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PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 353
Au § 336

Tilläggsanslag för äldreboende vid Hemse vårdcentrum
KS 2011/588

- Tekniska nämnden 2011-05-12, § 105
- Ledningskontoret 2011-11-21

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för täckande av uppkomna extrakostnader för om- och nybyggnad av särskilt boende vid Hemse vårdcentrum. Dessa
extra kostnader uppgår till 1,7 miljoner kronor och består bl.a. av problem med
bottenplattan, åtgärder vid anslutning av tak mellan ny- och befintlig byggnad samt
flytt och åtgärdande av befintlig VA-anläggning.
Ledningskontoret bedömer att de tillkommande utgiftsposterna är förhållandevis
måttliga i förhållande till projektets omfattning på 51 miljoner kronor. Inriktningen
bör dock i första hand vara att tillkommande utgifter inryms inom befintligt projekts
kalkylerade ramar. I andra hand föreslås medgivande att överskrida projektets
budget med högst 1,7 miljoner kronor. Kontoret anser inte att tilläggsanslag ska
medges.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges överskrida investeringsanslaget.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden medges överskrida investeringsanslaget för ny- och
ombyggnad av det särskilda boendet vid Hemse vårdcentrum med högst
1,7 miljoner kronor.

•

Tilläggsanslag medges ej.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 354
Au § 337

Motion. Riktlinjer för byggande av trygghetsbostäder
KS 2011/255

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-05-26

I en partiöverskridande motion från Ola Lindvall (C), Stefan Wramner (M) och Bror
Lindahl (FP) föreslås att det skyndsamt tas fram ett förslag på riktlinjer för
insatser/medverkan i samband med byggande av trygghetsbostäder.
Ledningskontoret redogör i sin tjänsteskrivelse för boendeformen trygghetsboende.
För att styra byggande av bostäder och därmed även trygghetsboende kan villkor i
markanvisningsprocessen användas när Regionen äger marken. För närvarande
pågår revidering av bostadsförsörjningsplanen för 2008-2013 och frågor med
anknytning till trygghetsboende kommer att tas upp och behandlas inom ramen för
detta arbete.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad på så sätt att Regionens roll
och möjligheter, när det gäller att medverka till uppkomsten av trygghetsbostäder,
ska behandlas i den pågående revideringen av bostadsförsörjningsplanen.
Regiondirektören Bo Dahllöf gavs på arbetsutskottet i uppdrag att återkomma med
tidplan för revidering av bostadsförsörjningsplanen.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Regiondirektören informerade om att ärendet om revidering av bostadsförsörjningsplanen kommer upp i slutet av mars eller i början av april.
Yrkande:
•

Lena Celion (M) yrkade bifall till motionen.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Lena Celions
yrkande om bifall till motionen och fann att yrkandet hade avslagits. Votering
begärdes. Ja för ledningskontorets förslag och Nej för Lena Celions yrkande. 8
ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S),
Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S), Lisa Kalström (S),
och Åke Svensson (S).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 354 forts.
7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C),
Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Margareta
Persson (M). Regionstyrelsen hade således bifallit ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad på så sätt att Regionens roll och möjligheter, när det
gäller att medverka till uppkomsten av trygghetsbostäder, ska behandlas i den
pågående revideringen av bostadsförsörjningsplanen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 355
Au § 338

Motion. Minska användningen av plast
KS 2011/256

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2011-11-08

Eva Gahnström (C) har i en motion föreslagit att det ska initieras en kampanj för att
minska användningen av plast. Motionären anför att användandet av plast, som är
tillverkad av mineralolja, är ett slöseri med ändliga resurser. Hon har även anfört
flera exempel på städer som har infört förbud eller avgifter vid användning av
plastkassar.
Ledningskontoret ger i sitt utlåtande en bakgrund till de i motionen påpekade miljöproblemen. Kontoret bedömer dock att huvuddelen av hushållens avfall av plast
redan regleras av producentansvaret och därför inte ytterligare ska regleras av
Region Gotland. Kontoret framför även att livscykelanalyser av plastprodukter som
t.ex. plastkassar inte ger ett entydigt besked om att alternativen till plast är bättre ur
miljösynpunkt.
Ledningskontoret föreslår att motionen ska avslås med hänvisning till bedömningen
att regionens inflytande över hur mycket plast som används i samhället är alltför
begränsad för att göra en sådan kampanj meningsfull. Berörda förvaltningar får
dock i uppdrag att tydligare informera om vikten av att återvinna plastavfall.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen bifalles på så sätt att kunskapsnivån för dessa frågor ska lyftas
exempelvis via Ekokommunarbetet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 356
Au § 339

Motion. Klimatkompensation
KS 2011/571

- Motion 2011-10-24
- Ledningskontoret 2011-11-18

Mats Hedström (M) framför i en motion förslag om att det ska införas ett klimatkonto och att klimatkompensation ska ske genom interna köp av utsläppsrättigheter.
Regionens bolag och förvaltningar ska göra inbetalningar till internt konto utifrån
sina utsläpp av fossilt koldioxid.
Ledningskontoret ger i sitt utlåtande exempel på att liknande konton finns att hämta
i bland annat Örebro, Åre, Växjö och Helsingborgs kommuner. Varje verksamhet
belastas med en intern avgift på 22 - 25 öre per kg utsläppt fossil koldioxid. I praktiken blir det ett incitament till att följa biogasstrategin och att effektivisera transporterna, eftersom bara obetydliga mängder andra fossila bränslen ska finnas kvar i
regionens verksamheter från och med 2013. År 2010 beräknades 93 % av totalt
5 064 ton koldioxidutsläpp från regionens egna verksamheter härröra från transporter. Tillgodohavandet på klimatkontot kan delas ut till angelägna projekt enligt
ett ansökningsförfarande. Med utgångspunkt från andra kommuners modell skulle
det röra sig om en knapp miljon per år i omfördelning till klimatåtgärder.
Kontoret bedömer att förslaget är värt att gå vidare med under förutsättning att en
fungerande modell kan utvecklas eller kopieras som motiverar förvaltningarna till
att verkligen genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder, vilka i längden
ger såväl kostnadsbesparing som energieffektivisering och minskade koldioxidutsläpp. Förslaget hinner inte utarbetas och komma med i budgeten till år 2012
varför det bör utredas under våren 2012 och i så fall börja gälla från år 2013.
Ledningskontoret föreslår att de får i uppdrag att inför budget 2013 redovisa förslag
på ett förvaltningsgemensamt klimatkonto som kan integreras i ekonomisystemet
och i regionens arbete med energieffektivisering och resepolicy, för att på ett
kostnadseffektivt och innovativt sätt bidra till att minska beroendet av fossila
bränslen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 356 forts
Au § 339

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yrkande:
•

Stefaan De Maecker (MP) med instämmande av bland andra Brittis Benzler (V)
yrkade på avslag till motionen.

Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och Stefaan De
Maeckers m. fl. yrkande om avslag till motionen. Votering begärdes. Ja för Stefaan
De Maeckers yrkande om avslag till motionen och Nej för bifall till ledningskontorets förslag. 8 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V),
Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S),
Lisa Kalström (S) och Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M),
Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP),
Lars Thomsson (C) och Margareta Persson (M). Regionstyrelsen avslog således
motionen.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 357
Au § 341

Motion. Möjlighet att åka kollektivt med skolskjutsarna
KS 2011/347

- Motion 2011-06-13
- Regionfullmäktige 2011-06-13, § 147
- Ledningskontoret 2011-10-28

I en motion från Lisa Kalström (S) föreslås att möjligheten till att åka kollektivt med
skolskjutsarna återinförs på Fårö och övriga Gotland. Denna möjlighet togs bort av
tekniska nämnden 2007.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen besvaras med dess yttrande. I den
pågående upphandlingen av skolskjutstrafiken finns det inskrivet att skolskjutstrafiken kan komma att utvecklas och integreras mer i den allmänna kollektivtrafiken. Valda entreprenörer ska i så fall från och med höstterminen 2012 agera för
att dessa tjänster kan införas och utföras. Nämnden planerar även för en anpassning
av kollektivtrafikens turer och tider för att få möjliga övergångar.
Ledningskontoret delar i sitt yttrande motionens inställning till ett mera effektivt
utnyttjande av skolskjutsarna i syfte att förbättra alla resenärers tillgång till allmänna kommunikationsmedel. I förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö ges
förutsättningar för alla kollektivresenärer återigen ska kunna använda sig av skolskjuts för olika serviceresor.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska
nämndens yttrande samt ledningskontorets kommentar.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens och ledningskontorets yttranden.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 358
Au § 342

Motion. Nattstopp i kollektivtrafiken
KS 2011/346

- Motion 2011-06-13
- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 234
- Ledningskontoret 2011-11-08

