Regionstyrelsen
PROTOKOLL 2012-01-26

§1

Riktlinjer för fastigheter och mark samt tillägg i regionstyrelsens
reglemente

§2

Försäljning. Fastigheten Gotland Othem Strandridaregården 1

§3

Försäljning. Del av fastigheten Gotland Hemse Blåkråkan 11

§4

Tilläggsanslag. Köp av parkeringsplatser, flytt av ventilation, belysning
m. m. kvarteret Dovhjorten

§5

Ändring av del av VA-taxan

§6

Remiss. Översyn av det utvidgade strandskyddet på Fårö

§7

Remiss. Delbetänkande På jakt efter den goda affären, SOU 2011:73

§8

Motion. Beläggningsprogram för enskilda vägar

§9

Medborgarförslag. Placera arenahallen tillsammans med ishallen

§ 10

Näringspolitiskt program 2012 - 2015

§ 11

Projektansökan. Internationell marknadsföring av Gotland, regionala
utvecklingsmedel 1:1

§ 12

Riktlinjer. Placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av Region
Gotland

§ 13

Ändring av stiftelsevillkor. Stiftelsen Konsul Åkermans hem

§ 14

Beslutsattestanter. Regionövergripande verksamheter med mera

§ 15

Uppdrag. Transport och fordon i Region Gotland

§ 16

Redovisning. Prioriteringar avseende länets framtida regionala
tillväxtarbete

§ 17

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Gotland AB 2012

§ 18

Remiss. Detaljplan Visby Visborg 1:9 m fl

§ 19

Anmälningsärenden

§ 20

Information

§ 21

Täktverksamhet på fastigheten Gotland Bunge Ducker 1:64 samt därtill
hörande följdverksamhet

§ 22

Frågor

PROTOKOLL
Sammanträdesdag

Regionstyrelsen
Plats och tid

2012-01-26

Visborgsallén 19, Rådhuset, kl. 9.00—12.15

Beslutande

Övriga närvarande

Åke Svensson (S), ordförande, ej § 17
Hanna Westerén (S), vice ordförande
Lena Celion (M), 2:e vice ordförande
Leif Dahlby (S)
Meit Fohlin (S)
Tommy Gardell (S)
Janica Sörestedt (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Brittis Benzler (V)
Stefan Wramner (M)
Rolf Öström (M)
Lars Thomsson (C)
Eva Nypelius (C), ej § 17
Mats-Ola Rödén (FP)
Eva Gahnström (C)

Bo Björkman (S)
Lisa Kalström (S)
Anette Medbom (S)
Eric Martell (S)
Viveca Bornold (MP)
Thomas Gustafsson (V)
Margareta Persson (M)
Jacob Dygéus (M)
Simon Härenstam(M)
Jonas Niklasson (C)
Johan Malmros (FP)

Utsedd att justera

Mats-Ola Rödén

Justeringens plats

Ledningskontoret

Bo Dahllöf, regiondirektör
Per Lindskog, utvecklingsdirektör
Per Lundin, stadssekreterare
Tomas Ängshammar, pressekreterare

Paragrafer
Underskrifter

1 — 22

Sekreterare .............................................................................

Nina Gustavsson
Ordförande ......................................................................................................................................

Åke Svensson

Hanna Westerén, § 17

Justerande ..............................................................................

Mats-Ola Rödén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdag

Regionstyrelsen

2012-01-26

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret

Underskrift

........................................................................................................................................

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 1
Au § 1

Riktlinjer för fastigheter och mark samt tillägg i regionstyrelsens
reglemente
KS 2011/80

- Kommunstyrelsen 2010-12-14, § 310
- Ledningskontoret 2011-10-07
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-10-18, § 281
- Ledningskontoret 2011-10-07
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-11-01, § 305
- Ledningskontoret 2011-12-20

Ledningskontoret har fått i uppdrag att upprätta förslag till riktlinjer för köp,
upplåtelse och försäljning av kommunala fastigheter. Av kommunstyrelsens beslut
framgår även att: ”Uppdraget bör vara klart senast juni 2011.”
Uppdraget gavs med anledning av skrivelse från revisorerna där de ansett att riktlinjerna för markpris inte är ändamålsenliga. Revisorerna efterlyste regler för
dokumentation, handläggning och betalning.
Utkast till Riktlinjer för försäljning av fastigheter behandlades av arbetsutskottet i
november 2011. De förändringar som föreslogs har inarbetats i föreliggande förslag.
Ledningskontoret föreslår att förslaget till Riktlinjer för fastigheter och mark godkänns för antagande i regionfullmäktige. För att förtydliga den delegation regionfullmäktige sedan tidigare givit regionstyrelsen i reglementets paragraf 8, vad gäller
fastighetsaffärer, föreslås ett tillägg att sådana även kan avse gåvotransaktioner.
Dessutom föreslås att regionstyrelsens delegation gäller under förutsättning att de
nya riktlinjerna iakttas vid styrelsens beslut.
De av arbetsutskottet föreslagna förtydligandena har inarbetats av ledningskontoret.
Regionstyrelsen föreslog fyra ändringar som kommer att inarbetas i förslaget till
riktlinjer. Skrivningen om direktanvisning flyttas upp så att den ingår i den övergripande texten för avsnitt fyra, ”Regionen säljer mark och fastigheter”. Under
avsnitt fyra ska läggas till att gåva kan återgå om överlåtelseavtalet inte uppfylls.
Förtydligande ska göras så att det klart framgår att det ska vara en för aktuellt objekt
auktoriserad mäklare/värderingsman som utför uppdragen. Under avsnitt 4.3,
Småhustomter, stryks ”till högstbjudande”.
Ärendet föredrogs av exploateringsstrateg Anders Lindholm.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 1 forts
Au § 1

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Riktlinjer för fastigheter och mark antas.

•

Regionstyrelsens reglemente 8 §, andra pinnsats, får följande lydelse:
- köp, försäljning, byte, gåva, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med
stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt såvitt vederlaget för överlåtelsen eller överförd mark inte för någondera part
per affär överstiger 4 miljoner kr varvid delegationen endast gäller sådana
fastighetsaffärer som följer fullmäktiges riktlinjer för fastigheter eller mark
eller i övrigt inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 2
Au § 2

Försäljning. Fastigheten Gotland Othem Strandridaregården 1
KS 2011/590

- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 240
- Ledningskontoret 2011-12-16

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att ge nämnden i uppdrag att sälja
fastigheten Gotland Othem Strandridaregården 1. Den tidigare skolverksamheten,
som bedrevs i lokalerna, har upphört. Barn- och utbildningsförvaltningen har inget
övrigt behov av lokalerna. Efterfrågan, på lokalerna, saknas från övriga förvaltningar.
Inom fastigheten finns ett antal byggnader av vilka en har en extern hyresgäst,
hembygdsföreningen. Detta förhållande ska regleras vid försäljningen.
Ledningskontoret instämmer i nämndens bedömning och föreslår att regionstyrelsen
beslutar att ge tekniska nämnden i uppdrag att via mäklare försälja fastigheten
Gotland Othem Strandridaregården 1.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att via mäklare försälja fastigheten Gotland
Othem Strandridaregården 1.

Expedieras:
Tekniska nämnden
LK samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 3
Au § 3

Försäljning. Del av fastigheten Gotland Hemse Blåkråkan 11
KS 2011/591

- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 241
- Ledningskontoret 2011-12-16

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att ge nämnden i uppdrag att, efter
avstyckning, sälja del av fastigheten Gotland Hemse Blåkråkan 11. Den tidigare
dagbarnvårdarverksamheten som bedrevs i lokalerna har upphört. Barn- och utbildningsförvaltningen har inget behov av lokalerna och efterfrågan saknas från övriga
förvaltningar.
Ledningskontoret instämmer i bedömningen och föreslår att regionstyrelsen beslutar
att ge tekniska nämnden i uppdrag att, efter avstyckning, via mäklare försälja del av
fastigheten Gotland Hemse Blåkråkan 11.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden ges i uppdrag att, efter avstyckning, försälja del av fastigheten Gotland Hemse Blåkråkan 11 via mäklare.

Expedieras:
Tekniska nämnden
LK samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 4
Au § 6

Tilläggsanslag. Köp av parkeringsplatser, flytt av ventilation,
belysning m. m. kvarteret Dovhjorten
KS 2011/607

- (Kommunstyrelsen 2009-09-21, § 241)
- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 253
- Ledningskontoret 2011-12-15

Tekniska nämnden begär hos regionstyrelsen tilläggsanslag till samhällsbyggnadsförvaltningen med 2 740 000 kronor enligt följande:
- 2 500 000 kronor för köp av del av fastigheten Visby Dovhjorten 10
- 40 000 kronor för fastighetsreglering
- 200 000 kronor för diverse samordningskostnader
Gotlands kommun sålde år 2009 fastigheten Dovhjorten 10, gamla brandstationen,
till WISAB Bygg AB för 2,5 miljoner kronor (Mkr). På fastigheten finns byggrätt
för ett fyravåningshus med centrumanläggningar och bostäder samt parkering i
mark- och källarplanet. Enligt avtal mellan kommunen och WISAB ska 66 parkeringsplatser uppföras inom fastigheterna Dovhjorten 10 och 11.
De delar av Dovhjorten 10 där de nya parkeringsytorna anläggs ska, med undantag
för 12 parkeringsplatser i källargaraget, genom fastighetsreglering föras över till
Regionens fastighet Dovhjorten 11 för en köpeskilling på 2,5 Mkr.
Antalet parkeringsplatser som överlåts är enligt avtal 54 stycken.
Enligt beslut i regionstyrelsen ska köpeskillingen erläggas med 1 Mkr tre månader
efter byggstart och de resterande 1,5 Mkr så snart garageparkeringen färdigställts
och godkänts vid slutbesiktning och fastighetsregleringen genomförts. Fastighetsregleringen bedöms kosta ca 40 000 kronor. För genomförande av exploateringen
tillkommer diverse följdkostnader, på grund av samordning med regionens
befintliga anläggningar, dessa uppgår till cirka 200 000 kronor.
Ledningskontoret föreslår att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens
förslag.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 4 forts
Au § 6

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 2 740 000 kronor enligt
följande:
- 2 500 000 kronor för köp av del av fastigheten Visby Dovhjorten 10
- 40 000 kronor för fastighetsreglering
- 200 000 kronor för diverse samordningskostnader

•

Medel anvisas med 2,5 Mkr genom inkomst från köpeskillingen och med
240 000 kronor ur regionens Eget kapital.

