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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 23
Au § 27

Förslag till detaljplan. Rute Stora Valle 1:16, samråd
RS 2012/19

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-12-01
- Ledningskontoret 2012-01-17

Syftet med planen är att möjliggöra 24 nya enfamiljshus, i anslutning till tätbebyggelsen i Valleviken. Planområdet är i privat ägo och inte tidigare planlagt.
Planområdet ligger, enligt översiktsplanen för Gotland, inom ”Värdeområde för
turism”.
Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks men att planbeskrivningen bör
kompletteras med en uttalad ambition att uppvärmningen av husen ska ske på ett
miljövänligt sätt.
Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget till planbeskrivning tillstyrks. Förslaget bör kompletteras med en
uttalad ambition att uppvärmning av husen ska ske på ett miljövänligt sätt och
att energieffektivisering eftersträvas.

Expedieras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 24
Au § 28

Förslag till detaljplan för Gotland Västerhejde Vibble 1:122,
samråd
RS 2012/18

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2011-11-28
- Byggnadsnämnden 2011-10-12 § 185

Ledningskontoret avser inte att inkomma med synpunkter. Ärendet följer gällande
fördjupad översiktsplan för Visbyområdet.
Fråga om handläggning och beslut i denna typ av planärenden diskuterades.
Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget till detaljplan tillstyrks.

Expedieras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 25
Au § 29

Motion. Stöd till familjer där någon förälder har kognitiva
svårigheter
KS 2011/478

- Motion 2011-09-12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-11-21, § 114
- Barn- och utbildningsnämnden 2011-11-23, § 110
. Socialnämnden 2011-12-07, § 158
- Ledningskontoret 2012-01-20

Simon Härenstam (M) har i en motion yrkat att en samverkansplan med stödgruppsverksamhet ska utvecklas för bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller
båda föräldrarna har kognitiva svårigheter. Han pekar på att en sådan verksamhet
sedan flera år framgångsrikt bedrivs i Uppsala.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker motionen i den del som avser att utveckla
en samverkansplan för bemötande av familjer där någon förälder har kognitiva
svårigheter.
Nämnden påpekar att arbetet med att ta fram struktur, organisation och innehåll för
en sådan samverkan har påbörjats. En arbetsgrupp har bildats för att utveckla stöd
till föräldrar med neuropsykiatriska funktionshinder. Nämnden föreslår att arbetsgruppens uppdrag bör förtydligas och formaliseras med utgångspunkt från Barnnätverket. En specifik handlingsplan bör också tas fram för målgruppen enligt
BarnSams intentioner.
Barn- och utbildningsnämnden instämmer i andemeningen med motionen och de
ska verka för att styrgruppen i BarnSam får i uppdrag att arbete för de yrkanden som
finns i motionen.
Socialnämnden tillstyrker motionen avseende utvecklandet av en samverkansplan. I
detta arbete bör även ingå att se över vilka behandlingsmetoder/stödåtgärder som
har evidens.
Ledningskontoret har – i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag föreslagit att motionen tillstyrks i den del som gäller att utveckla en samverkansplan. I övrigt anses motionen besvarad med nämndernas yttranden och ledningskontorets redogörelse för pågående samverkansarbete och samordning genom
BarnSam.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 25 forts
Au § 29

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen tillstyrks i den del som avser att utveckla en samverkansplan för
bemötande av barn och föräldrar i familjer där en eller båda föräldrarna har
kognitiva funktionsnedsättningar, med beaktande av evidens för metoder/stödåtgärder.

•

I övrigt anses motionen besvarad med nämndernas yttranden och ledningskontorets redogörelse för pågående samverkansarbete och samordning genom
BarnSam.

•

BarnSam ska senast december 2012 rapportera till regionstyrelsen hur arbetet
framskrider.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 26
Au § 30

Motion. Hospice och Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH)
KS 2011/344

- Motion 2011-06-13
- Socialnämnden 2011-10-26, § 131
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-12-21, § 131
- Ledningskontoret 2012-01-16

I en motion från Anna Hrdlicka med flera (M) föreslås att det ska inrättas hospiceplatser för vård i livets slutskede och att ett specialistteam för Avancerad sjukvård i
hemmet (ASIH) knyts till hospiceverksamheten.
Socialnämnden har beslutat att inte yttra sig då det föreslagna ligger utanför nämndens ansvarsområde.
Hälso- och sjukvårdsnämnden finner det inte rimligt, ur prioriteringsperspektiv, att
inrätta hospiceverksamhet med tillhörande ASIH-team. Inrättande av hospiceverksamhet med separat ASIH-verksamhet är en ambitionshöjning och personella
och ekonomiska resurser för detta saknas.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen ska besvaras med
förvaltningens skrivelse.
Ledningskontoret föreslår att motionen ska avslås. Kontoret delar hälso- och
sjukvårdsnämndens bedömning samt pekar på några pågåenden förbättringsarbeten
inom palliativ vård och inom terminalvård.
Yrkande:
•

