinpåföljd

Serviceförvaltningen 2011-11-15, SF 2011/145

•

Förhandlingsprotokoll

Region Gotland genom Regionstyrelsen och Brandmännens riksförbund (BRF) 2011-07-01

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Rs § 351
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-11-25

Rs § 352
Regiondirektörens information

•

Region Gotland och Länsstyrelsen på Gotland har angående Högskolan på
Gotlands framtid uppvaktat statsrådet Peter Hohnet på utbildningsdepartementet.
I uppvaktningen deltog regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S), regiondirektör Bo Dahllöf, landshövding Cecilia Schelin Seidegård och länsrådet Peter
Molin.

•

Under 2012 har Gotland hand om ordförandeskapet i nätverket B7 eller Baltic
Islands Network. Under Gotlands ordförandeår planeras bl.a. för att ge ungdomar en mera framträdande plats. B7-spelen kommer att hållas på Gotland
under 2012 med deltagande av ca 350 ungdomar.

•

Omvärldsseminarium kommer att gå av stapeln den 20 december. Separat
inbjudan.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 25 november 2011, § 351
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011
avseende länsstyrelserna
Räntekontokrediten för anslagspost 8, Länsstyrelsen i
Gotlands län, höjs från 4 500 000 kronor till 9 000 000 kr.
(Socialdepartementet 2011-10-27)

Narkolepsi
SKL – Sveriges kommuner och Landsting – informerar
om vikten av att sprida information till verksamheterna
inom Regionen angående narkolepsifrågan.

Överenskommelse mellan staten och SKL om
utveckling och finansieringen av nationella
Kvalitetsregister för vård och omsorg
Kvalitetsregistren har bidragit till en bättre vård och en
ökad livskvalitet för patienterna. Dessutom ger kvalitetsregister Sverige förutsättningar för att vara världsledande inom utveckling och forskning. För att fortsätta
utveckla kvalitetsregistren träffas en överenskommelse
mellan staten och SKL. (styrelsebeslut nr 12)

(cirkulär 11:43)

Överenskommelse mellan staten och SKL om
psykiatrin

Avtal om notkopiering inom de kommunala
musik-/kulturskolorna läsåret 2011/2012

Socialdepartementet önskar att SKL medverkar i att de
återstående psykiatrisatsningspengarna för 20111 når ut
till lämpliga mottagare som kan omsätta dem inom
viktiga områden. Departementet är väl medvetet om att
det inte är bra att detta kommer så sent under året men
är angelägna om att finna en lösning som gör att
pengarna inte går förlorade. (styrelsebeslut nr 13)

SKL informerar om normalavtal rörande kopiering av
noter inom den kommunala musik- och kulturskolan för
läsåret 2011/2012. (cirkulär 11:44)

Rapport till vägledning vid införandet av
e-tjänster
SKL – informerar om att vid införandet av e-tjänster är
det viktigt att förutom verksamhetsbehoven även beakta
de juridiska frågeställningarna som uppkommer. Dessa
hänför sig till både formkrav i lag eller annan författning
på underskrift m m och regler kring utställare och mottagare av handlingar, känsliga personuppgifter sekretess,
allmänna handlingar och arkivering samt olika frågor
kring rättsäkerhet generellt. Frågor kring legitimering
och signering/underskrift av olika handlingar aktualiseras vid flertalet av de e-tjänster som finns eller kan
komma att utformas. (cirkulär 11:46)

Verksamhetsplan 2012 för CeHis
Verksamhetsplanen för år 2012 för – CeHis innehåller det
tredje och sista året i handlingsplanen för åren 2010-2012.
De mål och krav på genomförda projekt som sattes upp i
den kommer att uppfyllas före utgången av år 2012.
Styrelsens för Skl beslöt vid sammanträde den 17 juni
2011:
att landsting och regioner tillsammans i enlighet med
godkänd treårsplan 2010-2012 avsätter 255 mkr (angivet
i 2010 års prisläge för senare uppräkning) för år 2012 för
gemensam eHälsoutveckling, samt
att inriktningen för åren 2013-2015 är att påtagligt och
successivt öka det gemensamma arbetet och resurserna
för det och därigenom även reducera dubbelarbete inom
landstingens samlade IT-verksamhet. (Beslut nr 11)