Kerstin Löfgren-Dahlström (C) har i en motion föreslagit att nattstopp införs, det
vill säga möjligheten att be chauffören om att få stiga av bussen mellan två
hållplatser. Syftet är att öka tryggheten hos bussresenären. Enligt motionären har
Kalmar infört nattstopp inom kollektivtrafiken, efter klockan 21, och anser att detta
slagit väl ut.
Tekniska nämnden konstaterar att det redan i dag finns möjlighet att få stiga på och
av bussar mellan hållplatser. Nämnden föreslår att motionen anses besvarad genom
förvaltningens yttrande och ger i uppdrag till sin förvaltning att informera chaufförerna om möjligheten till nattstopp på trafiksäkert sätt.
Ledningskontoret har i sin skrivelse föreslagit att motionen tillstyrks på så sätt att
tekniska nämnden får i uppdrag att se över förutsättningarna att även möjliggöra
nattstopp i stadstrafiken där det är motiverat ur ett trygghetsperspektiv och där
stoppen kan ske på ett trafiksäkert sätt.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen bifalls. Tekniska nämnden får i uppdrag att införa nattstopp i
kollektivtrafiken.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 359
Au § 343

Serviceförvaltningens styrkort 2012-2015
KS 2011/621

- Serviceförvaltningen 2011-11-18

Serviceförvaltningen har tagit fram affärsplan för 2012-2015. I denna beskriver
förvaltningen sin affärsidé; hur verksamheten är tänkt att bedrivas, verksamhetens
mål och hur dessa ska nås. Affärsplanen utvecklas och revideras årligen.
Det balanserade styrkortet, som är en del av affärsplanen, ska fastställas av regionstyrelsen.
Två justeringar av styrkortet gjordes av arbetsutskottet. Vilka har inarbetats i föreliggande styrkort.
Regionstyrelsens beslut
•

Styrkortet för serviceförvaltningen fastställs.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret, strategerna för kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 360
Au § 344

Direktiv. Upphandling inom serviceförvaltningen
KS 2011/578

- Regionstyrelsen 2010-05-27, § 126
- Serviceförvaltningen 2011-10-26
- Ledningskontoret 2011-11-22

Regionstyrelsen har i maj 2010 beslutat att konkurrensutsätta vissa delar av
serviceförvaltningens verksamhet. Inriktningsbeslutet blev att 30% av måltidsförsörjningen bör upphandlas av underleverantörer och 30% av logistiktjänsterna,
d.v.s. transporter, städning, lagerhållning m.m. samt att konkurrensutsättningen fick
inledas omgående. Serviceförvaltningen skulle återkomma med specificerade kalkyler och förslag till genomförande.
Serviceförvaltningen har upprättat direktiv för upphandling som, förutom all upphandling inom serviceförvaltningen, innehåller direktiv för måltidsförsörjning och
logistiktjänster. Av direktiven framgår att målsättningen är, att 30% av verksamheten ska upphandlas. Upphandling av måltidsförsörjningen inleds som ett pilotprojekt med att måltider i Fårösund och Garda upphandlas i en första fas. Med
denna erfarenhet kan sedan större projekt upphandlas när erfarenheter gjorts om
marknadsläget för anbudsgivare. Vad avser logistiktjänsterna fortsätter den upphandlingsprocess som redan inletts.
Serviceförvaltningen föreslår att direktiven för upphandling antas.
Ledningskontoret föreslår att serviceförvaltningens förslag bifalls. Kontoret anser att
direktiven är ändamålsenliga. Kontoret betonar att när det finns både externa och
interna utförare är det viktigt att plan för uppföljning upprättas även för den interna
verksamheten.
Regionstyrelsens beslut
•

Serviceförvaltningens föreslag till direktiv för upphandling antas.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret, Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-11-29

Rs § 361
Au § 345

Konkurrensutsättning av regionens post- och pakethantering
KS 2011/474

- Kommunstyrelsen, 2008-11-19, § 279
- Serviceförvaltningen 201-09-07
- Ledningskontoret 2011-11-11

Kommunstyrelsen har, 2008-11-19, efter förslag av konsult- och servicekontoret,
beslutat att ”Kommunens post- och pakethantering i Visby konkurrensutsätts fr.o.m.
1 juli 2009, under förutsättning att verksamheten då blir billigare än att drivas i egen
regi, och tjänsterna ska upphandlas”.
Serviceförvaltningen övertog ärendet vid bildandet 2009-04-01.
SKL Kommentus inköpscentral (SKI) har genomfört en riksomfattande upphandling
av posthanteringstjänster i vilken Gotlands kommun deltog. Posten fick tilldelningsbeslut på posthanteringstjänsterna.
Serviceförvaltningen bedömer att det bud som posten lämnat på utförandet av postoch pakethanteringen i Visby kostnadsmässigt överstiger den verksamhet som utförs
av enheten för vaktmästeri- och transport.
Serviceförvaltningen har därefter haft i uppdrag att göra eventuella avrop och teckna
överenskommelse med posten som underentreprenör för posthanteringstjänsten.
Posten har lämnat pris på utförande av tjänsten.
Serviceförvaltningen föreslår att verksamheten för post- och pakethantering i Visby
tillsvidare utförs i egen regi. I samband med genomförande av de anpassnings- och
rationaliseringsåtgärder som pågår kommer rutiner och processer att ses över.
Ledningskontoret föreslår att serviceförvaltningens förslag bifalls. Förutsättningarna
om en billigare verksamhet i annan regi har inte uppfyllts. Kontoret föreslår att man
bör delta i nästa upphandling av posthanteringstjänster i SKI:s regi.
Regionstyrelsens beslut
•

Verksamheten bedrivs tillsvidare i egen regi. Byte av utförare kan lämpligen
omprövas efter ett par år.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret, Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 362
Au § 350

Förslag till detaljplan för Bunge Biskops 1:23 (Bungenäs),
utställning
KS 2011/606

- Byggnadsnämnden 2011-10-12, § 187
- Ledningskontoret 2011-11-16

Byggnadsnämnden har för utställning lämnat förslag till detaljplan för Bunge
Biskops 1:23 (Bungenäs). Detaljplaneområdet består av det f.d. skjutfältet i sydöstra
delen av Bunge och omfattar ca 1,5 kvadratkilometer i privat ägo. Syftet med detaljplanen är att omvandla det gamla militärområdet genom att tillskapa attraktiva
bostäder och att öppna upp området som ett spännande besöksmål med många
publika verksamheter. Avsikten är att den nya bostadsbebyggelsen integreras med
de befintliga kulturhistoriska byggnaderna från kalkindustrins dagar och de
lämningar som finns kvar från försvarets anläggningar. Då ett genomförande av
detaljplanen kan medföra risk för betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning tagits fram.
Ledningskontoret tillstyrker planförslaget med följande kommentar
- Det föreslagna planområdet är ett ur flera aspekter känsligt område med mycket
höga natur- och kulturvärden och det är därför viktigt att all exploatering sker på ett
genomtänkt sätt där utgångspunkten lämpligen utgörs av de förslag på åtgärder som
redovisas i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.
- Planbeskrivningen bör kompletteras, så som föreslogs i samrådsremissen, med en
uttalad ambition att uppvärmningen av husen skall ske på ett miljövänligt sätt t ex
genom solenergi.
Arbetsutskottet hade föreslagit att planförslaget tillstyrks i enlighet med
ledningskontorets förslag och kommentarer samt med tillägget att även den
kompletterande naturinventeringen utgör utgångspunkt.
Yrkande:

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av och Bo Björkman (S) att
solenergi inte särskilt ska pekas ut och att ledningskontorets andra kommentar i
beslutsförslaget ändras på så sätt att punkt sätts efter ”på ett miljövänligt sätt”.
Ordföranden ställde proposition på Mats-Ola Rödéns yrkande och fann att det hade
vunnit bifall.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 362 forts
Au § 350

Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks i enlighet med ledningskontorets förslag inklusive
kommentarer samt med tillägget att även den kompletterande naturinventeringen
utgör utgångspunkt.

•

Den andra kommentaren, i ledningskontorets förslag till beslut, ändras på så sätt
att punkt sätts efter ”på ett miljövänligt sätt”. Den fullständiga meningen lyder:
”Planbeskrivningen bör kompletteras, så som föreslogs i samrådsremissen, med
en uttalad ambition att uppvärmningen av husen skall ske på ett miljövänligt
sätt.”

Expedieras:
Ledningskontoret, Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 363
Au § 351

Direktiv för upprättande av planprogram för Östercentrum
KS 2011/628

- Ledningskontoret 2011-11-23

Under 2009 tecknades ett markanvisningsavtal med Länsförsäkringar Gotland om
utveckling av fastigheten Visby Trasten 5. Enligt avtalet ska parterna verka för att ta
fram en detaljplan syftande till att möjliggöra en utveckling av fastigheten (gamla
Q8-macken, invid MAX restaurang). Visby Centrum AB ska ges möjlighet att delta
i arbetet som samrådspart och därigenom möjliggöra för att hitta en utveckling till
gagn för hela Östercentrum.
I avsikt att pröva möjligheterna för att genomföra en planläggning i ett större
sammanhang har ledningskontoret tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen
tagit fram ett skissförslag för hela Östercentrum. Ett antal möten med
fastighetsägare inom området har genomförts under våren och sommaren 2011. För
närvarande pågår ett pilotprojekt inom Östercentrum för att belysa sociala värden i
det offentliga rummet.
Ledningskontoret föreslår att byggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva förutsättningarna för att ta fram ett planprogram för området innehållande t ex volymoch solstudier, översiktliga geotekniska utredningar samt utredningar kring gemensamma parkeringslösningar. Avgränsningen av planområdet ska preliminärt utgöras
av Ringmuren, Jägargatan, Norra Hansegatan och Skolportsgatan. Arbetet ska
bedrivas i samverkan med Länsförsäkringar Gotland, övriga fastighetsägare inom
området samt Visby Centrum AB.
Den totala kostnaden för arbetet med planprogrammet uppskattas till 300 000
kronor och arbetet förutsätts kunna genomföras under 2012. Finansiering sker via
ledningskontorets investeringsmedel för exploateringsprojekt.
Regionstyrelsens beslut
•

Byggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett planprogram för Östercentrum
enligt föreslagen avgränsning. Kostnaden för arbetet uppskattas till 300 000
kronor och finansiering sker med medel ur ledningskontorets investeringsbudget
för exploateringsprojekt.