Expedieras:
Tekniska nämnden
LK ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 5
Au § 8

Ändring av del av VA-taxan
KS 2011/608

- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 233
- Ledningskontoret 2011-12-16

Tekniska nämnden föreslår att VA-taxan ändras så att det för fastigheter jämställda
med bostadsfastighet räknas varje påbörjat 150-tal kvadratmeter BTA-yta
(bruttoarea) som en tariffenhet, i stället för varje 100 kvadratmeter (kvm).
Huvuddelen av Sveriges kommuner har 150 kvm per tariffenhet. Enligt tekniska
nämnden innebär förändringen ett totalt bortfall av 2,5 miljoner kronor i intäkter för
införandet, som löper under tre år.
Ledningskontoret tillstyrker förslaget till ändring av taxan. Men konstaterar att detta
innebär bortfall av intäkter i en situation då VA-verksamheten redan har en
ansträngd ekonomi med negativt eget kapital på cirka -4,2 Mkr.
Ledningskontoret anser att intäkts- och kostnadsutvecklingen för VA-verksamheten
noga bör följas och att fortsatta underskott i verksamheten snarast bör regleras
genom generella höjningar av taxan så att ekonomin kommer i balans. I ett längre
perspektiv bör också investeringstakten övervägas med hänsyn till
kostnadsutvecklingen.
Ärendet föredrogs av projekteringsingenjör Sten Reutervik, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Efter förd diskussion finner ordföranden att tekniska nämndens förslag om ändring
av taxan avslås.
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag om ändring av VA-taxan avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 6
Au § 9

Remiss. Översyn av det utvidgade strandskyddet på Fårö
KS 2011/567

- Länsstyrelsen på Gotland 2011-10-26
- Ledningskontoret 20111-12-15

Länsstyrelsen på Gotland har för yttrande översänt förslag på nytt utvidgat strandskydd på Fårö. Enligt de strandskyddsregler i miljöbalken, MB, som gäller sedan
1 juli 2009 (SFS 2009:532) får strandskyddet efter 2014 utvidgas endast om det har
beslutats med stöd av 7 kap 14 § MB. Det generella strandskyddsområdet är
100 meter från strandlinjen och detta får utvidgas ”till högst 300 meter om det
behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften”. Strandskyddet syftar till
att långsiktigt, dels trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.
Byggnadsnämnden har upprättat förslag till svar på länsstyrelsens remiss om översyn av det utvidgade strandskyddet på Fårö. En generell synpunkt har varit att
bebyggda fastigheter ”inte bör omfattas av det utökade strandskyddet i allmänhet
och när detta uppträder i gränslandet för det utökade strandskyddet i synnerhet”.
Med anledning av detta föreslås ett antal konkreta ändringar av förslaget.
Ledningskontoret har inget att invända mot byggnadsnämndens förslag och föreslår
att regionstyrelsen ska ställa sig bakom byggnadsnämndens förslag till remissvar.
Ärendet föredrogs av enhetschef Gunnar Gustafsson, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Regionstyrelsens beslut
•

Styrelsen ställer sig bakom byggnadsnämndens förslag till remissvar till
länsstyrelsen.

•

Särskilt betonas vikten av överensstämmelse mellan strandskyddet på Fårö och
den fördjupade översiktsplanen för Fårö.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Länsstyrelsen (inkl BN § 225/2011)
Byggnadsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 7
Au § 10

Remiss. Delbetänkande På jakt efter den goda affären, SOU 2011:73
KS 2011/661

- Socialdepartementet 2011-12-01
- Ledningskontoret 2011-12-14

Socialdepartementet har inbjudit Region Gotland att inkomma med synpunkter på
delbetänkandet På jakt efter den goda affären. I delbetänkandet lyfts ett antal frågor
som utredningen avser att återkomma till i slutbetänkandet i juni 2012.
Region Gotland anser att det är mycket positivt att utredningen har tagit upp ett stort
antal frågeställningar som är viktiga för de upphandlande myndigheterna. Regionen
delar i stort utredningens uppfattning och förslag.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen inger kontorets förslag till yttrande
som svar på denna remiss.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande lämnas i överensstämmelse med ledningskontorets upprättade förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Socialdepartementet
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 8
Au § 11

Motion. Beläggningsprogram för enskilda vägar
KS 2011/113

- Motion 2011-02-21
- Tekniska nämnden 2011-11-10, § 271
- Ledningskontoret 2011-11-28

Eva Nypelius (C) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen/
tekniska nämnden att i samverkan med Trafikverket initiera ett projekt för att
möjliggöra beläggning av samtliga enskilda vägar på Gotland genom finansiering
via statsbidrag. I motionen sägs bland annat att underhållskostnaderna för grusvägarna är höga och att dammbindning av kostnadsskäl därför endast numera utförs
vartannat år.
Tekniska nämnden har behandlat motionen och konstaterar att förvaltningen varit i
kontakt med Trafikverket och då informerats om att det på grund av dagens strama
budgetläge inte finns förutsättningar för utökade åtaganden för beläggning av
enskilda vägar på Gotland. Nämnden beslutade dock att föreslå att motionen bifalls
på så sätt att samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att föra fortlöpande
dialog med Trafikverket för att få till stånd en framtida finansiering genom
statsbidrag.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls i enlighet med tekniska nämndens
förslag.
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att
föra en fortlöpande dialog med Trafikverket om möjligheterna till beläggning av
enskilda vägar på Gotland genom statsbidrag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 9
Au § 12

Medborgarförslag. Placera arenahallen tillsammans med ishallen
KS 2011/520

- Medborgarförslag 2011-09-29
- Ledningskontoret 2011-12-16

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att arenahallen läggs
tillsammans med ishallen. Rosvalla i Nyköping anges som ett bra exempel. Där har
man gemensam entré, cafeteria med mera. Förslagsställaren framhåller att driftskostnaderna borde bli billigare om man kan samordna lokalerna.
Ledningskontoret anser att frågan kring placering av sporthallen redan har belysts
och utretts under beredningen av ärendet inför kommunstyrelsens beslut hösten
2010.
Den lokaliseringsstudie som gjorts och de samråd som genomförts visar att
sammantaget är Visborgsområdet det bästa alternativet för sporthallen.
Ledningskontoret föreslår därför att medborgarförslaget lämnas utan bifall.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren (inkl. utlåtande)
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 10
Au § 13

Näringspolitiskt program 2012 - 2015
KS 2011/379

- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 214 (information)
- Ledningskontoret 2011-08-30
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 259
- Ledningskontoret 2011-11-01
- Arbetsutskottet 2011-11-11, § 327

Regionstyrelsen uppdrog den 22 september till ledningskontoret att påbörja
processen med att ta fram ett näringspolitiskt program för perioden 2012 – 2015, i
samverkan med näringslivets intresseorganisationer och i civilsamhället berörda
aktörer samt myndigheter. Regionstyrelsens arbetsutskott utsågs samtidigt till
politisk referensgrupp.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till näringspolitiskt program för Gotland
2012-2015.
Till skillnad från den samverkan med näringslivet i det regionala tillväxtprogrammet, som kanaliserades via Tillväxt Gotland, så föreslås genom detta program att ett
näringslivsråd inrättas med en bredare direkt representation. Det näringspolitiska
programmet syftar till att ange strategisk inriktning, medan det efterföljande operationella arbetet mer i detalj ska innehålla handlingsplaner eller dylikt. Programmet
är byggt dels kring de offentligfinansierande stödprocesserna för det gotländska
näringslivets utveckling och dels kring metoder för finansiell samverkan med det
gotländska näringslivet. Det är således ett program för den gotländska näringspolitiken.
Ledningskontoret föreslår att det föreliggande förslaget till näringspolitiskt program
för Gotland antas. De av arbetsutskottet föreslagna förändringarna har inarbetats.
Ärendet föredrogs av näringslivschef Stefan Persson.
Regionstyrelsen föreslog ett antal förändringar av förslaget till näringspolitiskt
program. Dessa ska inarbetas av ledningskontoret och ett reviderat förslag föreläggs
regionstyrelsen.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 10 forts
Au § 13

Yrkande:
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade att regionstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret
att särskilt redovisa hur arbetet med den kulturella samverkansmodellen
synkroniseras med det näringspolitiska programmet.
Ordförande ställde proposition på Stefaan De Maeckers yrkande och fann att det
vunnit bifall.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att särskilt redovisa hur arbetet med den
kulturella samverkansmodellen synkroniseras med det näringspolitiska
programmet.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Näringspolitiskt program för Gotland 2012-2015 antas.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 11
Au § 14

Projektansökan. Internationell marknadsföring av Gotland,
regionala utvecklingsmedel 1:1
KS 2011/681

- Ansökan
- Ledningskontoret 2011-12-14

Sedan några år har det bedrivits en gemensam satsning på att marknadsföra Gotland
mot utvalda turistmålgrupper på den internationella marknaden. Insatsen utgår från
ett partnerskap mellan Visit Sweden, Swedavia, Region Gotland och besöksnäringen som genom ett samarbetsavtal förbundit sig att samverka och medfinansiera marknadsföringsinsatser t.o.m. 2012.
Detta projekt syftar till att stärka det gotländska varumärket internationellt och
skapa intresse för att besöka Gotland. Målsättningen för projektet är att antalet
utländska gästnätter uppgår till 112 000 för år 2012.
Ledningskontoret föreslår att Välkommen till Gotland AB beviljas bidrag för det
internationella marknadsföringsarbetet 2012. Beslutet motiveras dels av att det tar
tid och kräver kontinuitet att etablera sig på nya marknader och dels av att kontoret
sedan samarbetets start sett en positiv utveckling av antalet utländska gästnätter,
vilka ökat varje år sedan 2008 till och med 2011.
Stöd föreslås beviljas med 37 % av projektets faktiska kostnader, dock sammantaget
högst 1 400 000 kronor, för år 2012, ur anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.
Beslutsförslaget avser perioden 2012-01-01–2013-02-28.
Regionstyrelsen beslut
•

Projektet Internationell marknadsföring av Gotland beviljas stöd med 37 % av
projektets faktiska kostnader dock sammanlagt högst 1 400 000 kronor, för år
2012, ur anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

•

Beslutet avser perioden 2012-01-01 – 2013-02-28. Skriftlig slutrapport med
utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2013-02-28. Avdelningen för
regional utveckling ansvarar för att sökanden informeras om övriga villkor för
stödet.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 12
Au § 15

Riktlinjer. Placering av medel i donationsstiftelser förvaltade av
Region Gotland
KS 2011/667

- Ledningskontoret 2011-12-13

Region Gotland är förvaltare av ett flertal donationsstiftelser (12 särförvaltade
stiftelser och 11 samförvaltade stiftelser). Stiftelsernas samlade tillgångar uppgick i
bokslut 2010 till 30 miljoner kronor (Mkr) i bokfört värde. Marknadsvärdet på
stiftelsernas aktieinnehav var samtidigt 112 Mkr medan det bokförda värdet på
aktieinnehavet var 18 Mkr. Varje stiftelse är en egen juridisk person. Storleken på
stiftelsernas tillgångar skiljer mycket mellan de olika stiftelserna.
Syftet med riktlinjerna är att hjälpa förvaltaren att hantera finansiella risker och att
vara ett stöd vid val av placeringsform, i de fall detta inte framgår av stiftelseförordnandet.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Förslaget till ”Riktlinjer för placering av medel i donationsstiftelser förvaltade
av Region Gotland” antas att gälla from 1 januari 2012.