Överenskommelse mellan staten och SKL om
vissa ersättningar inom folkhälsoområdet
Staten och SKL har sedan 2006 årligen slutit överenskommelse om vissa ersättningar på folkhälsoområdet.
Ersättningarna avser särskilda anvisade medel för
insatser mot hiv/aids. De övergripande prioriteringarna
och villkoren för överenskommelsen är treårig. Varje år
beslutas om en ny överenskommelse för det aktuella året.
År 2012 är det tredje året och sista året i den nu gällande
treårsperioden. (styrelsebeslut nr 14)

Överenskommelse mellan staten och SKL om
fördjupade medicinska utredningar 2012
Denna överenskommelse kommer att vara en del av en
kommande överenskommelse för en kvalitetssäker och
effektiv sjukskrivningsprocess för 2012 (den så kallade
Sjukskrivningsmiljarden) som staten och SKL kommer
att ingå senare under året. Överenskommelsen om fördjupade utredningar innebär att landstingen ska leverera
medicinska utredningar på beställning av Försäkringskassan. För att landstingen ska få förutsättningar att ha
en organisation på plats som kan utföra teambaserade
medicinska utredningar och särskilda läkarutlåtanden
till den 1 januari 2012 har detta villkor i den kommande
överenskommelsen hanterats i särskild ordning.
(styrelsebeslut nr 15)

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Tekniska nämndens information om naturreservat Södra Hällarna
Kommunekolog Jimmy Holpers har redovisat projektplanen för Södra Hällarnas naturreservat. Byggnadsnämnden har fått i uppdrag att i samverkan med
tekniska nämnden arbeta fram ett förslag till kommunalt
naturreservat med föreskrifter som syftar till att dels
säkerställa områdets biologiska värden dels tillgängliggöra området för allmänhetens rekreation och naturupplevelser. Innan maj månads utgång 2012 skall ett
färdigt förslag presenteras för regionstyrelsen.
(Se TN 2011-10-13, § 156)

Eget kapital för provningsavgift för anläggande
av kaj för kryssningstrafik i Visby hamn
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en miljökonsekvensbeskrivning för uppförande av kryssningskaj
i Visby hamn. Miljödomstolen har fastställt prövningsavgiften till 400 tkr. (se TN 2011-10-13, § 247)

Revidering av VA-planen samt budgetbehov för
VA-verksamheten
Verksamhetsansvarige Sten Reutervik har informerat om
vilka behov av VA-investeringar som finns. Det gäller
t ex medel för projektering av VA-verk, nya säkerhetskrav (cryptosporidium), ökade problem med dagvattenöversvämningar (klimatförändringar) och effekter av
blixtnedslag. (Se TN 2011-10-13, § 248)

Fritidsgårdar kräver förändring
Öppet brev har inkommit om exkludering av fritidspedagoger och Lärare med inriktning mot fritidshem.
Brevet har också skickats till media, fackföreningar,
Utbildningsdepartementet, Skolverket m. fl.
(Nationell namninsamling 2011-10-01)

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr KS 201 1/487
Handlingstyp Remissytt rande
Datum 2.5 november 2011

Miljödepartementet.
Klimatenheten
103 33 STOCKHOLM

Remiss av kommissionens förslag om ändring av direk
tivet om svavelhalten i olj a - KOM (2011) 439 slutlig
Ert dnr M2011 (2692) 1<1
Region Gotland har fått möjlighet att lämna synpunkter på ändringen av rubri
cerat direktiv.

Sammanfattande bedömning
Kommissionens förslag till ändrat direktiv om svavelhalten i olja är ett steg i
rätt riktning för minskad miljöpåverkan från sjöfarten, men för Gotlands del är
det av största vikt att regeringen vid genomförandet, tar särskilda hänsyn för
att undvika minskad tillgänglighet till farjetransporter för näJ.ingslivet och de
boende på Gotland. Region Gotland anser att full kompensation för de ökade
kostnader för resor och transporter inom GotlandstrafIken som direktivet kan
medföra måste ges, att fömtsättningarna för teknikutveckling inom sjöfarten
måste stödjas för att möjliggöra Sjöfart inom direktivets ramar samt att ett re
gelverk anpassat för användning av LNG i farjetrafiken måste tas fram.