Expedieras: Byggnadsnämnden, Ledningskontoret, Samhällbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 364
Au § 352

Förvärv av mark inom fastigheten Visby Visborg 1:9
KS 2011/299

- Ansökan /skrivelse 2011-04-13
- Ledningskontoret 2011-11-23

Ansökan har inkommit från LEVA husfabrik/LEVA naturvänligt på Gotland AB
om att tillåtas förvärva de två av företaget förhyrda kungsladorna.
Ledningskontoret föreslår att ansökan om förvärv avslås och att byggnadsnämnden
ges i uppdrag att ta fram en detaljplan för området Kungsladugård med mangårdsbyggnad och lador.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Ärendet föredrogs av utvecklingsdirektör Per Lindskog och olika förslag diskuterades. På sammanträdet föreslogs att ledningskontoret får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att lösa vissa av de fastighetsrelaterade investeringarna
exempelvis, vägar, värme, ventilation och isolering, mot en högre hyra.
Yrkande:
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), avslag till
förslaget om att ledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för
att lösa vissa av de fastighetsrelaterade investeringarna.

Ordföranden ställde proposition på förslaget om att ge ledningskontoret i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att lösa vissa fastighetsrelaterade investeringar och
Mats-Ola Rydéns yrkande om avslag till förslaget. Votering begärdes. JA för
sammanträdets förslag och NEJ för Mats-Ola Rödéns yrkande. 11 ledamöter röstade
ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker
(MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S), Lisa Kalström (S), Eva Nypelius (C),
Stefan Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Åke Svensson (S). 4 ledamöter röstade
nej: Mats-Ola Rödén (FP), Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Margareta
Persson (M). Regionstyrelsen hade således bifallit ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Begäran om förvärv av mark inom fastigheten Visby Visborg 1:9 avslås.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för att lösa in vissa
av investeringarna i fastigheten mot en högre hyra.

Expedieras:
Ledningskontoret, Samhällsbyggnad, Regiondirektören
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 365
Au § 353

Försäljning av Visby Staren 1
KS 2011/106

- Tekniska nämnden 2011-03-10, § 46
- Ledningskontoret 2011-03-23
- Regionstyrelsen 2011-04-14, § 121
- Ledningskontoret 2011-11-21

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 4 april 2011, § 313, att fastigheterna Staren 1 och Staren 2 ska säljas genom direktförsäljning till nuvarande
hyresgäster - men att en ny värdering först ska genomföras. Vid behandlingen av
ärendet framkom bland annat att hyresgästen till Staren 1 förhyrt fastigheten under
40 år och har besittningsskydd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har låtit göra en ny värdering av fastigheten, vilket
resulterade i ett värde om 1 200 000 kronor (± 100 000 kronor). Med värderingen
som grund har ett köpeavtal upprättats för Staren 1, då nuvarande hyresgäster är
intresserade av att köpa denna fastighet. Tillträdesdag har i avtalet satts till
2012-01-01.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att till Alf och Inga-Britt Bolin
försälja fastigheten Visby Staren 1 för en köpeskilling av 1 200 000 kronor och i
övrigt enligt föreliggande förslag till köpekontrakt.
Yrkande:
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på att försäljning skulle ske på öppna marknaden.

Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och Mats-Ola Rödéns yrkande.
Votering begärdes. JA för ledningskontorets förslag och NEJ för Mats-Ola Rödéns
yrkande. 11 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S),
Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S), Lisa Kalström (S), Eva
Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Åke Svensson (S). 4 ledamöter
röstade nej: Mats-Ola Rödén (FP), Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Margareta
Persson (M). Regionstyrelsen hade således bifallit ledningskontorets förslag.

Regionstyrelsens beslut
•

Fastigheten Visby Staren 1 försäljs till Alf och Inga-Britt Bolin till en
köpeskilling av 1 200 000 kronor.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.
Expedieras: Tekniska nämnden, Ledningskontoret Samhällbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 366
Au § 354

Försäljning av f.d. Klostergården i Roma
KS 2010/500

- Ledningskontoret 2011-11-28

Ledningskontoret föreslår att f.d. Klostergården i Roma (Klostergården 1:37) ska
säljas till högstbjudande via fastighetsmäklare och att detta uppdrag ges till samhällsbyggnadsförvaltningen. Marknadsvärdet har av tekniska förvaltningen uppskattats till ca 1 miljon kronor.
Kontoret konstaterar att ingen kommunal verksamhet har visat intresse för att förlägga verksamhet till lokalen. Lokala initiativ som visat intresse för att överta
fastigheten och där bedriva verksamhet, är ur ett samhällsperspektiv positivt. De
skulle kunna tillföra orten ett värde i form av aktiviteter för äldre och andra boende
på orten. Dock är bedömningen att det finns begränsade möjligheter att långsiktigt
driva och finansiera den föreslagna verksamheten. Enbart fastighetsdriften beräknas
uppgå till mellan 0,5 – 1 miljoner kronor per år.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra försäljning av f.d. Klostergården
i Roma, Klostergården 1:37, till högstbjudande via fastighetsmäklare.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 367
Au § 357

Revisionsskrivelse. Granskning av delårsrapport 2:2011
KS 2011/604

- Revisionsskrivelse 2011-11-14
- Ledningskontoret 2011-11-23

På uppdrag av regionens revisorer har PWC, Kommunal sektor granskat delårsrapport nr 2 som omfattar perioden januari-augusti 2011. Revisionsrapporten har
översänts av regionens revisorer till regionstyrelsen och tekniska nämnden för
åtgärder.
Revisorerna bedömer att delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och
god redovisningssed i övrigt. Man gör även bedömningen att rapporten i allt väsentligt ger en rättvisande bild av ekonomiskt resultat och ekonomisk ställning.
Revisorernas bedömning är också att de föreskrifter och anvisningar som finns ger
förutsättningar för att uppfylla kommunal redovisningslag.
I delårsrapporten görs en bedömning av den samlade måluppfyllelsen för Region
Gotland. Revisorerna har svårt att göra en samlad bedömning av måluppfyllelsen
eftersom resultatet är blandat. Dock anser man att styrningen har utvecklats positivt
även om den kan förbättras ytterligare.
Revisorerna poängterar också att kostnaderna för tjänsterna i flera fall är högre än i
jämförbara kommuner, vilket regionen bör analysera och eventuellt åtgärda.
Revisorerna anser att regionen inte kommer att nå de finansiella målen.
Ledningskontoret kommenterar, utifrån revisionsrapporten, bland annat att delårsrapport nr 2 är den första rapporten som behandlar måluppfyllelse utifrån det nya
koncernstyrkortet 2011-2015. Många av de mätetal som ger underlag till måluppfyllelse samlas in vid årsskiftet, vilket gör att många uppgifter saknas. Värdet av
tätare uppföljning kan diskuteras.
Kontoret föreslår att ledningskontorets utlåtande överlämnas som svar till
revisorerna.
Anm. Enligt KL 9 kap 9 a §. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8
kap. 20 § skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas delårsrapporten och årsbokslutet.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 367 forts
Au § 357

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets utlåtande överlämnas som svar till revisorerna.

Expedieras:
Ledningskontoret, Ekonomi
Regionens revisorer

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 368
Au § 358

Remiss. Klimat- och energimål för Gotland
KS 2011/541

- Länsstyrelsen 2011-11-11
- Ledningskontoret

Region Gotland har fått möjligheten att lämna synpunkter till länsstyrelsen på
förslaget till nya klimat- och energimål för Gotland. Länsstyrelsen önskar särskilt
synpunkter på:
1. Uppföljning av de tidigare gotländska klimat- och energimålen
2. De föreslagna nya målen
3. Bakgrund och utgångspunkter för de nya målen
4. Strategin för att uppnå målen
Ledningskontoret anser att Region Gotland bör ställa sig bakom länsstyrelsens förslag att etappmålen till år 2020, för miljökonsekvensmålet begränsad klimatpåverkan, ska vara på samma nivå på Gotland som i de nationella etappmålen. Kontoret
föreslår även att länsstyrelsens strategi preciseras vad gäller länsstyrelsens egna
bedömningsgrunder och ställningstaganden.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att inge ledningskontorets
förslag till yttrande som svar på länsstyrelsens remiss.
Arbetsutskottet föreslog vissa revideringar av dokumentet mot bakgrund av att
Regionen borde ha högre ambitioner än att endast leva upp till de nationella målen.
Dessa har inarbetats i förslaget som presenteras regionstyrelsen.
Sammanträdet föreslog vissa redaktionella justeringar.
Ekostrateg Helena Andersson deltog under ärendets behandling.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges enligt upprättat förslag och de av regionstyrelsen föreslagna
redaktionella justeringarna.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Ledningskontoret, Samhällsbyggnad
Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet
Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 369
Au § 359