•

Donationsstiftelsernas placeringsportföljer ska successivt anpassas till de
antagna riktlinjerna med beaktande av rådande marknadsläge så att anpassningen
kan ske på fördelaktiga villkor.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att utreda möjligheterna att effektivisera
kapitalförvaltningen av donationsstiftelsernas placeringsmedel.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 13
Au § 16

Ändring av stiftelsevillkor. Stiftelsen Konsul Åkermans hem
KS 2011/673

- Socialnämnden 2011-09-14, § 106
- Kammarkollegiet 2011-11-17
- Ledningskontoret 2011-12-02

Socialnämnden utgör styrelse för stiftelsen Otto Åkermans hem. Stiftelsens ändamål
är att åt äldre kostnadsfritt eller mot viss avgift bereda bostad, vård och föda.
Stiftelsen äger i dag fastigheten Apeln 7 i Visby och för fastighetens drift svarar
Region Gotland. Avkastningen av stiftelsens kapital har sedan 1980-talet inte
kunnat täcka kostnaderna, varför kommunfullmäktige beslutade år 1982 att
kommunen skulle överta driften av stiftelsens hem. Socialnämnden svarar sedan
dess för verksamheten vid hemmet.
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen, som svarar för fastigheten på styrelsens
uppdrag, finns det investeringsbehov i fastigheten bland annat avseende ventilation
och avlopp som måste åtgärdas inom kort.
Socialnämnden konstaterade i april 2007, att fastigheten inte längre är aktuell för
särskilt boende. Fastigheten lämpar sig däremot väl som trygghetsboende alternativt
seniorboende, vilket inte är kommunalt ansvar.
Socialnämnden i egenskap av styrelse för stiftelsen behandlade frågan om permutation vid sitt sammanträde i september 2011.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att ge serviceförvaltningen i
uppdrag att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation samt att redovisningschef
Mikael Wollbo utses att vara ombud.
Regionstyrelsens beslut
•

Serviceförvaltningen ges i uppdrag att hos Kammarkollegiet ansöka om
permutation av villkoren för stiftelsen Otto Åkermans hem enligt följande:
-

I första hand att fastigheten säljs och att av stiftelsens nettoavkastning ska
årligen minst 10 procent kapitaliseras och resterande del användas för
sociala ändamål för äldre personer.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 13 forts
Au § 16
-

•

I andra hand på att fastigheten säljs och att av stiftelsens nettoavkastning ska
årligen minst 10 procent kapitaliseras och resterande del ges såsom bidrag
avseende bostad, vård och föda till äldre personer.

Redovisningschef Mikael Wollbo utses att vara ombud vid ansökan om permutation till Kammarkollegiet med rätt att justera ansökan under handläggningens
gång.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 14
Au § 17

Beslutsattestanter. Regionövergripande verksamheter med mera
KS 2011/678

- Ledningskontoret 2011-12-13

Ledningskontoret har framlagt förslag till beslutsattestanter för regionfullmäktige,
regionstyrelse, ledningskontor samt regionövergripande verksamheter.
Regionstyrelsens beslut
•

För regionövergripande verksamheter utses under 2012 beslutsattestanter och
ersättare enligt upprättat förslag.

•

För regionfullmäktige, regionstyrelse, samt ledningskontor utses under 2012
beslutsattestanter, samt ersättare för dessa enligt upprättat förslag.

•

Regiondirektören bemyndigas att löpande under året utse attestanter och göra de
förändringar som i övrigt är nödvändiga i attestförteckningarna på grund av
exempelvis avgångar och nyanställningar.

Expedieras:
LK, ledning och kommunikation

Justerande:

Anm.
Förteckning bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 15
Au § 18

Uppdrag. Transport och fordon i Region Gotland
KS 2011/176

- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 298
- Arbetsutskottet 2011-12-06, § 373

Med anledning av tidigare behandlat ärende om transport och fordon i Region
Gotland föreslår Stefaan De Maecker (MP) att ledningskontoret får i uppdrag att
återkomma med förslag på hur uppbyggnaden av en gemensam transportcentral ska
organiseras, som på sikt även möjliggör gemensamt utnyttjande av en bilpool för
privatpersoner. Arbetet ska även omfatta förslag på nödvändiga policys och styrdokument.
Han föreslår även att uppdragen ska slutredovisas i maj 2012.
Förslagen föreslås ersätta punkt 2 och 3 i § 298 i beslut från den 27 oktober 2011.
Regionstyrelsens beslut
•

Nedanstående beslut ersätter punkt 2 och 3 i § 298 2011-10-27.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag på hur uppbyggnaden
av en gemensam transportcentral ska organiseras, som på sikt även möjliggör
gemensamt utnyttjande av en bilpool för privatpersoner. Arbetet ska även
omfatta förslag på nödvändiga policys och styrdokument.

•

Arbetet ska slutredovisas i maj 2012.

Expedieras:
LK, ekonomienheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 16
Au § 19

Redovisning. Prioriteringar avseende länets framtida regionala
tillväxtarbete
KS 2011/324

- Näringsdepartementet 2011-05-31
- Regionstyrelsen 2011-12-19, § 378
- Ledningskontoret 2011-12-23

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.
Ledningskontoret har i enlighet med uppdrag från regionstyrelsens möte i december
inlämnat tjänstemannaskrivelse till Näringsdepartementet. Av regionstyrelsens beslut
framgår även att eventuella kompletteringar behandlas på regionstyrelsens sammanträde i januari 2012.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner redovisningen.
De av arbetsutskottet framförda förslagen till tillägg har inarbetats.
Regionstyrelsens beslut
•

Styrelsen ställer sig bakom redovisningen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras
Näringsdepartementet
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Anm:
Redovisningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 17
Au § 20

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Gotland AB 2012
KS 2011/568

- Almi Företagspartner Gotland AB 2011-10-26
- Ledningskontoret 201-12-20

Ägardirektiv för Almi Företagspartner Gotland AB har översänts för undertecknande.
Region Gotland innehar 49 % av aktierna i bolaget och Almi moderbolag AB 51 %
och innehar därmed aktiemajoriteten. Bolaget styrs gemensamt genom ett så kallat
ägardirektiv. Almi-koncernen har på senare år valt att fokusera verksamheten mot
finansiering samt ökat likriktningen, vilket har begränsat utrymmet för lokalt
inflytande på ägardirektivet.
Ledningskontoret föreslår att ägardirektivet godkänns. Direktivet har tidigare
undertecknats och vidarebefordrats till Almi.
Jäv:
Åke Svensson (S) och Eva Nypelius (C) framförde jäv och deltog inte i ärendet.
Regionstyrelsens beslut
•

Ägardirektiv för Almi företagspartner Gotland AB för år 2012 godkänns i
efterhand.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Rs § 18
Remiss. Detaljplan Visby Visborg 1:9 m fl
RS 2012/21

- Kommunstyrelsen 2010-06-21, § 155
- Byggnadsnämnden 2011-11-16, § 198
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-28

Byggnadsnämnden har uppdragit åt samhällsbyggnadsförvaltningen att samråda om
förslag till detaljplan för Viby Visborg 1:9 m fl.
Syftet med planen är att skapa ett idrotts- och rekreationsområde där olika idrotter
och aktiviteter kan samlas och utvecklas långsiktigt. Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet, som antogs av kommunfullmäktige, i
december 2009. Kommunstyrelsen gav i juni 2010 byggnadsnämnden i uppdrag att
planlägga området.
Inga bostäder finns eller planeras inom planområdet. I planförslaget säkerställs stora
områden som friluftsområde. Större delen av de områden som bedöms ha höga
naturvärden undantas från bebyggelse.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen tillstyrker planförlaget och understryker vikten av att den framtida utvecklingen och detaljutformningen av planområdet anpassas och genomförs utifrån de rekommendationer till skyddsåtgärder
som redovisas i tillhörande miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningar.
Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget för Visby Visborg 1:9 m.fl. tillstyrks.

•

Utvecklingen och detaljutformningen, framöver, av planområdet ska anpassas
och genomföras utifrån de rekommendationer till skyddsåtgärder som redovisas
i tillhörande miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningar. Detta innefattar lösandet
av säkerhetsfrågorna för gångtrafikanter, motionärer och cyklister, i avvaktan på
att de permanenta gång/cykelvägarna, inklusive tunnel, står klara i samband med
invigningen av tvärförbindelsen.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Rs § 19
Anmälningsärenden

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

Kollektivavtal

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 11. 2011-11-28

•

Förhandlingsprotokoll

Protokoll från förhandling 2011-11-29 med Lärarnas Riksförbund om ersättning för meroch övertid.
Protokoll från förhandling 2011-12-20 med Vårdförbundet om Lokal avvikelse från AB
§ 13 mom 6 f.

•

Bidrag

Regiondirektörens beslut 2012-01-24 att bevilja verksamhetsbidrag till Hushållningssällskapet 200 000 kronor, till Tillväxt Gotland 300 000 kronor och till Coompanion
Gotland 200 000 kronor.

•

Övrigt

•

Överenskommelse mellan Regiondirektören och Ann-Christin Kullberg. I och
med denna överenskommelse är Region Gotlands åtaganden som arbetsgivare
gentemot Ann-Christin Kullberg avslutade.

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden
enligt alkohollagen 2011-12-16—2012-01-23.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-01-26

Rs § 20
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

•

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) informerade om att uppvaktning
kommer att ske av Försvarsmakten med avseende på utbyggnaden av vindkraften på ön. Uppvaktningen görs tillsammans med vindkraftsamordnare Mitt
Lars Thomsson och landshövding Cecilia Schelin Seidegård.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2012-01-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-17

Rs § 21
Au § 26

Täktverksamhet på fastigheten Gotland Bunge Ducker 1:64 samt
därtill hörande följdverksamhet
RS 2012/26

- Tekniska nämnden, arbetsutskottet, 2011-08-25, §140
- Samhällsbyggnadsförvaltningen , yttrande, 2011-08-25
- Miljö- och hälsovårdsnämnden, 2011-03-08, § 36

Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om att den begäran om anstånd att
inkomma med yttrande, som arbetsutskottet uppdragit åt ledningskontoret att
begära, har avslagits av Mark- och miljööverdomstolen.
Mark- och miljööverdomstolen har förelagt Region Gotland att inkomma med
skriftligt yttrande. Yttrande ska vara domstolen tillhanda senast den 10 februari.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inkomma med yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2012-01-26

Rs § 22
Frågor
Eva Nypelius (C) ställde fråga angående de pågående renoveringarna av F-huset.
Tommy Gardell (S) svarade.
Stefan Wramner (M) framförde önskemål om digitala handlingar. Bland annat
föreslogs möjligheten att hämta dessa genom Web-sida. Bo Dahllöf återkommer
med besked i frågan.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. KS 2011/661