Lena Celion (M) yrkade på att motionen ska besvaras med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och Lena Celions
yrkande om att motionen ska besvaras med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
och fann att yrkandet hade avslagits.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 27
Au § 31

Höjning av taxa. Kulturskolan
KS 2011/633

- Barn- och utbildningsnämnden 2011-10-19, § 97
- Ledningskontoret 2012-01-13

Barn- och utbildningsnämnden har begärt att taxan för Kulturskolan höjs med 50 kr
per termin och aktivitet. Samtidigt införs syskonrabatt från och med tredje barnet i
aktivitet, på Kulturskolan. För musikundervisning höjs avgiften till 900 kronor från
850 kronor. För dans- och teaterundervisning höjs avgiften till 800 kronor från
750 kronor. Avgifter för utökad tid höjs med 50 kronor för grundkursavgifter samt
all vuxenundervisning. Nämnden har aviserat besparingar för 2012 och för Kulturskolans del innebär det besparingar på motsvarande 130 000 kronor vilket motsvarar 1,75 %. Alternativ till avgiftshöjning är att minska antalet pedagogtjänster
med 100 000 kronor vilket innebär att färre elever får undervisning.
Ledningskontoret föreslår att taxan får höjas med det begärda beloppet 50 kronor
per termin från och med höstterminen 2012 och att begärd syskonrabatt får införas.
Kontoret påpekar att terminsavgifterna redan i dag är högre än snittet i Sverige då
den genomsnittliga avgiften var 637 kronor. Terminsavgifterna i riket varierar
mellan 0 kronor och 1 700 kronor.
Yrkande:
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på att ärendet återremitteras för komplettering av
underlag med avseende på konsekvensanalys.

Ordförande ställde proposition på om ärendet skulle återremitteras eller avgöras på
mötet och fann att ärendet skulle avgöras på mötet. Ordföranden ställde därefter
proposition på arbetsutskottets förslag om bifall till höjningen och fann att det hade
bifallits.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Kulturskolans taxa höjs med 50 kronor per termin från och med 1 augusti 2012.

•

Syskonrabatt införs från och med tredje barnet i aktivitet i Kulturskolan, med
innebörden att barn utöver de två första i aktivitet befrias från avgift.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 28
Au § 32

Budgetöverföring mellan socialnämnden och tekniska nämnden
för färdtjänster, till och från daglig verksamhet
KS 2011/716

- Socialnämnden 2011-12-23, § 154
- Tekniska nämnden 2012-12-15, § 305
- Ledningskontoret 2012-01-13

Socialnämnden har fattat beslut om att överlämna 1,7 miljoner kronor till regionstyrelsen för överföring till tekniska nämnden från och med 2012 samt att socialförvaltningen betalar 425 000 kronor till samhällsbyggnadsförvaltningen för fjärde
kvartalet 2011. Överföringen avser resor till och från daglig verksamhet som inte
längre sker i socialnämnden regi. De flesta brukare har blivit beviljade färdtjänst för
sina resor till och från daglig verksamhet.
Tekniska nämnden anför att socialförvaltningen tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen bedömt att hela beloppet ska överföras.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt socialnämndens förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

1 700 000 kronor överförs från socialnämnden till tekniska nämndens budget
från och med 2012.

Expedieras:
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 29
Au § 33

Ansökan om apportemission. Stiftelsen Bergmancenter på Fårö.
(Fårö skola)
KS 2011/550

- Stiftelsen Bergmancenter 2011-10-13
- Ledningskontoret 2011-11-21
- Regionstyrelsen 2011-12-19
- Ledningskontoret 2012-01-27

Utvecklingsdirektör Per Lindskog föredrog ärendet och redogjorde för den av Fårö
Utveckling insända affärsplanen och de juridiska konsekvenserna av gåva.
Ledningskontorets förslag är att stiftelsen Bergmancenter får överlämna fastigheten
Svens 1:16 Fårö som gåva till Fårö Utveckling AB svb. Av gåvoavtalet ska avtalas
så att fastigheten inte får överlåtas utan regionstyrelsens samtycke.
Jäv:
Regiondirektör Bo Dahllöf anmälde jäv och deltog inte när ärendet behandlades.
Regionstyrelsens beslut
•

Stiftelsen Bergmancenter får överlämna fastigheten Svens 1:16 Fårö som gåva
till Fårö Utveckling AB svb.

•

Av gåvoavtalet ska framgå att gåvan inte får överlåtas, pantsättas eller intecknas
utan gåvogivarens skriftliga samtycke härtill. Om gåvotagaren vill överlåta
fastigheten ska denne först erbjuda gåvogivaren om att överta fastigheten.

•

Av gåvoavtalet ska även framgå att vid gåvotagarens konkurs eller likvidation,
får fastigheten inte utmätas. Fastigheten ska vid sådant fall, utan vederlag
överlåtas till Region Gotland.