Synpunkter
I förslaget beskrivs att de sänkta gränsvärdena för svavel kan bidra till bety
dande prishöjningar på marina bränslen, och därmed få negativa effekter för
konkurrenskraften för sjöfarten jämfört med andra transportsätt och för indu
strin. Direktivförslaget tar upp betydelsen av att hjälpa särskilt industrin i
SECA- områden att hitta lämpliga ekonomiska och teknis ka lösningar för att
minska kostnaderna för direktivets införande. E n siruation, som Gotlands, där
alternativa godstransportsätt saknas, där persontrafiken till grannområdena
huvudsakligen sker med farjor och där konsekvenserna därmed omfattar ett
helt samhälle, fInns däremot inte belyst.
För Gotland är farjetrafIken avgörande för öns utveckling, konkurrenskraft
och tillväxt. En hållbar trafIk, med en god tillgänglighet - pris, turtäthet, res
och transporttid, är grunden. Det nuvarande trafIksystemet ses allmänt som väl
fungerande och uppväger till viss del de transportm ässiga konkurrensnackdelar
som Gotland har. Dock är den senaste tidens prisu tveckling, med höjda priser
inom person- och godstrafIken, oroande.
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Krafti.gt hÖjda bränslepriser riskerar att medföra höjda res- och transportkost
nader och förändringar i traftkupplägget. Kommunikationernas betydelse för
Gotlands utveckling gör att Reg.ion Gotland förutsätter att dc ekonomiska
konsekvenserna på kort och medellång sikt av sänkningen av svavelhalten i det
marina bränslet, kompenseras fullt ut genom tillskott till anslaget för Gotlands
traftk en
På längre sikt blir de krav som regeringen ställer inför upphandling av färjetra
ftken från och till Gotland avgörande för tillgängligheten till Gotland i förhål
lande till andra svenska regioner som kan välp järnv äg ell r landsväg för lång
väga transporter. För Gotlands del gäller färjetra fiken, vilken bör lösas med
teknik som möter dagens och morgondagens krav både på tillgänglighet och på
miljöanpassning. Även ett regelverk anpassat för användning av L G i färje 
trafiken måste tas fram. Region Gotland ser gärna att föru tsä ttningarna för
teknikutveckling inom sjöfarten förbättras, till e, emp el genom att
Fartyg inom SECA får stöd för att installera skm bbe rteknik, för att i ett
övergångsskede kunna använda andra bränslen än MGO.
Tillgängligheten på LNG för marina applika rioner utvecklas.
Region Gotland anser att full kompensation för dc ökade kos tnader för resor
och transporter inom Gotlandstrafiken som direktivet kan medföra måste ges
samt att fÖll.1tsättningarna för teknikutveckling inom sjö farten måste stödjas
för att möjliggöra sjöfart inom direktivets ramar.
Regionstyrelsen

$Y~
Äke Svensson
ordförande

3L'~\Bo Dah llöf
regiondi rektör
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Datum 25 november 2011

Regeringen
Miljödepartementet
103 33 Stockholm

Angående överklagande av upphävande av detaljplan för
Visby Kv. Kaptenen, Artilleriet 1:33
Region Gotland (synonymt med G otlands kommun) har den 7 oktober 2011
överklagat Länsstyrelsens beslut 2011-09-27, dm 402-225 1- 11, att med stöd av
12 kap 1 § PBL upphäva Region Gotlands beslut att anta detaljplan för Visby
Kv. Kaptenen (del av Visby Artilleriet 1:33).
Region Gotland yrkade att Ll:geringen ska upphäva Länss tyrelsens beslut samt
fastställa den av region fullmäktige anmgna detalj planen.

Bakgrund
Motiven till Länsstyrelsens beslut är, så som det får förstås , att den aktuella
detaljplanen inte tillgodoser riksintresset för luftfaxte n och att bebyggelsen är
olämplig med hänsyn till människors hälsa. Detta i enlighet m ed riktlinjerna i
~:aturvårdsverkets

allmänna råd 2008:6 om riktvärden för flygtraftkbuller och

om tillståndsprövning av flygplatser. Länsstyrelsens uppfattning är också, som
det får förstås, att Naturvårdsverkets allmänna råLl har företräde framför
Boverkets allmänna råd 2009:1 om Flygbuller i planeringen.
Region Gotland motsätter sig denna uppfattning samt an er att Boverkets
allmänna råd ska vara vägledande. Boverket är den m yndighet som har bäst
kunskap om hur problematiken med buller från flygverksamhet ska hanteras i
boendefrågor och boendemiljö, varför dessa råd borde ha företräde.
Det huvudsakliga problemet i detta ärende är att dc båda statliga myndigheterna
Naturvårdsverket och Boverket har olika riktlinjer som står i konflikt mot
varandra när det gäller hur flygbuller ska beaktas. N aturvårdsvekets allmänna råd
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Regionstyrelsen
Region Gotland