Regionstyrelsen

Handlingstyp Yttrande

Åsa Högberg
Er beteckning: S2011/10312/RU

Datum 2012-01-26

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss. Delbetänkande På jakt efter den goda
affären (SOU 2011:73)
Socialdepartementet har inbjudit Region Gotland att inkomma med synpunkter
på delbetänkandet På jakt efter den goda affären. I delbetänkandet lyfts ett
antal frågor som utredningen avser att återkomma till i slutbetänkandet i juni
2012.
Region Gotland anser att det är mycket positivt att utredningen har tagit upp
ett stort antal frågeställningar som är viktiga för de upphandlande
myndigheterna. Region Gotland delar utredningens uppfattning att offentlig
upphandling är en viktig och strategisk verksamhet, inte minst med tanke den
stora ekonomiska betydelsen den har och det är av utomordentligt stor vikt hur
regelverket är utformat. Regionen anser också att det är bra att utredningens
utgångspunkt har varit den goda affären. I detta begrepp inkluderas också ett
medborgarperspektiv, eftersom merparten av det som upphandlas syftar till att
möjliggöra god service till medborgarna.
Region Gotland delar utredningens uppfattning att översynen av
upphandlingslagstiftningen ska bidra till förenkling. Både upphandlande
myndigheter och företag, särskilt små, tjänar på en förenkling.
Det är också positivt att utredningen överväger föreslå att det ska inrättas en
professur i offentlig upphandling och att man anser att en ny grundutbildning
på högskolenivå är önskvärt. Det är viktigt att såväl upphandlare som beställare
har rätt kompetens. Region Gotland anser också att det är bra att man vill
förstärka den statliga upphandlingsstödjande verksamheten. Det bör satsas

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Nämnd eller förvaltningsnamn

2 (2)

Region Gotland

även på företagens kompetens inom detta område, så att de inte missar
affärsmöjligheter bara för att de gått vilse i regelverket.

REGIONSTYRELSEN

Åke Svensson
ordförande

Bo Dahllöf
regiondirektör

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 26 januari 2012, § 20

Regionen avser inte att inkomma med ansökan.

konkurrenskraft genom förbättrat offentligt stöd för
hanteringen av immateriella tillgångar. Vinnova får
maximalt 5 Mkr för år 2012 och max 15 Mkr för 20113.
Uppdraget är en del av regeringens satsning om 90 Mkr
per år under 2011-14 för att förstärka förutsättningarna
för innovation och kunskapsintensivt företagande.

Arbetsdepartementet 2011-12-20

Näringsdepartementet 2011-11-24

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Statens kulturråd

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011
avseende anslagen 1:1 och 33:6 (2006) inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Regionen har erbjudits att ansöka om att ingå i
en fyraårig pilotverksamhet inom ramen för en
samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi för romsk inkludering 20122032

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under
mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur,
kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den
nyskapande kulturen. Kulturdepartementet 2011-12-15

Riktlinjer för budgetåret 2012 avseende statens
bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Regeringe beslutar att följande riktlinjer ska gälla för
bidraget till stiftelsen Svenska Filminstitutet för
budgetåret 2012. De finansiella villkoren för Stiftelsen
Svenska Filminstitutets bidrag redovisas i ett
regleringsbrev till kammarkollogiet, anslag 10:1
Filmstöd.
Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under
mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur
kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den
nyskapande kulturen. Kulturdepartementet 2011-12-15

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 särkskild 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

Uppdrag att genomföra insatser för att öka små
och medelstora företags konkurrenskraft genom
förbättrat offentligt stöd för hantering av
immateriella tillgångar
Regeringen uppdrar åt PRV och Vinnova att genomföra
insatser för att öka små och medelstora företags

Näringsdepartementet 2011-12-01

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011
avseende Tillväxtverket Näringsdepartementet 2011-12-01
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011
avseende anslagen 1:1 och 33:6 (2006) inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Näringsdepartementet 2011-12-15

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2011
avseende anslagen 1:1 och 33:6 (2006) inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Näringsdepartementet 2011-12-15

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012
avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser inom utgiftsområde
24 Näringsliv Näringsdepartementet 2011-12-22
Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012
avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19
Regional tillväxt och utgiftsområde 24
Näringsliv Näringsdepartementet 2011-12-22
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslagen 1:3 och 3:5 (2008) inom utgiftsområde
19 Regional tillväxt Näringsdepartementet 2011-12-22
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv Näringsdepartementet 2011-12-22
Förordnande av ordförande och ersättare för
ordföranden i strukturfondspartnerskapen för
de regionala strukturfondsprogrammen och det
nationella strukturfondsprogrammet
Regeringen förordnar nedanstående personer att vara
ordförande respektive ersättare för ordföranden i strukturfondspartnerskapen för de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella strukturfondsprogrammet avseende programperioden 2007-2013. Förordnandet

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

gäller från och med den 1 januari 2012 till och med den
31 december 2015. Näringsdepartementet 2011-12-22

Omsorgsprisindex (OPI) och vårdprisindex
(VPI)

Förordnande av ordförande och ersättare för
ordföranden i strukturfondspartnerskapen för
de regionala strukturfondsprogrammen och det
nationella strukturfondsprogrammet i programområde Stockholm

Enligt tidigare beslut i SKL:s styrelse ska förbundets
kansli fortlöpande ta fram och publicera ett
omsorgsprisindex (OPI) och ett vårdprisindex (VPI).
Publiceringen ska normalt ske i december månad. I
tabellerna redovisas OPI (t.o.m. prel. Index för 2012)
respektive VPI (t.o.m. 2011). Cirkulär 11:58

Regeringen förordnar Erik Langby att vara ordförande
och Ulla Hamilton att vara ersättare för ordföranden i
strukturfondspartnerskapet för det regionala strukturfondspartnerskapet i programområde Stockholm
avseende programperioden 2007-2013
Förordnandet gäller från och med den 1 januari 2012 till
och med den 30 juni 2012. Näringsdepartementet 2011-12-22

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
länsstyrelserna. Socialdepartementet 2011-12-15

Redovisningsfrågor 2011 och 2012
Som ett stöd för arbetet med årsredovisningen 2011 och
för redovisningen för år 2012 ges en sammanfattande
information om ett antal aktuella redovisningsfrågor:
Rådet för kommunal redovisning. Kommun Bas.
Redovisning av kommunalskattens slutavräkningar.
Kommunal fastighetsavgift. Internräntor.
Personalomkostnadspålägg. Räkenskapssammandraget
2011. God ekonomisk hushållning. Cirkulär 11:60

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslag 1:5. Socialdepartementet 2011-12-20

Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2012

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslag 1:6. Socialdepartementet 2011-12-20

Kommunal fastighetsavgift 2010-2012

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslag 1:9. Socialdepartementet 2011-12-20
Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende
anslag 1:10. Socialdepartementet 2011-12-20
Ändrade riktlinjer för budgetåret 2011 avseende
Sveriges exportråd. Utrikesdepartementet 2011-12-01
Uppgifter för beräkning av avgifter för äldreoch handikappomsorgen 2012
SKL informerar om att flera belopp för beräkning av
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen är knutna
till prisbasbeloppet som för år 2012 är 44 000 kronor.
Cirkulär 11:55

Basbelopp för år 2012
SKL informerar om att regeringen höjt prisbasbeloppet
med 1 200 kr till 44 000 kronor, det förhöjda
prisbasbeloppet med 1 200 kronor till 44 900 kronor, och
inkomstbasbeloppet med 2 500 kronor till 54 600 kronor.
Cirkulär 11:56

Budgetförutsättningar för åren 2011-2015
SKL informerar bl.a. om Ny skatteunderlagsprognos,
Definitivt taxeringsutfall 2011 för inkomstår 2010.
Skattesatser 2012. Befolkningsuppgifter per den 1
november 2011. Cirkulär 11:57

Cirkulär 11:61

I detta cirkulär presenteras: det slutliga utfallet för
förändringen i fastighetsavgift per kommun mellan år
2009 och 2010. En ny prognos för förändringen mellan år
2010 och 2011 som bör användas i 2011 års bokslut. Ny
prognos av förändringen mellan år 2011 och 2012.
Cirkulär 11:62

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 17 om avsked av
IT-tekniker som oriktigt registrerat arbetsrid i
kommunens tidsredovisningssystem
SKL informerar om att Arbetsdomstolen har prövat
frågan om det förelegat laglig grund för avskedande av
IT-tekniker som oriktigt registrerat tid i kommunens
tidsredovisningssystem. Avskedandet har bedömts som
lagligen grundat. Cirkulär 11:63

Cirkulärhantering 2012 samt abonnemang på
cirkulär 2012 och cirkulärförteckning 2011
Förteckning över förbundets cirkulär som getts ut under
2011. Cirkulär 12:1

Överenskommelse mellan staten och Sveriges
kommuner och landsting
Staten och SKL har träffat en red överenskommelser.
(Överenskommelserna kan nås på SKL:s hemsida under
”Styrelsens beslut”).
Överenskommelse om sammanhållen vård och omsorg om
de mest sjuka äldre 2012. Styrelsens beslut 2011:16
Överenskommelse om fortsatta insatser för att förbättra
patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvård. Styrelsens beslut
2011:17

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Överenskommelse om förbättrad patientsäkerhet 2012.
Styrelsens beslut 2011:18

Överenskommelse om effektiv sjukskrivningsprocess för
2012. Styrelsens beslut 2011:19
Överenskommelse om rehabiliteringsgaranti 2012.

Styrelsens

bidragande risk för ökad ohälsa och social och
ekonomisk otrygghet. Svenska Röda Korset menar att
äldres rättigheter måste tillvaratas bättre och alla
människors lika värde måste tydliggöras. Det gäller inte
minst rätten till hälsa som är en viktig grundförutsättning för ett gott och värdigt liv. Skrivelse 2011-12-16

beslut 2011:20

Överenskommelse om fortsatta insatser för att främja en mer
jämlik hälso- och sjukvård 2012. Styrelsens beslut 2011:21

Samhällsbyggnadsförvaltningen. Yttranden från
regionstyrelsen vid handläggning av detalj- och
översiktsplaner
Vid handläggning av detalj- och översiktsplaner enligt
PBL (plan- och bygglagen) skickas planförslaget på
remiss till bl.a. regionstyrelsen. Tiden för att svara är
under samråd tre veckor och under utställning/granskning fyra veckor. Planenheten är medveten om att
remisstiderna inte är anpassade efter regionstyrelsens
sammanträdesschema. Handläggningstiderna skulle bli
alltför länga om de skulle anpassas efter nämndernas
sammanträdesschema. Planeringsavdelningen inväntar
regionstyrelsens yttrande innan planärendena förs
vidare. Skrivelse 2011-12-01

Ledningskontoret. Återrapporteringskrav nr 4
enligt regeringens villkorsbeslut och
länsstyrelsernas återrapporteringskrav för
budgetåret 2011
Gotlands kommun – numera Region Gotland – har i
likhet med vissa landsting, länsstyrelser och samverkansorgan ålagts att i enlighet med rubricerade återrapporteringskrav redovisa till Boverket hur det regionala
tillväxtarbetet har samordnats med den översiktliga
planeringen. Sov vägledning för redovisningen finnes ett
missiv från Boverket daterat 2011-11-12 Skrivelse 2011-12-15