Expedieras:
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
Fårö utveckling AB svb
Ledningskontoret, näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 30
Au § 34

Ändring av regionstyrelsens reglemente och delegationsordning;
firmateckning
RS 2012/11

- Ledningskontoret 2012-01-05

Ärendet utgår.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-01-31

Rs § 31
Au § 35

Handlingsplan för kommunövergripande internationellt arbete
2012 och rapport 2011
RS 2012/4

- Ledningskontoret 2012-01-19

Ledningskontoret föreslår att rapporten för den internationella verksamheten 2011
godkänns och att handlingsplan för 2012 antas.
Av arbetsutskottet föreslagen prioritering av Gammelsvenskby har inarbetats i föreliggande förslag. Revidering av förslaget har även skett med avseende på samarbete
mellan Hansa städerna.
Yrkande:
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade på att det i handlingsplanen för den internationella verksamheten, under rubriken Energi & miljö, görs följande tillägg:
Ledningskontoret samordnar regionens verksamheter som arbetar med bra
vattenkvalité och tillgång till vatten på Gotland, i syfte att delta i internationellt
utvecklingsarbete där även EU-finansiering kan vara aktuell.

Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och Stefaan De
Maeckers yrkande om tillägg, under rubriken Energi & Miljö, och fann att förslaget
om tillägg vunnit bifall.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten för den internationella verksamheten 2011 godkänns.

•

Handlingsplan för den internationella verksamheten 2012 antas med det av
regionstyrelsen föreslagna tillägget.

Expedieras:
Ledningskontoret, näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 32
Au § 37

Planprogram Hall-Hangvar, Kappelshamnsvikens västra sida.
Samråd
KS 2011/679

- Byggnadsnämnden 2011-11-16, § 199
- Ledningskontoret 2012-01-27

Byggnadsnämnden har för samråd tagit fram planprogram för Hall-Hangvar,
Kappelshamnsvikens västra sida. Syftet är att hitta lämpliga platser för boende och
turistservice samt säkerställa tillgängligheten för allmänheten längs stranden.
Planområdet omfattas av riksintresse både för det rörliga friluftslivet och för naturvård (Hall-Hangvar). En miljökonsekvensbeskrivning är under utarbetande för delar
av området, Hall Vestös 1:8 och 1:9.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget tillstyrks men att regionstyrelsen poängterar vikten av att kommande detaljplaneförslag föregås av väl genomarbetade
konsekvensbeskrivningar där utgångspunkten är att all form av exploatering ska
utformas och lokaliseras så att kuststräckans unika naturmiljöer inte skadas och i
förlängningen också säkerställs för allmänhetens rekreation och naturupplevelser i
framtiden.
Kontoret föreslår även att Regionstyrelsen anser att det är angeläget att den kommande plan-processen tar hänsyn till resultatet av de diskussioner som för närvarande pågår om den framtida ägarstrukturen och utvecklingen av Kappelshamns
hamn och att processerna, i den mån det anses nödvändigt för den framtida markanvändningen inom planområdet, i möjligaste mån samordnas.
Arbetsutskottet föreslog att den eventuellt framtida exploateringen av Kappelshamns
hamn exkluderas från planförslaget. Varför beslutsförslaget i denna del utgick.
Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 32 forts
•

Vikten av att kommande detaljplaneförslag föregås av väl genomarbetade
konsekvensbeskrivningar, där utgångspunkten är att all form av exploatering ska
utformas och lokaliseras så att kuststräckans unika naturmiljöer inte skadas och i
förlängningen också säkerställs för allmänhetens rekreation och naturupplevelser
i framtiden, poängteras.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 33
Au § 38

Markanvisningstävling för fastigheten Gotland Hamra Storms 2:4
(Vändburgs hamn)
KS 2009/342

- Ledningskontoret 2012-02-09

Ledningskontoret förslår att det ska utlysas en markanvisningstävling för Vändburgs
hamn, Gotland Hamra Storms 2:4. Syftet med tävlingen är att inhämta förslag från
intressenter om utveckling av Vändburgs hamn, tillsammans med indikativa bud
avseende köpeskilling. Lägsta accepterbara pris är fastighetens bokförda värde på
drygt 2 miljoner kronor.
Företrädare för det vinnande tävlingsbidraget ska erbjudas att teckna ett markanvisningsavtal om planläggning och exploatering av området. Exploatören bekostar
planarbete samt utbyggnad av vatten och avlopp.
Allmänhetens tillgång och tillträde till hamnen inklusive kajer och vattenspegel,
underströks av arbetsutskottet och tydliggörande har inarbetats i föreliggande
underlag. Villkor och former ska huvudsakligen följa det principförslag som
redovisats.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att utlysa en markanvisningstävling för att
inhämta förslag från intressenter om utveckling av Vändburgs hamn tillsammans
med indikativa bud avseende köpeskilling. Villkor och former för tävlingen ska i
huvudsak följa det principförslag som redovisats.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 34
Au § 39

Friköp av tomträtten Visby Cypressen 15
KS 2010/501

- Tekniska nämnden 2011-12-15, § 316
- Ledningskontoret 2012-01-30
- Ledningskontoret 2012-02-14 (kompletterande uppgifter)