Remiss – betänkande. Spara i goda tider – för en stabil
kommunal verksamhet, SOU 2011:59
KS 2011/529

- Finansdepartementet 2011-10-04
- Ledningskontoret 2011-11-24

Den 15 september överlämnades slutbetänkandet ”Spara i goda tider - för en stabil
kommunal verksamhet”, SOU 2011:59, till regeringen. Region Gotland har i likhet
med övriga kommuner och landsting inbjudits att lämna synpunkter på betänkandet.
Utredningen har haft i uppdrag att presentera analyser och förslag som förbättrar
förutsättningarna för en kommunal verksamhet som är stabil över konjunkturcykeln
och som inte förstärker konjunkturvariationerna i samhällsekonomin. En viktig
fråga för utredningen har varit att utröna om kommunsektorn bidrar till att förstärka
konjunktursvängningarna genom förändringar av utgifter och skatter. En annan
viktig fråga har varit om det kommunala balanskravet har förstärkt denna utveckling. Utredningen har också haft i uppdrag att redovisa hur en stabiliseringsmekanism över tid kan utformas.
Av ledningskontorets skrivelse framgår bland annat att kontoret delar uppfattningen
att det finns en asymmetri i balanskravet genom att överskott ska konsolideras in i
det egna kapitalet medan underskott, i princip, ska återställas inom tre år. Kontoret
anser det positivt att kravet görs mer flexibelt och tillstyrker förslaget att reservering
till resultatutjämningsreserv får göras.
Kontoret tar även upp det faktum att många kommuner, liksom Region Gotland, har
ett ekonomiskt mål att resultatet ska uppgå till minst 2 procent av egna skatteintäkter, generella stadsbidrag och utjämning. Risken med ett högre satt resultatmål
redovisas av kontoret.
Under åren 2000-2011 uppgår regionens resultat i genomsnitt till 24 miljoner kronor
och resultatet har överstigit 81 miljoner kronor vid ett tillfälle (82 miljoner kronor).
Detta antyder att denna del i förslaget om resultatutjämningsreserv har en mycket
begränsad betydelse för Regionen.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 369 forts
Au § 359

När det gäller förslaget om kommunstabiliseringsfond så anser ledningskontoret att
finansieringen genom årlig obligatorisk stabiliseringsavgift ur det kommunala
skatteunderlaget ska avstyrkas och att finansieringen bör ske med statliga medel, då
stabiliseringspolitiken främst är ett statligt ansvar.
Ledningskontoret föreslår att yttrande avges enligt upprättat förslag.
De av arbetsutskottet föreslagna förändringarna, om skärpning av kritiken mot
resultatutjämningsreserv, har inarbetats i förslaget till regionstyrelsen.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges enligt upprättat förslag.
Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 370
Au § 360

Avskrivningar av fodringar per nämnd
KS 2011/602

- Kommunstyrelsen 1992-09-17, §441
- Ledningskontoret 2011-11-11

Enligt kommunstyrelsens beslut (§ 441/92) skall respektive nämnd från och med
1993 besluta om avskrivning av fordringar. Det föreslagna beloppet som ska redovisas som kundförlust hos nämnderna 2011, uppgår till 2 525 173 kronor, varav
konkurser 112 927 kronor.
Det sammanlagda beloppet för hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till 1 442 147
kronor, merparten avser patientavgifter för tidsperioden 2008 – 2011.
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår till
2 063 kronor för 2011.
Ledningskontorets förslag är att kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 2 063 kronor och belastar 2011 års resultat.
Samtliga avskrivna fordringar (förutom konkurser) ska upptas inom linjen.
Regionstyrelsens beslut
•

Kundfodringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med
2 063 kronor och belastar 2011 års resultat.

•

Samtliga avskrivna fodringar, förutom konkurser, ska upptas inom linjen.

Expedieras:
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 371
Au § 361

Budgetöverföring mellan socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
KS 2011/636

- Kommunstyrelsen 2010-12-14, § 315
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-11-21, §119

När ansvaret för hemsjukvård övergick till socialnämnden beslutade kommunstyrelsen om omdisponering av medel för hemsjukvård.
Vid övertagandet var underlaget för tekniska hjälpmedel och inkontinenshjälpmedel
osäkert, men en överföring gjordes med 1500 000 kronor. Den uppföljning som nu
gjorts tillsammans med hälso- och sjukvården visar att kostnaden för inkontinenshjälpmedel inom hemsjukvården är lägre och beräknas uppgå till cirka 600 000
kronor per år. Resterande kostnader på 900 000 kronor finns kvar på hälso- och
sjukvårdsförvaltningen. Därför bör en budgetöverföring göras med 900 000 kronor
göras från socialnämnden tillbaka till hälso- och sjukvårdsnämnden.
För tekniska hjälpmedel finns inget behov av budgetjustering mellan nämnderna.
Ledningskontoret föreslår att 900 000 kronor överförs från socialnämndens budget
till hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 2011 och att ramarna för 2012 och
framåt justeras med samma belopp.
Regionstyrelsens beslut
•

Budgetöverföring görs med 900 000 kronor från socialnämndens budget till
hälso- och sjukvårdsnämndens budget för år 2011 och ramarna för 2012 och
framåt justeras med samma belopp.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 372
Au § 362

Förslag till revidering. Kulturplan inför 2012
KS 2011/627

- Kultur- och fritidsnämnden 2011-10-25, §124

Förslaget till revidering av Region Gotlands kulturplan, inför 2012, innehåller fyra
delar.
Första delen avser den planerade tjänsten som konstpedagog på 100%. Tjänsten har
tillsatts på halvtid och kombineras med konstkonsulenttjänst på 50%. Då det inte
har varit möjligt att finna en samfinansiering, med länsmuseet under 2011, är det
osäkert om tjänsten kan behållas utan ytterligare finansiering.
Den andra delen avser musikkonsulenttjänsten på 50% som enligt Kulturplanen
skulle tillsättas under 2012. Tillsättandet flyttas fram till 2013 på grund av rådande
budgetläge.
Den tredje delen behandlar planens inriktning mot att realisera ett designcenter.
Sedan planen arbetats fram har det visats sig att aktiviteten har lågt stöd inom
näringen. Den täcker inte heller det vidare området, inom design, som regionen vill
bidra till att utveckla. Inriktningen ändras därför till att gälla utveckling av designområdet.
Slutligen omfattar det reviderade förslaget den extra tilldelning av medel som
Regionen tillfört för samverkansmodellens genomförande. Medlen är inför 2012
redan intecknade som samfinansiering av Kulturrådets utvecklingsprojekt;
kulturarvskonsulent, länsdans med mera. Kostnaden för att leda och handlägga
arbetet med samverkansmodellen, under 2012, kommer därför att belasta modellens
budget.
Regionstyrelsens beslut
•

De fyra föreslagna revideringarna på aktivitetsnivå för år 2012, i Regional
kulturplan 2011-2013, godkänns.

•

Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra en helhetsöversyn av
kulturplanen. Uppdraget ska rapporteras till budgetberedningen våren 2012.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 372 forts
Au § 362

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen tydliggöra ansvarsförhållandena mellan regionstyrelsen och kulturoch fritidsnämnden i det fortsatta arbetet med samverkansmodellen,
”kulturportföljen”.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Regiondirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 373
Au § 363

Ledningskontorets styrkort 2011-2015
- Ledningskontoret 2011-10-17

Ledningskontoret har upprättat styrkort för perioden 2011-2015 och föreslår att
detta fastställs av regionstyrelsen. De i styrkortet ingående verksamheterna följs
årligen upp av ledningskontoret.
Regionstyrelsens beslut
•

Av ledningskontoret upprättat styrkort för perioden 2011-2015 fastställs.

Expedieras:
Ledningskontoret Verksamhet- och kvalitetsstrateger

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 374
Au § 365

Förordnande av beslutsattestanter m.m. vid serviceförvaltningen
2012
KS 2011/640

- Serviceförvaltningen 2011-11-25

Serviceförvaltningen föreslår att beslutsattestanter och ersättare utses i enlighet med
upprättat förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Beslutsattestanter och ersättare utses i enlighet med serviceförvaltningens
förslag.