Utomstående inkomna skrivelser

Gotlands Byggmästareförening.
Samarbetsprojekt Bo-Mässa.
Vi inom Gotlands Byggmästareförening, såg under
Almedalsveckan när det var 10 000 människor här som i
princip rörde sig innanför murarna/hamnområdet att
restauranger handel, hotell får ett uppsving och allting
leve upp. Tänk om det var så hela tiden! Är det inte dax
att vi börjar fokusera på hur i skull kunna tillskapa
förslagsvis 1000-1500 bostäder i gammalt som nytt för
alla kategorier människor, så den utvecklas istället för att
avvecklas. Vi erbjuder ett samarbetsprojekt, eventuellt en
framtida B-Mässa med Region Gotland. Vi ser fram emot
att få presentera och utveckla våra idéer och vill med
detta brev inbjuda Er till vidare diskussioner.
Skrivelse 2011-12-15

Behov av fortsatt utredning och redovisning av
föreslagna besparingar och förändrad skolorganisation! – Såväl inom berörd
förvaltning/nämnd som i ett större perspektiv
Med anledning av deltagande i dialogmöten med BUF
och BUN om Besparingar och Förändrad Grundskoleorganisation. Synpunkter och förslag att se över andra
möjliga ställen att spara ex. Detaljgranska de
ekonomiska poster där vår stora fördyrning ligger. Säkra
att de föreslagna besparingarna verkligen blir reella även
på regionnivå. Konsekvensanalyser presenterade och
alternativa sparförslag beredda. Skrivelse 2011-12-16

Inbjudan till diskussion från Hoburgs
Näringslivs Intresseförening om bl. a.fördjupad
översiktplan Skrivelse 2011-12-16

Nyttjandeavtal av Tofta Skjutfält
GGN har begärt hos Chefen för Amfibieregementet att få
ett 5-årigt nyttjandeavtal av Tofta Skjutfält.

Medborgarkrav

Skrivelse 2012-01-09

Bilda Gotlands kommun och avveckla Visby Stads
utökade kommun. Skrivelse 2011-12-27

Vi tar det nu igen!

Skrivelse angående nedläggning av Stånga Skola

Skrivelse från Mats Björck, Burgsvik, om Öja skola och
om Burgsviks samhälle. Skrivelse 2011-12-15 dnr KS2011/419

Skrivelse 2011-12-30

Röda Korset utmanar Sveriges kommuner att
avge tre nyårslöften

Skrivelse 2012-01-13

Tackbrev från Climate for Culture

Vårt samhälle står inför stora utmaningar för att på ett
värdigt sätt kunna möta både dagens och kommande
behov inom äldreomsorgen. Det visar inte minst den
senaste tidens debatt om kvalité och brister i såväl privat
som kommunal verksamhet. De allra flesta äldre lever ett
gott och bra liv högt upp i åren, men åldrandet i sig är en
Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet
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Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet år 2011
1) Samtliga Region Gotlands löner, arvoden, ersättningar, balanskonton o dyl.
Beslutsattestanter: Redovisningschef Mikael Wollbo
Systemförvaltare Maritha Wöldern
Ersättare:
Controller Kjell-Åke Lorin
Löne/ekonomiassistent Lena Wessman
2) Kontoklass 1 och 2, utom konton där annan nämnd har utanordningsrätten
Beslutsattestanter: Redovisningschef Mikael Wollbo
Ekonom Annelie Thomsson
Ersättare:
Enhetschef Carolina Sinander
3) Memorialtransaktioner
Beslutsattestanter: Enhetschef Carolina Sinander
Redovisningschef Mikael Wollbo
Ekonom Annelie Thomsson
Ekonom Eva Söderdahl
Stf enhetschef Evy Pettersson
Inkassohandläggare Lena Törngren
Inkassohandläggare Barbro Liljegren
Ekonomiassistent Eva Liljevret
Ekonomiassistent Birgit Larsson
Ekonomiassistent Jane Gardell
Systemadministratör Leif Tofftén
Systemadministratör Carina Månsson
4) Stiftelser förvaltade av Region Gotland
För nedanstående stiftelser medges ekonomidirektör Åsa Högberg beslutsattestera
ekonomiska transaktioner, som ersättare utses redovisningschef Mikael Wollbo, enhetschef
Carolina Sinander och ekonom Annelie Thomsson.
Gotlands kommuns sociala samstiftelse, Elsa Berglunds stiftelse, Stiftelsen för systrarna
Nanny och Dika Åkermans donation, Samstiftelsen för sjukvård, Stiftelsen för
Tullförvaltare Rudolf Odins fond, Carl Degermans stiftelse, Stiftelsen för Liljewalchska
gåvokapitalet, Stiftelsen för Victor och Therese Gyllenhammars premiefond, Stiftelsen för
Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond, Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond,
Samstiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor, Stiftelsen för Katarina och
Ann-Marie Mårtenssons minnesfond, Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem, S A
Petterssons stiftelse, Stiftelsen för julgåva i Visby, Mariahemmets samstiftelse, Stiftelsen för
extra kaffebjudningar på Göransgården, Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem, Stiftelsen
för understöd åt nödställda sjuka i staden, Drottning Christinas stiftelse, Stiftelsen för
Gotlands Norra Härads Tings-husbyggnadsskyldige, Samstiftelsen för premier till elever på
Lövsta landsbygdsgymnasium, Hjalmar Westergård-Roos stiftelse, Stiftelsen för Hilma och
Axel Gustafssons minne.
Ekonomidirektör Åsa Högberg äger rätt att teckna respektive stiftelses firma avseende
handlingar till Skatteverket bl a skattedeklarationer och skattekonto. Som ersättare utses
redovisningschef Mikael Wollbo, enhetschef Carolina Sinander och ekonom Annelie
Thomsson.
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5) Fakturor avseende regionövergripande rutiner
Enhetschef Kermith Larsson (ersättare, Carolina Sinander, Mikael Wollbo, Evy Pettersson,
samt Annelie Thomsson) har rätt att beslutsattestera fakturor för hela regionen avseende
följande områden:
For donsadministr ation (fordonsskatt, vägavgifter för tunga fordon, bilbesiktning,
leasingavgift och fordonsförsäkring)
Tidningspr enumer ationer (GA, GT samt DN till skolor)
För säkr ingar (Region Gotlands försäkringsskydd)
Por to (Region Gotlands gem portokostnader)
6) Finansförvaltning
Ekonomidirektör Åsa Högberg och redovisningschef Mikael Wollbo äger rätt att
beslutsattestera finansförvaltningens budgetansvar 8999, som ersättare utses ekonom Annelie
Thomsson och enhetschef Carolina Sinander.
Systemförvaltare Maritha Wöldern äger rätt att beslutsattestera finansförvaltningens
budgetansvar 8998 och 8999 avseende löne- och pensions och avtalsförsäkringshantering,
som ersättare utses controller Kjell-Åke Lorin samt löne/ekonomiassistent Lena Wessman.
För konto 1510, 16623, 289010 samt för konto 8499 med budgetansvar 8999 äger
systemadministratör Leif Tofftén och ekonomiassistent Eva Liljevret rätt att beslutsattestera
återbetalning av felaktiga inbetalningar.
7) Systemförvaltares behörighet
För per sonalsystemet I FS/M edvindAr betstid äger systemförvaltare Maritha Wöldern,
systemadministratör Siv Niklasson, systemadministratör Birgit Hinas, systemadministratör
Monica Funk, systemadministratör Inga-Lill Karlsson behörighet att i sin tur tilldela
behörigheter till användare på olika behörighetsnivåer.
För ekonomisystemet Aditr o Redovisning och Reskontr or äger ekonom Anneli Thomsson,
ekonom Eva Söderdahl samt systemadministratör Leif Tofftén och ekonomiassistent Camilla
Rosvall behörighet att i sin tur tilldela behörigheter till användare på olika
behörighetsnivåer.
För fakturahanteringssystemet Aditr o I nköp och Faktur a äger systemförvaltare Pernilla
Ridal, ekonom Annelie Thomsson, systemadministratör Carina Månsson och
systemadministratör Leif Tofftén behörighet att i sin tur tilldela behörigheter till användare
på olika behörighetsnivåer.
8) Rätt att teckna firma vid olika avtal
Region Gotlands firma tecknas av ekonomidirektör Åsa Högberg vad avser
regionövergripande upphandlingskontrakt, kontokort, leasingavtal, andra avtal med
leverantörer, ansökan om EU-medel samt avtal med banker (ej upplåning). För avtal med
banker avseende banktjänster (ej upplåning, placering och upphandlingskontrakt/ramavtal)
medges redovisningschef Mikael Wollbo teckna Region Gotlands firma.
För billeasingavtal på högst fem år medges upphandlingschef Örjan Olsson (ersättare,
Carolina Sinander, Mikael Wollbo, samt Annelie Thomsson) teckna Region Gotlands firma.
Ekonomidirektör Åsa Högberg äger rätt teckna Region Gotlands firma avseende handlingar
till Skatteverket bl a skattedeklarationer och skattekonto. Som ersättare utses
redovisningschef Mikael Wollbo, enhetschef Carolina Sinander och ekonom Annelie
Thomsson.

Beslutsattestanter 2012
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Regionfullmäktige
Regionstyrelse
Ledningskontor
Beslutsattestanter:

Enligt nedanstående förteckning.
Ersättare är angivna inom parentes.