Tekniska nämnden föreslår att Gotlands Stuveri AB ska få friköpa industritomträtten
Visby Cypressen 15. Tomten är belägen på industriområdet vid Färjeleden. Ärendet
har tidigare varit föremål för återremiss då regionstyrelsen bedömde priset vara för
lågt, med tanke på fastighetens läge. Förslag till nytt köpeavtal föreligger nu på
225 kronor per kvadratmeter (kvm) tomtyta. Detta är ett pris mittemellan riktpriset
för halvcentrala lägen och attraktiva lägen (150 kr/kvm respektive 300 kr/kvm). Vid
friköp av tomträtter ska priset motsvara 80 % av riktpriset. Fastigheten har en area
på 7 123 kvm och priset för friköp blir 1 282 140 kronor.
Ledningskontoret föreslår att av tekniska nämnden upprättat förslag till köpeavtal
godkänns. Kontoret anser att bedömningen av en värdenivå om 225 kr/kvm är
rimligt och i enlighet med gällande riktlinjer för markpriser.
Arbetsutskottet föreslog att försäljningspriset sätts till 80 % av gällande riktpris
300 kronor, det vill säga 240 kronor efter gängse avdrag för friköp.
Ledningskontoret har, i kompletterande uppgifter till ärendet, framfört att tomträttsinnehavaren Gotland Stuveri AB uppgett att denne inte är intresserad av att förvärva
tomträtten till det av regionstyrelsens arbetsutskott föreslagna priset.
Regionstyrelsens beslut
•

Fastigheten Visby Cypressen 15 säljs till Gotlands Stuveri AB till ett friköpspris
på 80 % av 300 kronor per kvadratmeter och i övrigt enligt upprättat förslag till
köpeavtal.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 35
Au § 40

Upplåtelse av tomträtt, Visby Annelund 1:105, Gotska golfklubben
KS 2011/712

- Tekniska nämnden 2011-11-10, § 277
- Ledningskontoret 2012-01-29

Tekniska nämnden föreslår att Gotska golfklubben ska få området runt klubbhusen
upplåtet med tomträtt i stället för nuvarande arrendeavtal. Anledningen till detta är
att klubben behöver få möjlighet till lån för att renovera de nedgångna byggnaderna.
Förslag till tomträttsavtal (tillägg till arrendeavtalet) har upprättats innebärande att
det till Gotska golfklubben upplåts 5 500 kvadratmeter (kvm) av fastigheten Visby
Annelund 1:105 med tomträtt. Nuvarande arrendet som är på 34 hektar hade 2011
en arrendeavgift på knappt 42 000 kronor och har i och med detta minskats med
motsvarande ca 5 500 kvm. Den nya arrendeavgiften har satts till 15 000 kronor per
år med en tomträttsavgäld på 30 000 kronor. Sammanlagt 45 000 kronor.
Byggnaderna har värderats till 200 000 kronor, dock behöver en av byggnaderna
rivas då denna är i dåligt skick. Förslaget är att de två byggnaderna inlöses med
100 000 kronor.
Då fastigheten är belägen intill flygplatsen har förvaltningen hört med Swedavia AB
som inte har något att erinra. Inte heller Lantmäteriet ser något hinder mot
föreslagen avstyckning.
Ledningskontoret finner att förslaget till tomträtt står i överensstämmelse med
gällande riktlinjer för markpriser och beräkning av avgäld. Dock instämmer de inte
tekniska nämndens resonemang om en nedsättning av köpeskillingen till 100 000
kronor. Kontoret anser att byggnaderna har fått en värdering på 200 000 kronor och
att denna ska stå fast.
Kontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag till upplåtelse av
tomträtt och förslår att avgälden sätts till 30 000 kronor per år. Köpeskillingen ska
dock sättas till 200 000 kronor.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 35 forts
Au § 40

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämndens förslag godkänns att med tomträtt upplåta 5 500 kvm inom
fastigheten Visby Annelund 1:105 för en årlig avgäld om 30 000 kronor per år
samt i övrigt i enlighet med föreliggande förslag till tomträttsavtal.

•

Köpeskillingen för de två inom området belägna byggnaderna ska sättas till
200 000 kronor.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 36
Au § 41

Permutation av ändamålsföreskrifter i Systrarna Nanny och Dika
Åkermans stiftelse
KS 2011/593

- Socialnämnden 2011-10-26, § 137
- Ledningskontoret 2012-01-17

Socialnämnden föreslår regionstyrelsen att hos Kammarkollegiet ansöka om permutation av villkoren för Stiftelsen för Nanny och Dika Åkermans donationsfond.
Nämnden anser att villkoren bör ändras så att äldre damer bosatta på hela Gotland
kan ansöka om bidrag. Man anför att det har varit svårt att locka tillräckligt med
sökande som uppfyller kraven om bidrag.
Ledningskontoret påpekar att det kräver mycket speciella omständigheter att få till
en ändring av en stiftelse föreskrifter. De krav som ska uppfyllas är att:
•
•
•

Föreskrifter inte längre kan följas,
Föreskrifter har blivit uppenbart onyttig eller att
Föreskrifter uppenbart strider mot stiftarnas avsikter.