Expedieras:
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 375
Au § 366

Information. Månadsrapport för pensionsportföljen
- Ledningskontoret 2011-11-28

Skriftlig månadsrapport, för pensionsportföljen har upprättats av ledningskontoret.
Av rapporten framgår syftet med Region Gotlands pensionsfond, placeringsverksamheten under 2011, konsolideringen samt tillgångsallokering.
Av informationen framgår att ledningskontoret, tillsammans med förvaltaren,
kommer att arbeta fram ett förslag på omallokering. Bakgrunden till detta är att det
ekonomiska läget för Region Gotland inte medger avsättning i den nivå som var
planerat.
Förslaget kommer att vid ett senare sammanträde föreläggas regionstyrelsen för
beslut.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 376
Au § 367

Information. Personalsystemet
KS 2011/596

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-10-25, § 101
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-11-29, § 349

Hälso- och sjukvårdsnämnden har till regionstyrelsen framfört att nämnden hyser
stor oro över att personalsystemet, som tillhandahålls av serviceförvaltningen,
fortfarande inte är i full funktion. Nämnden konstaterar att detta försvårar och till
och med omöjliggör tillgång till viktig kunskap som behövs för att få kontroll över
personalutvecklingen och därmed ekonomin.
Information om denna problematik har getts av regiondirektör Bo Dahllöf, på
sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott 2011-11-29.
Av ledningskontorets skrivelse framgår bland annat bakgrunden till valt system, den
problematik som uppstått i samband med integreringen av systemet samt de åtgärder
som vidtagits. Avslutningsvis konstaterar kontoret att det är beklagligt att
inkörningsproblemen orsakat svårigheter med att analysera personalläget inom
hälso- och sjukvården. Problemet löstes under vecka 47 och tidrapporter såsom
uppgifter om arbetad tid och övertid kan numera hämtas från systemet.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets skrivelse lämnas som svar, till hälso- och sjukvårdsnämnden.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 377
Au § 368

Program Baltic Islands Network, B7 2012
KS 2011/617

- Ledningskontoret 2011-11-17

Gotland är sedan 1989 medlem i Baltic Islands Network eller B7, en samarbetsorganisation för de sju största öarna i Östersjön. Ordförandeskap och sekretariat
roterar årsvis mellan öarna och i samband med årsmötet 21-22 november 2011 övergick detta till Gotland.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till handlingsprogram för ordförandeåret.
Insatserna finansieras delvis genom B7. Aktiviteterna på Gotland beräknas därutöver kosta 300 000 kronor.
Ledningskontoret föreslår att förslaget till program, för Gotlands ordförandeskap i
B7, godkänns. Delfinansiering sker ur näringslivsanslaget med 300 000 kronor.
Arbetsutskottet föreslog att övervägande görs om deltagande i Open Days. I detta
sammanhang kan det finnas motiv för deltagande om Regionen vill synas och
påverka i ett angeläget ärende.
Regionstyrelsens beslut
•

Programförslaget för Gotlands ordförandeskap i B7 godkänns och övervägande
görs om deltagande i Open Days.

•

Delfinansiering sker ur näringslivsanslaget med 300 000 kronor.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 378
Au § 369

Erbjudande om att identifiera och redovisa prioriteringar avseende
länets framtida regionala tillväxtarbete från och med 2014
KS 2011/324

- Näringsdepartementet 2011-05-31

Regeringen har genom Näringsdepartementet erbjudit landstingen i Skåne, Hallands
och Västra Götalands län, Gotlands kommun samt de kommunala samverkansorganen
som har det regionala tillväxtansvaret i respektive län att senast den 15 december 2011
komma med redovisning av identifierade prioriteringar avseende länets framtida regionala tillväxtarbete från och med 2014.
Mot bakgrund av att ledningskontorets yttrande inte förelåg vid sammanträdet och att
remissvar ska inkomma senast den 15 december föreslår kontoret att tjänstemannaskrivelse skickas och att ärendet behandlas av regionstyrelsen i januari 2012.
Eventuella kompletteringar av ledningskontorets skrivelse får insändas i efterhand.
På arbetsutskottet föredrogs ärendet av utvecklingsdirektör Per Lindskog som redovisade de tänkta prioriteringarna. Arbetsutskottet ställde sig bakom de redovisade
prioriteringarna.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att inlämna tjänstemannaskrivelse till
Näringsdepartementet.

•

Eventuella kompletteringar får behandlas på regionstyrelsens sammanträde i
januari 2012.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2011-12-06

Rs § 379
Au § 372

Begäran om samtycke för överlåtelse av Svens 1:16, f.d Fårö
skola
KS 2011/550

- Stiftelsen Bergmancenter 2011-10-13
- Ledningskontoret 2011-11-21
- Arbetsutskottet 2011-11-29 § 347 och 2011-12-06 § 372

Arbetsutskottet överlämnade efter föredragning, den 6 december, ärendet till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Jäv:
Regiondirektör Bo Dahllöf anmälde jäv deltog inte när ärendet behandlades.
Yrkande:
•

Lena Celion (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde eller om det skulle återremitteras och fann att det skulle återremitteras.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Plan- och bostadskommittén

2011-12-06

Rs § 380
Pbk § 18

Energiplan 2011 - 2020
KS 2011/710

- Kommunfullmäktige 2006-12-18, § 52
- Plan och bostadskommittén 2011-03-15

Kommunfullmäktige antog i december 2006 energiplanen ”Energi 2010”. Ett nytt
förslag har utarbetats. Förslaget kommer att gå på remiss under vintern.
Energiplanen är en strategi för att nå energimålen.
Plan- och bostadskommittén konstaterade vid sitt sammanträde, den 6 december
2011, att målen borde sättas högre än de nationella målen samt att resor inkluderas i
energieffektivisering. De av kommittén föreslagna revideringarna har inarbetats i
förslag till energiplan för 2011 - 2020 som presenterades för regionstyrelsen.
Förslaget kommer att remitteras till nämnder och andra berörda.
Ärendet behandlades tillsammans med § 368 ”Remiss klimat och energimål för
Gotland” då dessa båda ärenden har bäring på varandra.
Ekostrateg Helena Andersson deltog under ärendets behandling.
Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget till energiplan för 2011 -2020 godkänns som remissutgåva.
I förslaget till energiplan inarbetas de målsättningar som angetts i remissvaret till
Länsstyrelsen om Klimat- och energimål för Gotland.

Expedieras:
Ledningskontoret, Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Rs § 381
Årlig utvärdering. Ledningskontorets arbete utifrån ett
kundperspektiv

I samband med den nya mandatperioden beslutades att en årlig utvärdering ska ske
av ledningskontorets arbete utifrån ett kundperspektiv. Detta genomfördes i form av
en fokusgruppdiskussion under ledning av utvecklings- och kvalitétsstrategerna
Lotten von Heijne och Ritva Norrby.
Återrapportering av genomförd undersökning kommer att ske.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Rs § 382
Anmälningsärenden

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

Au § 364 Beslut. Godkännande av slutrapport inom det alkohol- narkotikadopnings- och tobakspolitiska området. Ärendet expedierat till länsstyrelsen på
Gotland.

•

Serveringstillstånd m.m.

Av kommunalrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 2011-11-21—2011-12-15.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Rs § 383
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Rs § 384
Regiondirektören informerar
•

Regiondirektören informerade om det inriktningsbeslut som antagits av
Högskolan på Gotland. Uppsala universitet har antagit motsvarande
inriktningsbeslut som högskolan på ön. Information gavs även om de
uppvaktningar och inbjudningar som planeras med avseende på Högskolans
framtid.

•

Information gavs även om den genomförda organisationsförändringen på
ledningskontoret och Bo Dahllöf presenterade den linje- och processorganisation
som införts.

•

Ekonomidirektör Åsa Högberg informerade om prognos från Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL). För 2011 ser det något bättre ut i förhållande
till tidigare prognos från SKL och för 2012 ingen förändring. Vad avser
likviditeten inför årsskiftet finns inga problem.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2011-12-19

Rs § 385
Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd – VA utbyggnad
Gnisvärd etapp 2B
KS 2011/697

- Tekniska nämnden 2011-12-15, § 302
- Ledningskontoret 2011-12-18

Tekniska nämnden har genom protokollsutdrag begärt finansiellt igångsättningstillstånd för VA-utbyggnad i Gnisvärd etapp 2B.
Arbetet ingår i Region Gotlands VA-plan och består av vatten-, tryckspill- och
självfallsledningar samt en avloppspumpstation. Utgiften enligt antaget anbud
uppgår till 4 700 777 kronor. Totala produktionskostnaden för projektet beräknas
till 5,3 miljoner kronor.
Ledningskontoret tillstyrker att finansiellt igångsättningstillstånd medges.
Finansiering sker med medel ur investeringsbudget för 2012.
På grund av ärendets brådskande natur behandlades ärendet av regionstyrelsen i
stället för arbetsutskottet. Ärendet dukades på sammanträdet.
Regionstyrelsens beslut
•

Finansiellt igångsättningstillstånd medges

•

Finansiering sker med medel ur investeringsbudget för 2012.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 19 december 2011, § 383
Uppdrag att utlysa planeringsbidrag för
ansökningar om kunskaps- och innovationsplattformar vid det Europeiska institutet för
innovation och teknik (EIT)
Regeringen uppdrar åt Verket för innovationssystem
(Vinnova) att i enlighet med vad som anges under
rubriken Uppdraget genomföra utlysningar av planeringsbidrag för svenska aktörer att utveckla
konkurrenskraftiga ansökningar till det Europeiska
institutet för innovation och teknik (EIT) om nya
kunskaps- och innovationsplattformar (KIC, Knowledge
and Innovation Community). För genomförandet av
insatsen får Vinnova från Kammarkollegiet rekvirera
högst 2 000 000 kronor för 2011 samt högst 1 000 000
kronor för 2012. Rekvisitionen för 2011 ska inkomma till
Kammarkollegiet senast 1 december 2011 och rekvisitionen för 2012 ska inkomma senast den 15 maj 2012.
Näringsdepartementet 2011-11-17