Ersättare samtliga verksamheter
(ansvarsintervallet: 1001-1003, 6000-6299)

Regiondirektör Bo Dahllöf och
controller Henry Henziger

Ansvar
1001
Regionfullmäktige

Beslutsattestant
Ordf Björn Jansson
(1:e vice ordf Conny
Kristensen-Gahnström och 2:e vice ordf
Hans Klintbom)

1002
1003

Regionstyrelse
Utbildning förtroendevalda

Ordf Åke Svensson
(1:e vice ordf Hanna Westerén)

6000
6001
6002
6003
6005
6008
6009
6010
6014
6016
6031

Ledning och kommunikation
Bo Dahllöf
(Henry Henziger, Åke Svensson)
Intern verksamhetsutv
Div medlemsskap
Näringsliv allmänt
ALMI
Ung företagssamhet
Rindi-kårhuslokal inkl Boendeförm
GIHAB
Världsarvskommittén
Information
Interna verksamhetskostnader

6040
6041
6042
6044
6045
6046
6047

HR
Strategisk utbildning
Personalförsörjning
Kompetensutv Kommunal
Fackliga företrädare
Företagshälsovård
Tjänster SF PA

6048
6049
6090
6091
6092

Katastrofplanering
Christine Edström
Krisplanering
(Johan Kallum)
IT-utveckling
Adm utveckling, säkerhet o beredsk
Tjänster SF rec/reg/arkiv

Mats Magnusson/Camilla Regen

Ansvarskod
6060
Kansli

Beslutsattestant
Jan Olsson
(Henry Henziger)

6070
6071
6072
6077

Ekonomi, kvalitet och styrning
Partistöd
Avgifter, bidrag, medlemsskap
Best kommungemensam vht

Åsa Högberg
(Åke Wennerberg)

6080
6081

Samhällsbyggnadsenheten
Miljörådet

Jan von Wachenfeldt
(Helena Andersson, Per Lindskog,
Annette Glover)

6100
6043

Folkhälsa och välfärd
Integrerad jämställdhet

Lisa Stark
(Håkan Jonsson,
Annette Glover, Per Lindskog)

6110

Näringslivsenheten

6116

Internationella frågor

Stefan Persson
(Per Lindskog, Annette Glover)
(Per Lindskog, Ulla Pettersson
Annette Glover)

6121
6122
6123
6124

Administration turistvht
Turistbyrå
Marknadsföring turistvht
GCB

Konto
279060 Personalkassa

Sofia Wollmann

Henry Henziger
(Kerstin Sandelin)

Region Gotland - redovisning av regionala tillväxtprioriteringar fr.o.m. 2014
2012-01-18
Innehållsförteckning:
1. Inledning
2. Möjligheter och utmaningar
2.1 Demografi och befolkningsutveckling
2.2 Näringsliv och arbetsmarknad
2.3 Utbildning och kompetens
2.4 Kommunikationer
2.5 Folkhälsa
2.6 Miljö
3. Prioritering av framtida utvecklingsinsatser
Ökad inflyttning
Färjetrafiken
Fiber
Företagsklimat
Sysselsättning och arbetskraftsförsörjning
Högskolan
Energiomställning och effektivisering
4. Beskrivning av kopplingen till gränsöverskridande arbete och till målen i EU 2020
5. Sammanställning av underlagsmaterial
Bilaga 1: Sammanställning - Vision Gotland 2025 och framtida regionala
utvecklingsprioriteringar

1. INLEDNING
Regeringen har uppdragit och erbjudit länen att lämna en redovisning av länens prioriteringar
avseende det framtida regionala tillväxtarbetet fr.o.m. 2014.
Region Gotlands redovisning utgår från det regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland
2025, övergripande utvecklingsprogram och arbete som gjorts med RUP:en som grund samt
analyserna inom strukturfondsprogrammet Småland och öarna. I avsnitt fem finns en
sammanställning av underlagsmaterialet.
Styrande för det regionala utvecklings/tillväxtarbetet är det regionala utvecklingsprogrammets
vision och övergripande mål. Vision: Gotland är Östersjöregionens mest kreativa och magiska
plats präglad av närhet, hållbar tillväxt och fylld av livslust. Övergripande mål:
•
•

Minst 65 000 invånare bor på Gotland.
Gotlänningarnas välstånd tillhör de bästa i landet.
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•
•
•

Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen.
Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet.
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Redovisningen i avsnitt två, Möjligheter och utmaningar, anknyter till Vision Gotland 2025:s
övergripande mål.
Gotlands geografiska läge, avståndet till fastlandet och den begränsade storleken gör
förutsättningarna för utveckling speciella. Sedan tidigare ingår i EU-fördragets artikel 174 att
särskild hänsyn ska tas till bland andra öregioner när det gäller att minska skillnader mellan
regioner. Kompletteringen av sammanhållningspolitikens mål med den territoriella
dimensionen gör det viktigt att dessa särskilda förutsättningar och dess konsekvenser
uppmärksammas, med t.ex. initiativ och samarbeten där ö-aspekten kan utvecklas.

2. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR
2.1 Demografi och befolkningsutveckling
Gotland har år 2010 57 269 invånare. Invånarantalet har varierat kring 57 000 sedan
1990-talet. Utvecklingen kan för de senaste 25 åren ses som svag, en 2 %ig ökning, relativt
rikets drygt 12 %. Befolkningen ökar i Visby, och särskilt dels i flera områden längs med kusten
och dels på mellersta Gotland med pendlingsavstånd till Visby.
Gotland har lägre andelar barn under 10 år och kvinnor och män mellan 25-35 år än
riksgenomsnittet. Andelen kvinnor och män i åldrarna 50-84 år är på Gotland högre än
riksgenomsnittet. Andelen utrikesfödda män och kvinnor ligger på Gotland betydligt under
riksgenomsnittet.
Rörligheten är hög bland ungdomar som flyttar både till och från Gotland. Flyttningsnettot är
negativt i de rörligaste yngre åldersgrupperna men positivt i många övriga. Kvinnorna flyttar i
högre grad än männen.
Stockholm/Mälardalen är den dominerande målpunkten/utgångspunkten för flyttningarna.
Andelen fritidshus är hög, många ägs av sommargotlänningar och en stor del av dessa har sitt
ordinarie boende i Stockholmsområdet. Den tid som tillbringas i fritidshusen tenderar att öka.
En förutsättning för en hållbar utveckling är ett ökat invånarantal. Ö-läget förstärker behovet
av fler invånare, då möjligheterna till "normal" regionförstoring (pendling till arbete som ger
större arbetsmarknadsregioner) i stort saknas. Fler invånare ger möjligheter för en bredare
arbetsmarknad och för att utveckla företagande, näringsliv och service. Fler invånare bidrar
också till att öka dynamiken och kreativiteten i samhället - nya idéer, kunskap och mångfald.
Sammantaget bidrar detta till att öka Gotlands attraktionskraft. Fler invånare gör också att
samhällets förutsättningar att finansiera offentlig service stärks.
För en ökad inflyttning måste de förutsättningar som krävs för att intressera inflyttare
förstärkas. Positivt är det inflyttningsöverskott som finns i många åldersgrupper (om än i
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mycket liten omfattning) och i sig också den höga rörligheten i de yngre grupperna, man flyttar
inte bara ifrån Gotland utan också till, här är Högskolan en starkt bidragande faktor. Generellt
är inställningen till Gotland mycket positiv. Tilltron till Gotland som boendeort måste dock
stärkas.

2.2 Näringsliv och arbetsmarknad
På Gotland finns ca. 26 000 arbetstillfällen. Under 2000-talet har sysselsättningen minskat
framför allt inom den areella sektorn, tillverkningsindustrin och inom försvaret.
Försvarsnedläggningen kompenserades delvis genom utlokalisering av statliga verksamheter.
Sysselsättningen har ökat inom bygg-, handels-, hotell - restaurangsektorerna och också inom
företagstjänstesektorn. Även efter denna strukturomvandling skiljer sig näringsstukturen på
Gotland från rikets. Gotland har fortsatt en hög andel sysselsatta inom den offentliga sektorn
och jordbruket/livsmedelsindustrin, besöksnäringen sysselsätter en stor del av arbetskraften,
medan exempelvis tillverkningsindustrin är förhållandevis liten.
Förvärvsfrekvenserna såväl för män och kvinnor är högre på Gotland än i riket.
Den öppna arbetslösheten (16 - 64 år) ligger i nuläget något högre än i riket. Kvinnorna är i
högre grad än männen arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten (18 -24 år) ligger en dryg procent
över rikets och har sjunkit under det senaste året. Bland utrikesfödda är arbetslösheten högre
än i riket, det gäller särskilt männen, både bland ungdomarna och i hela åldersgruppen.
Arbetslöshetsproblematiken förstärks av att möjligheten till pendling för att nå en större
arbetsmarknadsregion för de flesta inte är realistisk.
Enligt arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsprognos (december 2011) tappar Gotland
drygt 200 arbetstillfällen nästa år.
Demografiskt är medelåldern bland de sysselsatta på Gotland hög. Andelen åldersavgångar
ökar medan andelen ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden minskar, och
försörjningsbördan riskerar att försämras.
En bättre diversifierad arbetsmarknad behöver utvecklas. Det kan bidra till att minska
arbetslösheten samtidigt som det gynnar rörligheten och dynamiken på arbetsmarknaden. Den
sociala och ekonomiska aspekten av ett arbete kan för individen, och för samhället, inte
överskattas. Även för en ökad inflyttning till Gotland är tillgången på arbeten central, en
bredare arbetsmarknad skulle underlätta detta.
Bruttoregionprodukten är låg på Gotland. Gotland hade 2008 ett index på 75, lägst i landet och
har under en följd av år haft låga värden.
Gotland är ett starkt företagarlän med många, huvudsakligen små företag, en stor del inom
jord- och skogsbruket. Nyföretagandet ligger vanligtvis relativt högt, näst högst i landet de två
senaste åren. Andelen företag startade av kvinnor hör också till de högsta. Många företag är
koncentrerade på den gotländska hemmamarknaden. Lönsamheten i många av de mindre
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företagen är lägre än i riket. Utveckling av innehållet i produkter och tjänster liksom utveckling
av nya är viktigt.
Närheten till stora marknader; Stockholm, Mälardalen och hela Östersjöregionen är en styrka.
För att till fullo utnyttja dessa möjligheter krävs väl fungerande transportsystem och en
infrastruktur där särskilt ett utbyggt fibernät är angeläget. Gotlands läge och det stora
närliggande befolknings/kundunderlaget är också möjligheter för att öka intresset för
företagande på Gotland, ökande besöksströmmar och att förstärka Gotland som mötesplats.
Bland presumtiva inflyttande företag är dock Gotland relativt okänt som näringslivsort.
För att bidra till att stärka och utveckla företagandet, behöver möjligheterna till
kompetensutveckling bl.a. inom företagen och för matchning av utbud och efterfrågan på
arbetsmarknaden, stärkas. Entreprenörskapet behöver utvecklas i hela samhället.
Företagsklimatet uppfattas ofta i flera undersökningar som relativt svagt på Gotland. Att stärka
företagsklimatet, i de delar som kan påverkas lokalt/regionalt har en viktig roll att spela för ett
utvecklat företagande, t.ex. genom dialog mellan näringslivet och den offentliga sektorn och
samverkan mellan företagen.

2.3 Utbildning och kompetens
Utbildningen har en central roll för Gotlands utveckling och konkurrenskraft. Insatser för ökad
kompetens och höjda utbildningsnivåer är grundläggande. En god utbildning påverkar
individens möjligheter till ett gott liv, arbete och ekonomisk trygghet och är en viktig social
dimension av regional utveckling och tillväxt. Kompetensutveckling och utbildning är också en
av de avgörande faktorerna för att bibehålla och utveckla konkurrenskraft i företagen, t.ex. för
utveckling av produkter och tjänster.
Brist på arbetskraft med rätt kompetens är exempel på en faktor som ofta anges begränsa
företagsutveckling på Gotland. Härvidlag blir kompetensutveckling/utbildning för anställda och
arbetslösa viktigt.
Historiskt har Gotland haft en låg utbildningsnivå, vilken dock ökat sedan Högskolan
etablerades på Gotland. Fortfarande är dock skillnaden mellan Gotland och riket markant. Det
samma gäller övergångsfrekvensen mellan gymnasieskola och högskola, som ökat något sedan
mitten av 1990-talet men där skillnaden mellan riket och Gotland fortfarande är ungefärligen
lika stor.
Högskolan är en utvecklingsmotor på Gotland. Tillgången till högskoleutbildningen bidrar till
att höja utbildningsnivåerna på Gotland och bidrar och inspirerar starkt till ett mer kreativt och
dynamiskt näringsliv, kulturliv och samhälle. Högskolan är också en av de viktigaste
beståndsdelarna för Gotlands konkurrens- och attraktionskraft och är orsaken till att yngre
människor flyttar till Gotland, åtminstone för en kortare period.
Kompetensplattform Gotland, ett regeringsuppdrag, är ett viktigt verktyg för strategiska
satsningar för näringslivets kompetensförsörjning. Syftet är att genom behovsanalyser uppnå
matchning i utbud och efterfrågan av kompetens/arbetskraft, på kort och lång sikt, på den
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gotländska arbetsmarknaden. Ett annat syfte är även att generellt höja regionens
utbildningsnivå.