Kontorets bedömning är att de anförda skälen inte är tillräckliga med vetskap om
Kammarkollegiets mycket formella syn på permutationsanledningar. En ansökan
kostar 8 500 kronor även vid avslag.
Ledningskontoret föreslår att socialnämndens förslag lämnas utan bifall.
Regionstyrelsens beslut
•

Socialnämndens förslag om att söka permutation av Systrarna Nanny och Dika
Åkermans stiftelse lämnas utan bifall.

Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret, kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 37
Au § 42

Bokslutskommuniké 2011
RS 2012/5

- Ledningskontoret 2012-02-07

Region Gotland klarar balanskaravet 2011 trots att ett negativt resultat på
-12 miljoner kronor. Förklaringen är en extraordinär engångskostnad för att säkra
framtidens pensioner.
Nämnderna redovisar ett samlat underskott, mot budget, på -28 miljoner kronor.
Regionens huvudsakliga inkomstkälla, skatteintäkter och utjämningsbidrag, har
endast ökat med 1,4 %. Detta ska ses i jämförelse med att nettokostnadsökningen
under 2011 blev 2,2 %. Antalet tillsvidare- och visstidsanställda minskade med
147 personer.
Regionstyrelsens beslut
•

Kommunikén över bokslutet 2011 läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 38
Au § 44

Förfrågan. Hyra för gemensamhetslokal inom trygghetsboende
Othem Ejdern 3 och 6
KS 2011/581

- (Regionstyrelsen 2011-12-19, § 354)
- Skrivelse från PEAB 2011-10-31
- Ledningskontoret 2012-01-29

PEAB Sverige AB har i skrivelse ställt frågor kring regionens syn på medfinansiering av vissa ytor i ett planerat trygghetsboende. PEAB avser att i Slite bygga 17
lägenheter i ett så kallat trygghetsboende i form av bostadsrätter. För byggande av
trygghetsbostäder finns möjligheter till investeringsbidrag från Boverket. I det
planerade boendet kommer gemensamhetslokaler för aktiviteter för de boende att
byggas. PEAB frågar i sin skrivelse om regionen är villig att teckna ett hyresavtal
med bostadsrättsföreningen om finansiering av dessa lokaler.
Fråga om trygghetsboende har behandlats av regionstyrelsen den 19 december 2011.
Styrelsens beslut blev att föreslå fullmäktige att riktlinjer, när det gäller regionens
roll i tillskapandet av trygghetsbostäder, ska behandlas i den pågående revideringen
av bostadsförsörjningsplanen.
Ledningskontoret föreslår att PEABS förfrågan om att via hyresavtal med bostadsrättsföreningen finansiera gemensamhetslokaler inom det planerade trygghetsboendet Ejdern 3 och 6 avslås.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland har ej möjlighet att tillmötesgå PEABs förfrågan. Framställan
avslås därmed.

Expedieras:
PEAB
Ledningskontoret, samhällsbyggnad
Socialnämnden, för kännedom

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 39
Au § 46

Livsmedelsupphandlingen
SF 2010/597

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-11-11, § 325
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-01-31, § 46

Enligt lagen om offentlig upphandling ska information gå ut till leverantörerna samtidigt,
ingen får ges förhandsinformation. Om det kommer ut uppgifter om underlaget för upphandlingen antingen innan annonsering eller om det efteråt kommer fram att leverantörer
haft tillgång till dessa uppgifter, eller någon jävig suttit med och fattat beslut gällande
upphandlingen så riskerar Region Gotland att få göra om hela upphandlingen.

Ärendet föredrogs av upphandlare Gun Sävhammar tillsammans med servicedirektör Anders Jolby, avdelningschef Josefine Jessen och handläggare Marguerite
Selin.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen togs emot och regionstyrelsen ställde sig bakom förfrågningsunderlaget.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 40
Au § 47

Nyttjande av Eget kapital, Räddningstjänsten
RS 2012/39

- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 312
- Tekniska nämnden 2011-11-10, § 276
- Ledningskontoret 2012-01-30

Tekniska nämnden begär att få disponera 629 000 kronor till investering 2012 för
räddningstjänst. De föreslår att det tas ur Eget kapital från tidigare förvaltning.
Investeringen kommer att användas för utbyte av uttjänt material för att hålla lagstadgad skyddsnivå för räddningstjänstens arbete.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges att disponera begärt belopp.
Ledningskontoret föreslår även att ett förtydligande ska göras av tidigare fattat
beslut i regionstyrelsen (Rs § 312/2011) om att disponerande av eget kapital endast
får ske med regionstyrelsens medgivande även ska gälla för 2012.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden medges disponera 629 000 kronor av Eget kapital till
investering för Räddningstjänst.

•

Medel anvisas ur Region Gotlands Eget kapital.