Uppdrag att genom en särskild satsning med
inriktning på miljöteknikområdet genomföra
insatser för ökat svenskt deltagande i EUprogram
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att fram till och
med 2014 genomföra en särskild satsning för att stärka
pågående arbete som syftar till att öka det svenska
deltagandet i EU-program. Satsningen ska vara inriktad
på miljöteknikområdet. Satsningen ska i huvudsak vara
inriktad mot svenska små och medelstora företag.
Aktiviteterna kan omfatta informationsinsatser inom
Enterprise Europe Network och planeringsbidrag för
ansökningar inom EU:s program för konkurrenskraft och
innovation, CIP, men även andra aktiviteter kan vara
aktuella. För ändamålet får Tillväxtverket från
Kammarkollegiet rekvirera 1 miljon kronor 2011 och 2
miljoner kronor per år under åren 2012-2014.
Näringsdepartementet 2011-11-17

Inbjudan till sakägarsammanträde/samråd
Väg 624 Ombyggnad av bro över Gothemsån
vid Västerbjärs, Region Gotland.
Trafikverket Region Stockholm har upprättat ett förslag
till arbetsplan för ombyggnad av bron över Gothemsån.
Syftet med de planerade åtgärderna är att säkerställa
tillgängligheten oh trafiksäkerheten över bron vid
Västerbjärs. Det övergripande målet är att åstadkomma
en broförbindelse som uppfyller bärighetsklass BK1 och
samtidigt öka brons fria bredd. Med anledning av detta
inbjuder Trafikverket berörda markägare och övriga
intressenter till ett sakägaresammanträde/samråd som
kommer att äga rum den 30 november 2011 i Gothems
bgd. Trafikverket 2011-11-15

Hälso- och sjukvårdens medverkande i olika
typer av filminspelningar för tv-program
Socialstyrelsens informerar om rättsläget vad gäller
filminspelning av patienter och att Socialstyrelsen från
och med nu som huvudregel alltid kommer att anmäla
till åtal händelser där det kan befaras att vårdgivare
medvetet eller genom oaktsamhet på något sätt medverkat till att patienter hos vårdgivaren filmats utan att
relevant samtycke inhämtats från patienten. Socialstyrelsen
2011-11-22

Bevara naturen på norra Gotland
Undertecknade föreningar föreslår att Naturvårdsverket,
Länsstyrelsen gotland, Region Gotland och Skogsstyrelsen Gotland gemensamt agerar för ökat skydd av
de unika natur- och kulturvärden som finns på norra
Gotland. De vill också väcka tanken på att nominera
området som Biosfärsområde, vilket skulle öka möjligheterna att stödja en utveckling och samverkan mellan
besöksnäringen, de areella näringarna, forskningen,
naturskyddet och kulturvården i området.
Naturskyddsföreningen Gotland 2011-11-29

Ett nytt förslag till arbetsordning för
fullmäktige
SKL informerar om nytt förslag till arbetsordning för
fullmäktige. Den nuvarande kommunallagen (SFS
1991:900) trädde i kraft den 1 januari 1992. I samband
med det reviderades det dåvarande förslaget till normalarbetsordning för fullmäktige. Därefter har ytterligare
lagändringar skett vilka gett anledning att återigen revidera vårt underlag till normalarbetsordningen. Detta
underlag riktar sig till kommuner, landsting och
regioner. Cirkulär 11:45

Ersättning vid familjehemsvård av barn, unga
och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för på
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för
handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande
handläggningen av ärenden som rör familjehemsvård.
Eftersom det är generella rekommendationer bör de ses
som ett stöd för utvecklande av kommunens egna
riktlinjer för handläggningen av dessa ärenden.
SKL Cirkulär 11:47

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

forts.

Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS
för år 2012
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för
handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande
handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner
och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt LSS. Eftersom det
är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd
för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för
handläggningen av dessa ärenden. Cirkuläret innehåller
tabeller med aktuella rekommendationer gällande
belopp för arvode och omkostnader för år 2012.
SKL cirkulär 11:48

Ersättningar till kontaktfamiljer och
kontaktpersoner enligt SoL för år 2012
Cirkuläret syftar till att ge stöd och vägledning för
handläggare och beslutsfattare i kommuner gällande
handläggningen av ärenden som rör kontaktpersoner
och kontaktfamiljer/stödfamiljer enligt SoL. Eftersom det
är generella rekommendationer bör de ses som ett stöd
för utvecklande av kommunens egna riktlinjer för
handläggningen av dessa ärenden. Cirkuläret innehåller
tabeller med aktuella rekommendationer gällande
belopp för arvode och omkostnader för år 2012.
SKL cirkulär 11:49

Hyreshöjning fr.o.m. 2011-01-01 för lokaler med
avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
SKL informerar om att Statistiska Centralbyrån
publicerar serier för konsumentprisindex (KPI) som
anger prisutvecklingen med 1980 som basår. De
kommuner och landsting som har en indexklausul i sitt
hyresavtal för lokaler, kan från och med årsskiftet
2011/2012 göra hyreshöjningar med de procenttal som
framgår av tabell 1 som redovisar förändringar i KPI.
SKL cirkulär 11:50

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 58, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund mot
Sollentuna kommun, tolkning av kollektivavtalet HÖK 07
Arbetsdomstolen (AD) avgjorde den 22 juni 2011 i
mellandom mål mellan Lärarförbundet och Lärarnas
Riksförbund och Sollentuna kommun, AD 2011 nr 58.
Målet handlade om tolkningen av kollektivavtalet HÖK
07 och bestämmelserna om lärares arbetstid.

enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån respektive statlig kreditgaranti för bostadslån.
Systemet med kreditgarantier trädde i kraft den 1 januari
1992. Samtidigt upphörde statligt reglerade bostadslån
att lämnas av SBAB. SBAB redovisar därför enbart
uppgifter om lån tecknade före 1992-01-01 enligt
bostadsfinansieringsförordningen SFS 1974:946 och
senare författningar, dvs. lån som beslutats efter 1975-0101. SKL Cirkulär 11:52

Värdesäkring av ersättning som betalas till
lärare, skolledare och syofunktionärer som inte
fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
I anslutning till kommunaliseringen 1991 av lärarpersonal träffades bland annat övergångsbestämmelser
för arbetstagare grupp 1 som inte fått försäkringsskydd
enligt AGS-KL. SKL Cirkulär 11:53

Pensionsnämndens beslut om uppräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt
1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och
KAP-KL under år 2012
SKL informerar om de beslut som Pensionsnämnden har
fattat om uppräkning av en arbetstagares pensionsbehållning enligt tillämpligt PFA och hur värdet för olika
förmånsbestämda pensioner enligt pensionsavtalen PFA
och KAP-KL ska ändras (värdesäkras) under år 2012.
SKL Cirkulär 11:54

Kulturpristagare 2011
Kultur- och fritidsnämnden beslutade utdela 2011 års
kulturpris till Eva Pettersson, Väskinde.
KFN 2011-11-15, § 136

Markanvisning för del av Visby Norr 1:1
(Torslunden)
Riksbyggen framför sitt intresse av att förvärva aktuell
mark i området att tillskapa attraktiva bostäder. Riksbyggen
2011-11-16, Dnr KS2011/626

Fritidspedagoger kräver förändring – en hel
yrkeskår med adekvat högskole-universitetsutbildning är kränkt och negativt särbehandlad
Öppet brev angående exkludering av fritidspedagoger
och Lärare med inriktning mot fritidshem. 2011-10-01

SKL Cirkulär 11.51

Satsa på landsbygden och låt oss få behålla vårt
bibliotek

Kommunala ansvaråtaganden för egna hem och
småhus i bostadsrättsform

Brev från Lärbro skola m.fl. om att bevara Lärbro
bibliotek. 2011-11-14

I samverkan med Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag (SBAB Bank AB) Statens bostadskreditnämnd
(BKN) och AB Balken Finas Sweden som administreras
av Marginalen Bank Bankaktiebolag erbjuds kommunen
uppgift om aktuell kapitalskuld vid utgången av år 2011.
Skulden ligger till grund för kommunalt förlustansvar

Lärarförbundet efterlyser högre löner
2011-11-25

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

forts.