tar sikte på riktvärden för flygtrafik buller i samband med tillståndsprövning av
flygplatser medan Boverkets allmänna råd tar sikte på planering och bebyggelse.
Både Naturvårdsverkets och Boverkets riktlinjer utgår från
infrastrukturpropositionen 1996/ 97:53 men har dock inte samordnats vilket
skapar stora problem för ett flertal kommuner. Inte heller underlättas
problematiken av att länsstyrelser har olika uppfattningar om hur de
konflikterande regclverket ska hanteras. Jämför här bur läns tyrelsen i
Östergötlands län i ett aktuellt ärende hos Mark- och miljödomstolen (Mål nr P
2644-11) gällande riksintresset för SAAB:s flygfält j Linköping ansett att
Boverkets råd ska vara styrande för bebyggelseutveckling n.
I det nu aktuella överklagandet ska dock noteras alt Region G tland anser att
både

aturvårdsverkets riktvärden och Boverkets allmänna råd har följts. De

avsteg som görs bedöms inte beröra människors hälsa och äkerhet eller hota
ribintresset Visby flygplats.

Regionens planarbete
I bilagda dokument presenteras Region G otland ' planeringsarbete för att
säkerställa markanvändningen, i ett längre perspektiv, sam t
flygplatsverksamheten. Översil<tsplan 2010-2025 - "Bygg Gotland", från juni
2010, särskilt sid. 34-35; Fördjupad översiktsplan [ör V isbyo mrådet 2025 - "Hela
Visby", från december 2009, särskilt sid. 44-46 samt den nu överklagade
Detaljplanen för Kv. Kaptenen i Visby, särskilt sid. 10-11 ,(bilagor 1-3).
I samband med framtagandet av den fördjupade översik planen för
Visbyområdet 2025 - Hela Visby (nedan Hela Visby), diskuterades och
analyserades flygbullrets påverkan på bebyggelseurvecklingen. Detta var en av de
stora planerings frågorna och betraktades som en intressekonflikt. I Hela Visby
anges riktlinjer för bebyggelseplaneringen avseende flygbullcr(s. 44-46).
tgångspunkten har här varit att utgå från de tillstån dsgivna bullernivåerna och
inte de faktiska nivåerna. I detta läge hade inte Bovcrkets allmänna råd
publicerats utan blev tillgängliga för Region G otland förs t i februari 2010, alltsa
efter antagandet av H ela Visby. l och med detta är grundprincipen i
flygbullerriktlinjerna i Hela Visby att

aturvårds erkets riktvärden avseende

flygbuller ska ligga till grund för lokaliseringsprövning a nya bostäder eller
annan störningskänslig bebyggelse. U tifrån då rådande planeringsunderlag
bedömdes att ca 9 000 personer var boende inom områden som kan beröras av
flygbuller över max 70 dRA och/elle.t PR

55 dBA.

Region Gotland har i sitt arbete bedömt att avsteg från Naturvårdsverkets
riktvärden avseende flygbuller i utemiljön inom planområdet i vissa fall kan vara
motiverade i sådana situationer då avstegen iute bedöms beröra människors hälsa
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Regionstyrelsen
Region Gotland

och säkerhet eller hota riksintresset Visby flygplats. D etta gäller endast inom
vissa områden där flygbuller mellan max 70 och may 80 dBA kan förekomma.
FBN 55 dBA bör dock ej överskridas. G ällande riktvärden för inomhusmiljön
ska alltid uppfyllas. Föreslagna kompletteringar och utbyggnad enligt gällande
detaljplaner bedöms öka an talet boende
70 dBA och / eller FE

5011.1

kan beröras av o.ygbuller över max

55 dBA med högst cirka 10-15 %, varav kvarteret

Kaptenen utgör mindre än en procen t - ca 27 bostäder, dvs. ca 80-90 personer.
I de riktlinjer som anges i Hela Visby föreslås olika förhållningssätt vad avser
tätorten Visby och närområdet Själsö/Brissund. Kyarteret Kaptenen ligger
centralt i Visby och är ett förtätningsobjekt för att bygga färdigt och hela staden.
För tätorten kan avsteg från naturvardverkets riktvän len \Tara motiverade i de fall
då den tillkommande bebyggelsen kan anses utgöra en komplettering av
befintliga bostadsområden/ stadsdelar när den har , tor be tydelse för
bebyggelsemönstret i den befintliga miljön och/eller där kompletteringen bidrar
till att "hela" och "färdigställa" staden i enlighet med intenti nerna i den
fördjupade översiktsplanen. Kvarteret Kaptenen bedöms upp fylla båda dessa
krav och [mns utpekat som ett tillkommande bebyggelseotnJ:åde i Hela Visby.
(För närområdet Själsö/Brissund finns andra förut ättningar och
förhållningssätt) .