•

Tidigare fattat beslut förtydligas med att samtliga nämnder ska ha medgivande
från regionstyrelsen för att få disponera Eget kapital, även gäller under år 2012.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Ledningskontoret, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 41
Au § 48

Rapport. Samhällsbyggnadsförvaltningens omorganisation
KS 2011/294

Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om att berörda nämnders reglementen
kommer att ses över och att detta ska var klart under hösten 2013, inför nästa
mandatperiod.
Regiondirektören konstaterade vidare, som svar på fråga från Bo Björkman (S), att
räddningstjänstens verksamhet i dag sorterar under fyra nämnder inklusive regionstyrelsen. Denna översyn pågår. Revideringen av regionstyrelsens reglemente
kommer att behandlas av styrelsen under våren 2012.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten togs emot och läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 42
Au § 49

Förnyelsepris 2012
RS 2012/42

- Ledningskontoret 2012-01-31

Ledningskontoret föreslår att Region Gotland instiftar ett årligt återkommande
Förnyelsepris inom Regionen. Syftet är att uppmuntra arbetet med verksamhetsutveckling och att stimulera till kreativa lösningar i vardagens arbete.
Ledningskontoret föreslår att prissummorna är högst 50 000 kronor för första pris,
högst 25 000 kronor för andra pris och högst 10 000 kronor för tredje pris. Juryn
föreslås ges mandat att ändra prissummans storlek, dock ej överstigande 85 000
kronor.
Prissumman tillgodoräknas verksamheten och används under innevarande år för att
stimulera verksamhetsutveckling eller medarbetarens vidareutveckling så att det
gagnar verksamheten. Återrapportering av hur prispengarna använts sker i samband
med bokslut. Priset föreslås vara årligen återkommande och finansieras av ledningskontoret. Utvärdering sker efter första året.
Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att inrätta ett årligt Förnyelsepris. Prissummorna
uppgår till totalt högst 85 000 kronor.

•

Regionstyrelsens ordförande är ordförande i juryn och regiondirektören en av
ledamöterna. Ledningskontoret ges i uppdrag att utse övriga ledamöter.
Sakkunniga inom innovations- och kvalitetsarbete ska ingå i juryn.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att utforma övriga regler och form för priset.

Expedieras:
Ledningskontoret, ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 43
Au § 50

Deltagande i ”Earth Hour”
RS 2012/36

- Ledningskontoret 2012-01-27

Ledningskontoret har föreslagit att Region Gotland ska delta i manifestationen
”Earth Hour” som anordnas av Världsnaturfonden (WWF).
Earth Hour är ett initiativ där alla kan delta för att visa att man tar klimatproblemen
på allvar. Genom att släcka belysningen under en timme lördagen den 31 mars
2012, klockan 20:30-21:30.
Region Gotland deltog i Earth Hour 2011 genom att fasadbelysningen av ringmuren
släcktes under den aktuella timmen.
Eftersom kampanjens huvudbudskap av allt att döma inte kommer att förändras, och
kampanjen enligt uppgift från WWF kommer att finnas kvar i åtminstone tre år till,
vore det önskvärt att regionstyrelsen fattar beslut om att delta i kampanjen mandatperioden ut. Skulle mot förmodan kampanjen finns kvar efter 2014, eller budskapet
förändras radikalt, tillskrivs regionstyrelsen för nytt beslut.
Regionstyrelsens beslut
•

Regionen deltar i ”Earth Hour” 2012–2014 genom symbolhandlingen att fasadbelysningen av Visby ringmur släcks den aktuella timmen varje år.

•

Information om varför Regionen deltar i manifestationen ska lämpligtvis spridas
på publik och intern webb i god tid före manifestationen.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ordna de praktiska detaljerna.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-07

Rs § 44
Au § 51

Medlemskap. European Cities Against Drugs (ECAD)
KS 2011/706

- Kommunfullmäktige 1995-10-16, § 284
- Regionstyrelsen 2011-08-30, § 234

ECAD, European Cities Against Drugs, bildades 1994 på initiativ av Stockholms
stad som en reaktion mot de krafter som ville legalisera narkotika. En resolution,
Stockholmsresolutionen, antogs som grund för det fortsatta arbetet och som ett stöd
för FN:s konventioner och resolutioner mot narkotikamissbruket. ECAD har i dag
251 medlemsstäder i 30 länder i Europa. I Sverige har 37 kommuner undertecknat
Stockholmsresolutionen och därmed blivit medlemmar i ECAD.
År 1995 beslöt kommunfullmäktige, utifrån en motion, om att ansluta sig till resolutionen och om medlemskap i ECAD. Sedan 2001 har den årliga medlemsavgiften
varit drygt 45 000 kronor. För avgiften har man getts möjlighet att kostnadsfritt
delta i den årliga konferensen, Mayors conference. Flera av de senare årens internationella konferensprogram har varit svåra att överföra på gotländska förhållanden.
Inom ramen för ett EU-projekt, CIADY (Capital Building for Alcohol and Drug
Prevention among Young People) har regionstyrelsen i november 2011 beslutat
ansöka om deltagande. Projektet fokuserar på förebyggande arbete och upplägget är
tydligare kopplat till strukturer som överensstämmer med ”svenska villkor”.
Dessutom inriktas det internationella utbytet på regionens närområde, Östersjöländerna, vilket även stämmer överens med regionens internationella strategi.
CIADY kan därmed förväntas bidra till mer konkret metodutveckling och resultat i
det narkotikaförebyggande arbetet än, det pågående ECAD- medlemskapet.
Ledningskontoret föreslår därför att Region Gotland lämnar det formella medlemskapet i föreningen European Cities Against Drugs.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Region Gotland lämnar det formella medlemskapet i föreningen European Cities
Against Drugs, ECAD.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Rs § 45
Information. Högskolan på Gotland
Rektor Jörgen Tholin och förvaltningschef Therese Iveby Gardell informerade om
det planerade samgåendet mellan Högskolan på Gotland och Uppsala Universitet.
Företrädare för Campus Helsingborg, som är en del av Lunds Universitet kommer
att besöka Gotland den 2 maj. Regionstyrelsen inbjöds.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Rs § 46
Redovisning av uppdrag. Visby Visborg 1:19
KS 2011/299