Sveriges föreningsvänligaste kommun 2011
Vi uppmanar Sveriges kommuner och det lokala
föreningslivet att nominera den som är Sveriges
föreningsvänligaste kommun år 2011.
Sveriges Föreningar 2011-10-31

Rädda Vibble Ungdomsgård
Cirka 2 290 namnunderskrifter har inlämnats i syfte att
rädda ungdomsgården. Regionstyrelsens ordförande
uppvaktades. 2011-11-17

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr KS 2011/541

Region Gotland

Handlingstyp Remissyttrande
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Datum 19 december 2011

Länsstyrelsen i Gotlands län
Visborgsallen 4
62185 VISBY

Klimat- och energimål för Gotland - Remiss
Region Godand har fått möjlighet att lämna synpunkter till länsstyrelsen på nya
klimat- och energimål för Godand. Länsstyrelsen önskar särskilt synpunkter på
1. Uppföljningen av de tidigare gotländska klimat- och energimålen
2. De föreslagna nya målen
3. Bakgrund och utgångspunkter för de nya målen
4. Strategin för att uppnå målen

Sammanfattning
Region Godand anser att de förutsättningar och ambitioner som finns på Got
land, för att utveckla tillgång och användning av förnybar energi, ska avspeglas
i att län, region och andra berörda parter i bred uppslutning enas om att Got
land ska ligga i framkant år 2020 i fråga om andel förnybar energi, energieffek
tivisering och minskad klimatpåverkan. Men ö-läget, ett utspridd boende och
en energikrävande industrisektor innebär utmaningar för att nå etappmålen för
rniljömålet begränsad klitnatpåverkan. Samtidigt finns samhällsekonomiska och
regionalekonomiska vinster att hämta i en framgångsrik energiomställning och
effektiviserad energianvändning. Regionen Godand föreslår att dessa ska tyd
liggöras i rniljömålsarbetet och att de regionaliserade etappmålen preciseras så
att utvecklingen blir lättare och snabbare att följa på regional nivå än den na
tionella uppföljningen.
Regionen föreslår vidare att länsstyrelsens strategi preciseras vad gäller länssty
relsens egna bedömningsgrunder, insatser och ställningstaganden.
Uppföljningen av de tidigare gotländska klimat- och energimålen

Sedan delmålen till år 2010 antogs för rniljömålet begränsad klimatpåverkan
har länsstyrelsernas gemensamma uppföljningssystem för rniljömålen, RUS,
utvecklats. Men fastän de beräkningar som användes när länsstyrelsen fastställ-
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de målen för de gotländska C0 2utsläppen exklusive Cementa år 2000 1, inte är
gängse metod idag, skulle det ha sett bra ut om de gamla målen slutredovisades
enligt de grunder som de togs fram på - innan det beslutas om nya mål.
För delmålet "de klimatpåverkande utsläppen från Gotland minskar tJatje år. Ar 2010

ska de motsvara högst 266000 ton CO 2_per år, exklusive Cementas utsläpp", kan t ex
en slutkommentar vara: Delmålet är nått, men jämfört med det nuvarande upp
följningssystemet, RUS, där bland annat processutsläpp från cementproduktion
på Gotland och delar av sjöfarten utanför Gotland också inkluderas i underla
get, så innefattas mindre än femton procent av de totala CO 2-utsläppen år 2010
av det tidigare delmålet, vilket visar hur stor direkt klimatpåverkan som energi
användningen i industri och samfärdsel har jämfört med till exempel energian
vändningen i bostäder.

Beräknade utsläpp från
(ton CO2/år*km 2 )
sjöfart runt Gotland, färje
trafiken syns särskilt.

C02 ton/(year*km2)

_

High; 23600

•

Low:O

Bild frdn RUS över klimatpdverkande utsläpp frdn inrikes sjöfart.

För delmålet att "användningen avfossil energi ska år 2010 utgöra högst 55 procent av
den totala energjanvändningen" delar regionen uppfattningen att "fossil energi"
utgjorde cirka 55 procent av energianvändningen på Gotland år 2010, men inte
uppfattningen att energianvändningen på Gotland skulle ha ökat i samma takt
som BRP. Däremot satte de två senaste kalla vintrarna avtryck i energianvänd
rungen.
De föreslagna nya mAlen

Länsstyrelsens har bra utgångspunkter i att målen ska
engagera många aktörer,
vara realistiska men ändå utmanande samt
vara lätta att följa upp
Regionen vill lägga till att målen ska vara tydliga och möjliga att påverka.
Därför föreslår regionen att systemgränsen för de godändska energi- och kli
ma tmålen bör vara "energianvändning på Godand" och att målen preciseras
och avgränsas, så att de går att följa upp med regionalt tillgängliga uppgifter.

lEnligt uppgift användes Naturv§rdsverkets emisslonskalkyl, SCB:s statistik över regionala oljeleveranser, miljörappor'
ter frän Cementa och KPAB samt uppgifter frän GEAB om eltillförsel. Motsvarande data för tillförsel avel och fossila
bränslen till Gotland §r 2010 exklusive Cementa, ger med NV:S emisslonskalkyl under 265 000 ton C0 1 för är 2010.
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Färjetrafikens energibehov ingår inte i specifikt i den energianvändning som
hänförs till Gotland i regional energistatistik. Färjetrafiken är en unik faktor för
Gotland: avgörande för regionens tillgänglighet och konkurrenskraft, men ock
så orsak till betydande klimatutsläpp. Eftersom den både kommer att genomgå
en ny upphandling innan 2020, anpassas till svaveldirektivets bränslekrav, samt
sannolikt få en ny generation fartyg i drift efter den nya upphandlingen, anser
Region Gotland att fårjetrafiken bör synliggöras i de regionala energi- och kli
matrnålen. Tydligast görs det genom att hela färjetrafiken ingår i scenariot för
energianvändningen på Gotland, trots att färjetrafikens utformning inte beslu
tas lokalt. Efter cementindustrin utgör fårjetrafiken den enskilt största energi
användaren på Gotland.
Inom de sektorer som kan påverkas genom enskilda, lokala och regionala be
slut och åtgärder finns förutsättningar och ambitioner för högre mål än riksge
nomsnittet för Gotlands del. Därför föreslår regionen följande målnivåer till år
2020 enligt motsvarande nationella etappmål, men preciserat för energian
vändning på Gotland:
- Minst 50 procent förnybar energi används på Gotland år 2020,
- Minst 55 procent av energianvändningen motsvaras av förnybar och åter
vunnen energi av lokalt ursprung, fastän en del av den lokala energin expor
teras.
-

14 procent förnybar energi inom transportsektorns drivmedel varav 8 pro
cent genom låginblandning av biodrivmedel i bensin och diesel2,

- 20 procent effektivare energianvändning i förhållande till BRP år 2008 och
- 45 procents minskning jämfört med år 1990 av de klimatpåverkande utsläp
pen från energianvändningen i den icke handlande sektorn.
- Högst 9 MWh fossil energi per person och år på Gotland år 2020 fördelat
på hushåll, vägtrafik, offentlig sektor och icke handlande företag, med bibe
hållen mobilitet på ön.
- Teknik- och regelutveckling för att möjliggöra färjetrafik med dagens kapa
citet och tillgänglighet, men med 15 procent minskad klimatpåverkan år
2020.
Hur stor andel förnybar energi det blir i totala energianvändningen på Gotland
beror till avgörande del av utvecklingen inom kalkstens- och cementindustrin.
Region Gotland gör enligt scenario nedan bedömningen att målet kan höjas till
55 procent för tillgången på lokalt utbud av förnybar energi i energisystemet på
Gotland år 2020, men en del av detta exporteras. Scenariot ger utrymme för
förväntad viss expansion jämfört med 2010 av den energiintensiva industrin,

2

Kan ej beslutas lokalt, men bör vara en rimlig nivå om 10 % låginblandning införs
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vilken samtidigt förväntas fortsätta att öka sin andel förnybar/återvunnen
energi något. Däremot ryms till exempel inte en volymökning av cementpro
duktionen 3 enligt de mål som idag finns för cementproduktionen till år 2025. I
den icke handlande sektorn bedöms andelen fossil energi kunna komma ner till
under 30 procent år 2020 och då till 90 - 95 procent hänföras till transportfor
don och arbetsmaskiner. Biogas som drivmedel beräknas då, som ett resultat
av gemensamma och målmedvetna satsningar svara för omkring 8 procent av
transportenergin, och biogas bedöms även ge en del industriell värme.
så här mycket energi användes på Gotland år 2010, tänkbar skiss för
år 2020, inklusive stenindustri (handlande sektorn) och fårjetrafik
Totalt,

2020
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Solenergi

1) SCB's regionala oljeleveranser för 2010 för eldningsolja bensin & diesel, för ungefärliga uppgifter p~ energibehov till
farjor används samma varden 2010 som 2020. Olja bensin & diesel 2020 beräknat efter >90 % utfasnlng av eldningsol·
ja ~ att olja för värme i praktiken bara ilterst3r som backup, viss ökning av I~ginblandning av biodrivmedel i fossila
drivmedel samt ca Il % av vägtransporterna med rena biodrivmedel.

3

Anläggningens produktionstillstånd är större än dagens kapacitet hos anläggningen,

utbyggnad förväntas inte ske till 2020 men längre fram.
Klimatmål för Gotland bör nås utan att orsaka flytt av utsläpp.
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2) Stor del importerat avfallsbränsle till industrin, Biodrivmedel enligt ovan, om det ska produceras lokalt är biogas
det alternativ som är tekniskt/ekonomiskt möjligt f n, med hänsyn till lokala förutsättningar bedöms inte etanol, DME
m m tänkbart för Gotland, 50 GWh biogas till vägtransporter bar möjligt med riktade insatser, biodrivmedel i färjetrafik
kräver att det är tekniskt/ekonomiskt möjligt samt ingär i ny upphandling
3) Biobränsle i GEAB's fjärrvärmesystem
4) Värme frän pellets, ved och flis i enskilda fastigheter

+ ev flisexport (Källa företag/ SCS)

5) Återvunnen energi frän Cementa i huvudsak, VP netto främst i enskilda fastigheter, liksom solenergi.