2.4 Kommunikationer
Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och färjetrafiken avgörande för öns
utveckling och tillväxt. Det nuvarande trafiksystemet ses allmänt som väl fungerande och
uppväger till viss del de transportmässiga konkurrensnackdelar som Gotland har. Dock är den
senaste tidens prisutveckling, med höjda priser inom person- och godstrafiken, oroande.
Oroande är också förändringar som rör sjötrafik, som allvarligt kan komma att påverka
Gotlands utveckling, genom att också färjetrafiken påverkas. Ett exempel är det s.k.
svaveldirektivet, som i sig är mycket positivt, men konsekvenserna för Gotland måste hanteras
utifrån Gotlands som ö, totala beroende av färjetrafiken.
En god tillgänglighet, genom att tid och kostnad för resor och transporter minskar och genom
en anpassad turtäthet är grundläggande för en positiv regional utveckling och en stärkt
konkurrenskraft. Ett väl fungerande trafiksystem förutsätter också en väl anpassad
infrastruktur. Inom Trafikverket pågår upphandling av färjetrafiken från den trafikperiod som
påbörjas år 2017. Av den anledningen och med utgångspunkt från det regionala
utvecklingsprogrammet har Gotlands Trafikråd tagit fram ståndpunkter om hur man vill att
färje- och flygtrafiken ska fungera.
I de gotländska ståndpunkterna framhålls översiktligt för färjetrafiken vikten av:
•
•
•
•
•
•
•

att hela resekedjorna kan förbättras
att Nynäshamn och Oskarshamn är fastlandshamnarna
snabba resor och transporter varje dag året runt
konkurrenskraftiga priser för personresor och godstransporter
en utveckling mot mer miljövänliga bränslen
ett tonnage med hög kvalitet
långsiktiga stabila förutsättningar och spelregler för trafiken

En förbättrad tillgänglighet till och från fastlandet skulle tillsammans med bättre kopplingar till
fastlandstrafiken bl.a. kunna medföra att Gotland i viss mån kan ta del i den pågående
regionförstoringen – Gotland kommer ”närmare” fastlandet.
För att fortsatt kunna upprätthålla en tillfredsställande trafik som gynnar näringslivs- och
samhällsutvecklingen är en kombination av de gotländska ståndpunkterna och nya
förutsättningar som t.ex. möjligheterna att använda nya bränslen avgörande.
För Gotland är färjetrafiken infrastruktur, som ska ses som en del av den nationella
infrastrukturen. Att utgå från i stort oförändrade kostnader för gotlandstrafiken sätter i
praktiken ett kostnadstak för Gotlands infrastruktur, detta gäller ingen annan region i Sverige.
Gotlands läge gör flygtrafiken extra betydelsefull. Visby Airport ingår också i det nationella
utbudet av strategiska flygplatser. Att säkra och öka antalet destinationer är viktigt för
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turismen, övriga näringslivet och för boende på Gotland. Möjligheterna att resa till och från
flygplatserna måste dock stärkas. Infrastrukturen på Visby Airport måste få möjligheter att
kunna anpassas för en väl fungerande trafik.
Utbyggt bredband som täcker hela Gotland är en prioriterad utvecklingsfråga. Region Gotland
antog våren 2010 en bredbandsstrategi med målet att alla på Gotland, inklusive
sommargotlänningarna, ska ha tillgång till fiber hem 2015. Totalt omfattas 23 500 fastigheter,
Visby ingår inte.
Satsningen sker genom att Region Gotland genom kompetensinsatser och offentligt stöd till
socknarna hjälper till att bilda fiberföreningar och stödja dessas fiberutbyggnad. Utbyggnaden
ger möjligheter att utveckla allt fler digitala tjänster som kan formuleras i en gotländsk digital
agenda. Utbyggnaden ger förutsättningar för att bo och verka på hela Gotland vilket i sin tur
förstärker förutsättningarna för regional tillväxt.
Vid byggandet av fibernät vore det angeläget att på nationell nivå klargöra hur
glesbygdsnätens momshantering av insatsen vid byggandet ska hanteras. För att säkerställa
kvalitet, drift och underhåll av fibernät behövs vissa samhällsinsatser. Ett samhällsansvar
behövs för kartering, dokumentation och uppdatering så att en samlad bild kan ges på lokal,
regional och nationell nivå. PTS behöver göra reglerna mer entydiga, idag finns inga fastlagda
normer och hänsyn måste tas till glesbygdens nät. Även krav på drift och underhållsplaner bör
förtydligas. För att påskynda fiberutbyggnaden i områden som ännu inte byggts ut bör stöd
kunna ges för att förlägga kanalisation i samband med VA-anläggningar.
Utbyggnaden på Gotland planeras vara avslutad inom några år men återstående områden kan
finnas där svårigheter i form av geografi eller få invånare fördröjer utbyggnaden. Tjänster inom
olika samhällsservicesektorer bör utvecklas, t.ex. inom utbildning, vård och omsorg, e-tjänster,
liksom olika typer av portabla/flyttbara tjänster (t.ex. mellan ordinarie boende och fritidshus).

2.5 Folkhälsa
Befolkningens hälsa har stor betydelse för samhällsutvecklingen bl.a. genom att påverka
förmågan till lärande och utveckling, antalet arbetade timmar, produktivitet, o.s.v. Hur
människor fattar beslut, arbetar och använder fritid påverkar naturresurserna, företagens
lönsamhet och välfärdsutvecklingen. I folkhälsoarbete ingår systematiska insatser för att
förbättra människors livsvillkor i syfte att uppnå god och jämlikt fördelad hälsa. Även arbete
för att ge kunskap om och underlätta hälsosamma levnadsvanor ingår.
I det folkhälsopolitiska programmet för Gotland prioriteras två målområden:
- delaktighet och inflytande
- livsmiljö och levnadsvanor
Målområdena är valda för att de är grundläggande förhållanden som påverkar hälsan i den
gotländska befolkningen. Människor behöver få vara delaktiga och kunna påverka i vardagen.
Trygga uppväxtvillkor, en god utbildning, ett gott socialt nätverk, ekonomisk trygghet samt en
fysisk och social miljö som stöder aktivitet och gemenskap är viktiga grundfaktorer.
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De levnadsvanor som bidrar mest till ohälsa, som tobaksbruk, otillräcklig fysisk aktivitet,
ohälsosamma matvanor samt riskbruk av alkohol, påverkas i hög grad genom livsvillkoren.
De hälsoproblem som dominerar nationellt är också de som dominerar på Gotland. De innebär
att samtidigt som medellivslängden ökat har symptom på nedsatt psykiskt välbefinnande ökat.
Sjukdomar som har samband med riskabla levnadsvanor som t.ex. rökning och bristande fysisk
aktivitet svarar för en stor del av sjukskrivningen.
Ohälsan är ojämnt fördelad, risken för sjukdom är större bland personer med kort utbildning
och låga inkomster.
Det gotländska folkhälsoarbetet ska också bidra till att nå det nationella folkhälsomålet – att
skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

2.6 Miljö
Region Gotland är sedan lång tid tillbaka en ekokommun. Genom bred samverkan ska ett
ekologiskt hållbart samhälle med hållbar tillväxt nås till år 2025.
De stora utmaningarna för att bygga ett hållbart samhälle på Gotland gäller
energiförsörjningen, tillgången på rent vatten och en levande Östersjö. Ett samhälle med
giftfria och resurssnåla kretslopp och en god och hälsosam bebyggd miljö, hållbar förvaltning
av produktiv mark och förutsättningar för att bevara olika natur- och kulturmiljöer måste
utvecklas.
Även i energisammanhang är förutsättningarna speciella för Gotland. Det avgränsade läget
tillsammans med ett mycket stort energibehov lokalt – framför allt beroende på en
energiintensiv stenindustri, men också på ö-lägets särskilda transportbehov – ställer särskilda
krav på energitillförseln.
Energianvändningens klimatpåverkan kan på ett effektivt sätt minskas genom effektivisering av
energianvändningen samtidigt som fossila bränslen ersätts med biobränslen och andra
koldioxidneutrala energikällor. På Gotland finns goda förutsättningar för att utveckla lokal
produktion av vindkraft, biobränslen och biodrivmedel.
För en god livsmiljö på Gotland är miljösituationen för Östersjön särskilt viktig. Nuläget med
fortsatt hög näringstillförsel och höga halter av miljögifter måste ändras. En säker och
miljöanpassad fartygstrafik och flora och fauna i balans måste eftersträvas så att Östersjön kan
bli ett levande innanhav.
För livet på Gotland är vattentillgången avgörande. Gotlands geologi ställer särskilda krav på
insatser för att skydda grundvattnet. Öns tunna jordlager och sprickiga berggrund gör att
grundvattentillgången lätt kan påverkas.
En hållbar livsstil är en utmaning i fråga om ändrade konsumtionsvanor, minskad
miljöpåverkan och effektivare energianvändning. Det kräver kunskap och engagemang hos
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enskilda individer och i hela samhället. Intresset för näringslivs/företagsutveckling där miljö blir
ett medel för att stärka konkurrenskraften måste öka.
Konflikter kan uppstå när naturvårdens intresse av att bevara miljöer som är viktiga för den
biologiska mångfalden ställs mot exploateringsintressen av olika slag. På Gotland kan
konflikterna röra allt från kalkbrytning, vattentäkter, vindkraft till nya bostadsområden. Det
finns också områden där olika miljömål kan stå i konflikt med varandra. Ett exempel är behovet
av ökad produktion av biobränsle från skog och åker i förhållande till avsatt mark för
naturvårdsändamål.