- Regionstyrelsen 2011-12-19, § 364-

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i december 2012 att uppdra till
ledningskontoret att utreda förutsättningarna för att lösa in vissa av investeringarna i
fastigheten Visby Visborg 1:19 mot en högre hyra.
Utredningsuppdraget redovisades muntligen av utvecklingsdirektör Per Lindskog.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten föranleder ingen åtgärd.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Rs § 47
Remiss. Asylsökande ensamkommande barn – en översyn av
mottagandet (SOU:2011:64)
KS 2011/669

- Justitiedepartementet 2011-12-06
- Socialnämnden 2012-02-09, § 10
- Ledningskontoret 2012-02-15

Justitiedepartementet har inbjudit Region Gotland att lämna synpunkter på översyn
och förslag angående mottagande av ensamkommande barn. Ärendet har remitterats
till socialnämnden.
Socialnämnden noterar att förslaget att kommuner ska kunna anvisas och ta emot
ensamkommande barn, oberoende av samtycke eller överenskommelse, innebär en
inskränkning i den kommunala självstyrelsen. Nämnden hat inte lämnat synpunkter
i denna del. Nämnden har dock svårt att se hur en kommunplacering, av ensamkommande barn, kan bli bra om mottagaren är motvillig till detta.
Ledningskontoret redogör i sin skrivelse för de oklarheter och svårigheter som översynen och förslaget innehåller. De gör bedömningen att Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, i sitt särskilda yttrande fångat problematiken.
Ledningskontoret föreslår därför att Region Gotland ställer sig bakom SKL:s
särskilda yttrande över remissen.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag. Regionen ställer sig bakom
SKL:s särskilda yttrande.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Ledningskontoret, folkhälsa och välfärd

Justerande:

Anm:
Yttrande bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Rs § 48
Remiss. Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och
högskolor
KS 2011/721

- Utbildningsdepartementet 2011-12-28

Remissyttrande över rapporten Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet
och högskola, ska vara utbildningsdepartementet tillhanda senast den 15 mars 2012.
Ledningskontoret överväger att utarbeta förslag till remissyttrande. I beredning av
ärendet behöver samordning ske med Högskolan på Gotland samt med Sveriges
Kommuner och Landsting.
Mot bakgrund av remisstidens längd och behovet av samordning föreslår ledningskontoret att ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut.

Expedieras:
Ledningskontoret, folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Rs § 49
Anmälningsärenden

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

Förhandlingsprotokoll

Protokoll från förhandling 2012-01-03 med Vårdförbundet om tvist angående avstängning.

•

Regiondirektörens beslut

Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet – revidering. 2012-02-07.
Till ny sjukhusdirektör har anställts Anders Karlström. 2012-02-06.

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 21 januari – 20 februari 2012.

•

Övrigt

Täktverksamheten på fastigheten Bunge Ducker 1:64 (AU § 45/2012).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-02-23

Rs § 50
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

•

Utvecklingsdirektör Per Lindskog informerade om att ledningskontoret avser att
på arbetsutskottet den 6 mars informera om riskutredning med avseende på
förändrad färjetrafik. En presskonferens planeras till den 7 mars.

•

Utvecklingsdirektör Per Lindskog informerade om den pågående färjeupphandlingen.

•

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson informerade om att skrivelse
skickats till Finansdepartementet från regionstyrelsen med avseende på förslaget
om den kommunala utjämningen. Betydelsen av skyndsamt genomförande har
understrukits. Anm: Yttrande bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 23 februari 2012, § 50
Uppdrag att stärka utveckling av lokal service
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att genomföra
insatser som stärker den lokala nivåns arbete med att
effektivisera och samordna både kommersiell och
offentlig service. Syftet med uppdraget är att öka tillgängligheten till grundläggande service i gles- och
landsbygder för kvinnor, män och företag.
Näringsdepartementet 2012-01-12

Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln att lägga ut
undervattenskabel på kontinentalsockeln
utanför territorialgränsen i Östersjön
Näringsdepartementet 2012-01-26