Genom att inte bara redovisa fördelningen av nationella uppgifter regionalt,
utan i målsättningarna eller bakgrundsbeskrivningarna tydligare lyfta fram vilka
möjligheter som länsstyrelsen och andra aktörer har att påverka utfallet på
Gotland, skulle målen bli mer engagerande och länsstyrelsen skulle bättre fylla
sin uppgift som stöd för andra aktörer.
För att engagera lokala aktörer vore det också intressant att kunna enas inte
bara om att följa de nationella målsättningarna utan också om att ha något eller
några gotlandsspedfika mål som många på Gotland kan samlas kring och som
inte behöver ha två till tre års eftersläpning för uppföljning och redovisning,
vilket den nationella miljörnålsuppföljningen har. På de årliga dialogmöten som
länsstyrelsen enligt förslaget avser att hålla kommer ju sannolikt snabbare upp
följningar att efterfrågas.
I fråga om bakgrund för de nya målen anser regionen visserligen att det vore
önskvärt att bakgrunden kan tas fram genom det digra arbete som ändå görs
inom nationella myndigheters miljömålsuppföljning och statistikbearbetning.
Men i de statistikuppgifter som nationella myndigheter bidrar med för energi
planer på regional och kommunal nivå påpekas särskilt att nedbrytningen av
den nationella energistatistiken till regional och kommunal nivå görs med stora
osäkerheter. Bland annat gör sekretesskravet på att enskilda energianvändare
eller energileverantörer inte får kunna identifieras i nationell statistik, att kvali
teten på uppgifterna för en region som Gotland med några få stora energiaktö
rer påverkas. Statistiken kan också innehåll fel från uppgiftslämnare, vilka är för
små för att märkas nationellt, men kan ge stora procentuella fel för en liten
region som Gotland. Till exempel är uppgifterna om fjärrvärmeleveranser på
Gotland sedan 2005, alldeles för stora i RUS jämfört med motsvarande uppgif
ter för producerad fjärrvärme på Gotland ett helt försumbart fel i nationell
jämförelse men för Gotlands del motsvarar felet upp till tio procent av energi
användningen på hela ön utom Cementa, vilket är oacceptabelt stort. Nationell
statistik innefattar också utsläpp från vissa källor som inte kan påverkas lokalt,
t ex förbipasserande sjöfart. Regionen ser gärna att länsstyrelsen inom ramen
för miljörnålsarbetet bidrar till att kvalitetssäkra de uppgifter som används som
underlag för regional uppföljning. Tills vidare föreslår regionen att utveckling
en följs upp också genom de uppgifter som lämnas direkt av stora energiaktö
rer på Gotland och att regionala målen formuleras, så att de kan påverkas och
följas upp från regional nivå.
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Strategin för att uppnä mälen

Regionen föreslår att Länsstyrelsens strategi för hur målen ska uppnås precise
ras ytterligare, dels för att förtydliga länsstyrelsens egna ställningstaganden och
insatser inom de olika åtgärds områden som redovisas, dels för att redovisa
länsstyrelsens syn på hur de föreslagna delmålen ska uppnås. I nuläget ger stra
tegin ingen vägledning till andra aktörer om hur länsstyrelsen i andra samman
hang kommer att bedöma åtgärder på energiområdet, där dessa kan komma i
konflikt med andra intressen. Som exempel inom åtgärds områdena
- Ställa om användningen från fossil till förnybar energi
Öka produktionen av förnybar energi på Gotland
nämns att "Potentialen forfornybar energi på Gotland bör ut'!Yt(jas i sin helhet', vilket
inte visar de begränsningar som andra regelverk och hänsynstaganden sätter
för till exempel utbredningen av vindbruk, installation av solpaneler och uttag
av biobränsle som länsstyrelsen har att lyfta fram i andra sammanhang. Vidare
anges att" en av de viktigastefaktorerna for att investeringar i fornybar energi kommer till

stånd är stabila och långsiktiga regelverk", men inte vilka regelverk som länsstyrelsen
avser att försöka påverka i detta syfte.
Vidare önskar regionen gärna se att länsstyrelsen inom området energiomställ
ning i transportsektorn som strategiskt utvecklingsområde också formulerar
egna strategier för hur länsstyrelsens arbete kan bidra. Målet måste ju vara att
tranportsektorn inte enbart ställs om genom omställning till el eller biogas utan
också genom att förhållningssättet till transporter ändras, så att en ökande an
del korta transporter sker med cykel eller till fots och ökad samåkning, vilket
både region och län är med och påverkar, bland annat genom samhällets plane
ring och bebyggelseutveckling.
Länsstyrelsen inbjuder också myndigheter, företag, organisationer och privat
personer att stå bakom målen och att göra åtaganden. Regionen avser att med
verka till att "Gotland ska vara en framgångsrik region vadgäller att so·ka och erhålla

ekonomiska stödfor utveckling, demonstration och investeringar inom klimat- och energiom
rådet' och har till exempel genom beslut om pelletsvärme, fjärrvärmeanslut
ningar, fordons- och kollektivtrafikupphandling aktivt tagit del i marknadsut
vecklingen för förnybara bränslen på Gotland enligt "Myndigheter har mo/lighet att
genom riffentlig upphandling skapa marknaderfl·r fornybar energi och därmed underlätta
energiomställningen såvälfor foretag somfor privatpersonel' . Aven här skulle regionen
gärna se en fördjupad analys av hur länsstyrelsens strategi ska bidra till att må
len uppnås. Målen i sig anger ju enbart vad som ska uppnås.
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Region Gotland har hittills, inom ramen för Energullyndighetens energieffekti
viseringsprojekt för kommuner och landsting åtagit slg en energieffektivisering
på 14 % till år 2014, men återkommer med egna åtaganden efter att en ny
energiplan antagits under 2012.
Regionstyrelsen
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Handlingstyp Yttra nde
Datum 19 december 20 11

Finansdepartementet

103 33 Stockholm

Remiss - Betänkandet Spara i goda tider - för en stabil
kommunal verksamhet (SOU 2011:59)
I det följande redovl;;as l egioll
a \' rubricera t slu tbetänkande.

o tl:lntls synpunkter och förslag med :mlcdo.ing

Resultatutjämningsreserv
Region Gotland delar uppfattningen att det fInns en asymmetri i balanskravet
genom att överskott ska konsolideras in i det egna kapitalet m edan underskott i
princip ska återställas inom tre år.
Regionen anser det positiv t att balanskravet görs mer flexibelt och tillstyrker
förslaget att reservering till en resultatutjämningsreserv får göras. Men anser att
det är tillräckligt att begränsa avsättningen till den del som ö ers tiger 1 procent
av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning, oberoende av
pensionsförpliktelsen.
Region Gotland anser att ett resultatkrav på 2 procent av skatteintäkter, generella
sta tsbidrag och

u~ämning,

för att avsättning ska få göras, är för högt. Detta gör

att förslaget sannolikt blir m eningslöst för flertalet kommuner och att den
asymmetri som fInn s i balanskravet i huvudsak kvarstår.
Om 2-procentkravet ändå bibehålls yrkas att en anpassning görs så att avsättning
får göras med hälften av den del av resultatet som överstiger 1 procent av
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. H ärigenom skap as incitament
att uppnå en li.mlig resultatruvå och att samtidigt få möjlighet att sätta av en del
av resultatet till resultatutj ämrungsreserven.
Många kommuner liksom Region G otland har ett ekonomi:kt m ål att resultatet
ska uppgå till minst 2 procent av egna skatteintäkter, generel1'l statsbidrag och
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Regionstyrelsen
Region Gotland

utjämning. Det fmns en risk att om resultatmålet sätts högre, vilket behövs för
avsättning enligt förslaget för de flesta kommuner och land 'ting, så kommer att
ifrågasättas om inte utdebiteringen är för hög och borde sänkas. Då skulle
avsättningarna utebli eller bli mycket små och därmed reducera nyttan med
utjämllingsreserven.

Kommunstabiliseringsfond
Region Gotland delar uppfattningen att det bör införas en garanterad nivå för
skatteunderlagets tillväxt. Det har i många sammanhang efterfrågats stabilare
planerings förutsättningar för kommuner och landsting. Ett grundläggande
problem i detta sammanhang är att statsbidragen in te följer utvecklingen av
skatteunderlaget. Istället skjuter staten ibland till pengar med kort varsel och
ibland tillfälligt. Den långsiktiga effekten blir osäkerhet i planeringen och att
bidragen successivt urholkas. En betydande förbättring kunde erhållas om de
generella statsbidragen fick utvecklas i samma takt som skatteunderlaget. Flera
utredningar under senare år om vårdens kostnader i framtiden och välfardens
finansiering pekar dessutom på att resursbehoven ökar i minst samma takt som
hittills och att fmansiering enbart genom höjd kommunal utdebitering inte är
rimligt.
Region Gotland föreslår att de generella statsbidragen och utjämningen räknas
upp i takt med skatteunderlagets utveckling.
Region Gotland delar den uppfattning som redovisas i särskilt yttrande till
utredningen att det finns goda skäl att införa en garanterad nivå för
skatteunderlagets tillväxt samt att stabiliseringspolitiken är en statlig uppgift som
ska finansieras med statliga medel.
Regionen avstyrker förslaget till finansiering av kommunsta biliseringsfonden
genom en årlig obligatorisk stabiliseringsavgift ur det kommunala
skatteunderlaget. Regionen anser att finansiering ~ n bör ske m ed statliga medel
då stabiliseringspolitiken främst är ett statligt ansvar.
Regionstyrelsen
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