U tveckling av grunderna
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vägledning för hm buller
från flygtrafik ska hanteras vid planering och byogande. Boverket har samtidigt
formulerat allmänna råd vid lokaliseringsprövningar i områden som exponeras
för buller från flygtrafik, Flygbuller i planeringen 2009: 1. Region Gotland finner
det mycket otillfredsställande att rekommendationerna om hur riktvärdena ska
tillämpas skiljer sig åt mellan Boverket och atm vårdsvet:ket. En olycklig
konsekvens av denna oklarhet är att länsstyrelser skiljer sig åt vad gäller
bedömningen av vilka råd som ska ges företräde. Boverkets allmänna råd bygger
på en vetenskaplig analys utifrån aktuell forskning, varför dessa borde ha
företräde framför de mer generella och tidigare utgivna råden av
Naturvårdsverket. l avvaktan på en samordning a\' de sta tliga verkens riktlinjer
för hur hänsyn bör tas till flygbuller är det enligt Region Gotlands bedömning
mest rimligt att utgå från Boverkets riktlinjer som ät av senare datum.
Vad som anges i Boverkets allmänna råd är till mångt och mycket i
överensstämmelse med Region G otlands förh ållningssätt. Riktlinjerna i Hela
Visby är dock något mer restriktiva än Boverkets allmänna råd och ligger
någonstans mittemellan Boverkets och N aturvårdsverkets. J': ndast nagra
specifIka områden inom Visby tätort pekas ut för ny bebyggelse och är mycket
restriktiv till nya hus och mindre bebyggelsegrup per i Visbys närområde
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Själsö/Brissund som också berörs av flygp latsverksamheten.

m Boverkets

allmänna råd skulle tillämpas fullt ut kan betydligt större och Oer områden både i
Visby och i Själsö/ Brissund bebyggas med bostäder.
Vid en tillämpning av Boverkets allmänna råd skulle trolig is max 70 dB 
kurvan (baserad på 30 händelser) rymmas inom FE
innebära att det skulle räcka att ha rE

55 dBA vilket skulle

55 dBA om gräns t" r ny

bostadsbebyggelse. Kvart ret K aptenen ligger utanför FE

55 dBA. I Boverkets

allmänna råd beskrivs även en särskild situation för komplettering av bebyggelse
i tätorter genom förtätning av kvartersstrukturer med flerbostadshus med syfte
att stödja en hållbar stadsutveckling och då gäller FBN 55 dl3A samt att max 70
dBA högst får överskridas tre gånger nattetid. Men eftersom Visbys max 70 dBa
kurva sannolikt ligger innanför FBN 55 dBA så blir denna situation inte aktuell
för Visby tätort. Värt att notera är att Länsstyrelsen delar Re 'on Gotlands
synsätt att radhus /villor i centralt läge kan likställas med flerb ostadshus (i
Boverkets allmänna råd) eftersom V isbys bebygg l estruktur är sådan med
villabebyggelse i mycket centrala lägen.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis är det Region Gotlands upp fattning att den aktuella
detaljplanen uppfyller uppställda hmr på människors hälsa och säkerhet,
eftersom marken utifrån Boverkets allmänna råd anses lämplig för bebyggelse.
Kompletterande bebyggelse som tillförs är av ytterst begräo ad omfattning, med
ca 80-90 personer till de ca 9 000 personer som sedan tidigare är berörda a,
kurva n för riksintresset för luftfarten, varför planen måste ans es innehålla ett
motiverat avsteg från Naturvårdsverkets riktvärden. Under sådana förhållanden
kan den inte uppfattas som olämplig med hänsyn till mä nniskors hälsa och
säkerhet eller påtagligt hotar riksintresset Visby fl,'gplats.
Detaljplanen för Visby Kv. Kaptenen (del av Visby Artille.rier 1:33) ska därför
fastställas .
Regionstyrelsen
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