3. PRIORITERING AV FRAMTIDA UTVECKLINGSINSATSER
De framtida regionala tillväxtprioriteringarna delas in i fem huvudområden/rubriker:
samhällsutveckling, tillgänglighet, näringsliv och sysselsättning, kompetens och utbildning samt
miljö och klimat. Inom dessa områden finns de ur ett regionalt tillväxt- och
utvecklingsperspektiv viktigaste behoven och möjligheterna att åtgärda för en långsiktigt
hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och ekologiskt. Inom dessa fem huvudområden finns ett
antal delområden. Indelningen framgår av skissen i bilaga 1. Av dessa delområden prioriteras
särskilt: ökad inflyttning unga vuxna, färjetrafiken, fiber, företagsklimat,
arbetskraftförsörjning/sysselsättning, högskolan samt energiomställning och effektivisering.
Dessa kommenteras kortfattat nedan.
Ökad inflyttning, unga vuxna
Gotland behöver fler invånare. Fler invånare ger möjligheter för en bredare arbetsmarknad
och för att utveckla företagande, näringsliv och service. Fler invånare bidrar också till att öka
dynamiken och kreativiteten i samhället - nya idéer, kunskap och mångfald. Ett ökat
befolkningsantal gör också att samhällets förutsättningar att finansiera offentlig service stärks.
Fler invånare med bakgrund i länder utanför Sverige eftersträvas. Ö-läget förstärker behovet
av fler invånare, då möjligheterna till "normal" regionförstoring i stort saknas. Den prioriterade
gruppen för inflyttning är unga vuxna.
Färjetrafiken
Gotlands läge gör tillgängligheten till en nyckelfråga och färjetrafiken avgörande för öns
utveckling och tillväxt. Gotlands Trafikråd har tagit fram ståndpunkter om hur man vill att
färjetrafiken ska fungera:
•
•
•
•
•
•
•

förbättra hela resekedjorna
Nynäshamn och Oskarshamn är fastlandshamnarna
snabba resor och transporter varje dag året runt
konkurrenskraftiga priser för personresor och godstransporter
en utveckling mot mer miljövänliga bränslen
ett tonnage med hög kvalitet
långsiktiga stabila förutsättningar och spelregler för trafiken
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För att fortsatt kunna upprätthålla en tillfredsställande trafik som gynnar näringslivs- och
samhällsutvecklingen är en kombination av de gotländska ståndpunkterna och nya
förutsättningar som t.ex. möjligheterna att använda nya bränslen avgörande.
För Gotland är färjetrafiken infrastruktur som ska ses som en del av den nationella
infrastrukturen. Att utgå från i stort oförändrade kostnader för gotlandstrafiken sätter i
praktiken ett kostnadstak för Gotlands infrastruktur, detta gäller ingen annan region i Sverige.
Fiber
Utbyggt bredband som täcker hela Gotland är en prioriterad utvecklingsfråga. Region Gotland
stödjer genom kompetensinsatser och offentligt stöd socknarnas fiberutbyggnad.
Utbyggnaden ger förutsättningar för att bo och verka på hela Gotland vilket i sin tur förstärker
förutsättningarna för regional tillväxt. Utbyggnaden ger möjligheter att utveckla allt fler
digitala tjänster som kan formuleras i en gotländsk digital agenda.
Ansvar och regelverk kring bl.a. momshantering vid fiberutbyggnad, för att säkerställa kvalitet,
drift och underhåll av fibernät, behöver klargöras nationellt.
Utbyggnaden på Gotland planeras vara avslutad inom några år men återstående områden kan
finnas där svårigheter i form av geografi eller få invånare fördröjer utbyggnaden. Tjänster inom
olika samhällsservicesektorer bör utvecklas, t.ex. inom utbildning, vård och omsorg, e-tjänster,
liksom olika typer av portabla/flyttbara tjänster.
Företagsklimat
Företagsklimatet måste utvecklas på Gotland. Inom Region Gotland och andra myndigheter
måste insatser göras som ökar och förbättrar servicegraden och stärker kunskapen om
företagande.
Insatser behöver även göras som stärker samverkan och dialog mellan den offentliga sektorn
och näringslivet. För ökad samverkan inom näringslivet måste satsningar göras inom t.ex.
kompetensutveckling och marknadsföring.
Sysselsättning och arbetskraftsförsörjning
Insatser för en bättre diversifierad arbetsmarknad behöver genomföras. Det kan bidra till att
minska arbetslösheten samtidigt som det gynnar rörligheten och dynamiken på
arbetsmarknaden. Även för en ökad inflyttning till Gotland är en bredare arbetsmarknad
central.
Inom näringslivet upplevs ofta att efterfrågan på arbetskraft inte motsvaras av utbudet.
Insatser som t.ex. inom kompetensförsörjningsområdet är viktiga för att förbättra
matchningen och därmed öka företagens konkurrenskraft.
Högskolan
Högskolan har en central roll i samhällsutvecklingen. Den bidrar till att höja
utbildningsnivåerna på Gotland och bidrar och inspirerar starkt till ett mer kreativt och
dynamiskt näringsliv, kulturliv och samhälle. Högskolan är också en av de viktigaste
beståndsdelarna för Gotlands konkurrens- och attraktionskraft. Att fortsatt kunna utveckla
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högskolans utbildningar och öka forskningsresurserna är angeläget. Inom ramen för den
process som inletts med syftet att Högskolan på Gotland blir en del av Uppsala universitet
finns goda förutsättningar att utveckla en konkurrenskraftig verksamhet på Gotland. Garantier
för utbildningsplatser och forskning på ön är nödvändiga. Ett eventuellt beslut om samgående
ska kunna presenteras under våren 2012.
Energiomställning och effektivisering
Energianvändningens klimatpåverkan kan på ett effektivt sätt minskas genom effektivisering
av energianvändningen samtidigt som fossila bränslen ersätts med biobränslen och andra
koldioxidneutrala energikällor. På Gotland finns goda förutsättningar för att utveckla lokal
produktion av vindkraft, biobränslen och biodrivmedel. En energieffektivisering inom
näringslivet och transportsektorn är nödvändig, liksom utbyggnad av en miljöinfrastruktur för
att ta tillvara de förnybara energiresurserna på Gotland. Den behöver byggas ut t.ex. i form av
smarta elnät, tankställen för förnybara drivmedel och för biogas, som i sin tur är basen för en
ökad efterfrågan. Kompetensförsörjningen för energiomställning är en nödvändig faktor.

4. BESKRIVNING AV KOPPLINGEN TILL GRÄNSÖVERSKRIDANDE ARBETE OCH TILL MÅLEN I EU
2020
Gränsöverskridande arbete
Gotland började tidigt samarbeta inom Östersjöområdet med flera olika vänorter och inom ett
flertal olika organisationer, som exempelvis B7, de sju största öarna i Östersjön och inom Baltic
Sea Commission. Därmed är arbetet sedan länge, naturligtvis, inriktat på Östersjöfrågor och
med en inriktning som i hög grad överensstämmer med EU:s Östersjöstrategi. Samarbetet är
också omfattande inom hela EU, inom olika organisationer och/eller med utgångspunkt från
olika teman. Region Gotland är även medlem i Stockholmsregionens Europaförening, som även
har kontor i Bryssel. En viktig del i det internationella arbetet är att gemensamt med andra öar
arbeta för att stärka öars utvecklingsförutsättningar. Samarbeten finns även utanför EUområdet.
Det gränsöverskridande/internationella samarbetet utgår från en särskild internationell
strategi antagen av regionfullmäktige, med tydlig koppling till det regionala
utvecklingsprogrammet. Strategin har även sin grund i Östersjöstrategin och en gemensam
plattform för det offentliga Gotlands internationella samarbete.
Det internationella samarbetet och strategin är prioriterat efter samarbeten, arenor och
insatsområden. Prioriterade samarbeten är de som drivs inom de organisationer, som t.ex.
SKL, B7, CPMR, som Gotland är medlem i. Prioriterade arenor är särskilt Östersjöområdet och
EU. Prioriterade insatsområden är tillväxt, miljö och energi, kultur samt demokrati. Inom
insatsområdena preciseras mål som direkt kopplar till internationellt arbete och
internationalisering.
En del i det internationella arbetet är att utveckla Gotland som mötesplats genom att stödja
och utveckla internationella kontakter på kulturområdet.
Bakom den gemensamma plattformen för Gotlands internationella arbete står regionen,
länsstyrelsen och högskolan. Syftet är att samordna tillgängliga resurser i hela Gotlands
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intresse. Utifrån sina specifika uppdrag utformar därutöver resp. part sina styrdokument.
Målen och därmed arbetes inriktning överensstämmer med de fyra utmaningarna i
Östersjöstrategin; en miljömässigt hållbar region, en region i tillväxt, en tillgänglig och attraktiv
region och en trygg och säker region.
Prioriteringar i relation till Europa 2020:s mål
Gotland har en högre sysselsättningsgrad för män och kvinnor än EU:s mål på 75 % och ligger
också på en högre nivå än riket. Det gäller också så gott som samtliga åldersgrupper för både
män och kvinnor. Det svenska målet på 80 % är dock inte uppnått. En ökning är viktig, särskilt
bland vissa grupper som du unga och de utrikesfödda.
EU har som mål att 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU, Sverige 4 %. För Gotland är det
angeläget att satsningar kan göras som utvecklar högskolans utbildningar och öka
forskningsresurserna.
EU har målen om utsläpp av växthusgaser: minus 20 % jmf 1992, andel förnybar energi: plus 20
% i slutkonsumtionen och energieffektivitet: plus 20 %. Sveriges motsvarande mål är minus 40
%, plus 40 % och en minskad energiintensitet med 20 % till 2020 jmf 2008. Gotland deltar i
EU:s initiativ/projekt CoM (Covenance of Mayors) och Isle Pact. Genom detta har Gotland
åtagit sig att nå längre än både EU:s och Sveriges mål om förnybar energi och utsläpp av
växthusgaser.
EU:s mål om att andelen 30 – 34-åringar med eftergymnasial utbildning ska ligga på 40 %
liksom att minska antalet avhopp i gymnasieskolan är angelägna mål för Gotland.
Utbildningsnivåerna är betydligt lägre på Gotland.
EU:s mål om minskad fattigdom är för Sveriges del omsatt i en minskning av andelen personer
utanför arbetsmarknaden, ett mycket angeläget mål för Gotland.
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5. SAMMANSTÄLLNING AV UNDERLAGSMATERIAL
Regionala program som använts som underlag för redovisningen av framtida regionala
tillväxtprioriteringar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vision Gotland 2025, regionalt utvecklingsprogram
http://www.gotland.se/imcms/38064
Småland och öarna, åtgärdsdokument
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1260
Småland och öarna, operativt program
http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1626
Varumärkesplattform http://www.gotland.se/imcms/34182
Regionalt tillväxtprogram 2010-2011, insatsdokument
http://www.gotland.se/imcms/48765
Regionalt tillväxtprogram 2008-2011, styrdokument
http://www.gotland.se/imcms/41773
Gemensam plattform för internationellt arbete 2011 - 2013
http://www.gotland.se/imcms/57322
Internationell strategi för Region Gotland http://www.gotland.se/imcms/32836
Folkhälsopolitiskt program 2009-2013 http://www.gotland.se/imcms/49806
Gotländska ståndpunkter för färje- och flygtrafiken
http://www.gotland.se/imcms/34276
Bredband Gotland http://www.bredbandgotland.se/
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