Uppdrag att genomföra insatser för hållbara
turistdestinationer samt stärka kvalitet och
konkurrenskraft i små och medelstora turistoch upplevelseföretag
Näringsdepartementet 2012-01-26

Ansökan om tillstånd för fortsatt och utökad
kalkstensbrytning och bortledande av grundvatten i Stucks kalkbrott på Gotland
Nacka Tingsrätt Deldom 2011-05-25

Meddelande om ställningstagande;
Förstudie väg 140/627 vägkorsning samt gångoch cykelväg mot Högklint
Väg 140 Toftavägen är en primärlänsväg och är
huvudvägen till södra Gotland. Väg 627 ansluter till väg
140 i en trevägskorsning, idag reglerad med väjningsplikt. Utmed väg 140 går en friläggande gång- och
cykelväg mellan Visby och Tofta som passerar väg 627,
Högklintsvägen i samma plan. Korsningen mellan väg
140 och väg 627 är kraftigt belastad under sommartid.
Under sommardygn kan trafikflödet vara upp till fyra
gånger så stort som under vinterdygn. Korsningen har en
stor andel svängande trafik, vilka är i konflikt med
gående och cyklister längs väg 140.
Trafikverket 2012-01-24

Förstärkt tillsyn av kommunernas insatser till
personer med psykisk funktionsnedsättning
avseende samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, Region
Gotland, enligt socialtjänstlagen (2001:453) och
patientsäkerhetslagen (2010:659)
Socialstyrelsens beslut: Regionfullmäktige ska vidta
följande åtgärd:

Ingå en överenskommelse om samarbete enlig 5 kap.
(6 § socialtjänstlagen, SoL, och 8 a § hälso- och
sjukvårdslagen, HSL
Psykiatriska kliniken och socialnämnden ska vidta
följande åtgärd:
⋅ Upprätta en individuell plan enligt 2 kap. 7 § Sol och
3 f § HSL
Redovisningen av vidtagna åtgärder ska ha inkommit till
Socialstyrelsen senast den 31 mars 2012.
⋅

Beslutet från Socialstyrelsen har översänts till SON och
HSN för åtgärd. Överenskommelse om samarbete enligt
5 kap. 8a SoL och 8 a § HSL, ska beslutas av respektive
nämnd.
Besluten kommer därefter att expedieras av ledningskontoret, stadssekreteraren till Socialstyrelsen.
Beslutet riktat till psykiatriska kliniken och SON
angående upprättade av individuell plan, svarar
nämnden själv för att redovisning inkommit till
Socialstyrelsen senast 31 mars.
Kopia av expedierat beslut till ledningskontoret.
Socialstyrelsen 2011-12-12

Arbetsdomstolens dom 2011 nr 83, fråga om tre
polisers uppdrag som ledamöter i socialnämnden i samma kommun som de är yrkesverksamma är förtroendeskadliga bisysslor enligt
lagen om offentlig anställning.
SKL information. Av domen framgår att AD uttalade att
det är av stor betydelse för den kommunala demokratin
att folkvalda kommunpolitiker kan utöva den förtroendeuppdrag som lämnats dem. Domstolen fann efter
en avvägning mellan risken för förtroendeskada och
bisysslans karaktär att bisysslan inte var otillåten enligt 7
§ LOA. Av SKLs kommentar till domen framgår: "Domen
bekräftar den starka rätt medborgare har att utöva
politiska förtroendeuppdrag. Domen är vidare viktig för
den kommunala sektorn eftersom också anställda inom
kommuner, landsting och kommunförbund omfattas av
regeln om förtroendeskadliga bisysslor" Cirkulär 12:3

Redogörelse för överenskommelse om ändringar
av KAP-KL m.m.
Anslutningsvillkor för valbara bolag enligt KollektivAvtalad Pension – KAP-KL. SKL och Arbetsgivarförbundet Pacta träffade den 7 juli 2011 överenskommelse om ändrade villkor enligt KollektivAvtalad
Pension KAP-KL med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområden Allmän kommunal
verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i
förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas
Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

AkademikerAlliansen anslutna riksorganisationer.

kommer att ingå som en del i underlaget. Gotlands

Cirkulär 12:05

Idrottsförbund 2012-02-18

Överenskommelse mellan regeringen och SKL
om förbättringar inom den psykiatriska
heldygnsvården

Resebyråtjänster

Regeringen och SKL har genom denna överenskommelse
enats om att arbeta för att stödja ett metodiskt förbättringsarbete inom den psykiatriska heldygnsvården
för att förbättra kvaliteten i metoder och arbetssätt med
målsättningen att ge en god och säker vård med ett
tydligt patientperspektiv. Regeringen och SKL har
tidigare för åren 2010 och 2011, slutit överenskommelser
om att förbättra den psykiatriska heldygnsvården.

Skrivelse från Gotlands konferens & turistservice, Niklas
Harlevi, angående Region Gotlands upphandling av
resebyråtjänster. Skrivelsen översänd till serviceförvaltningen, upphandlingsenheten för besvarande.
Upphandlingen kommer att annonseras.
Gotlands konferens & Turistservice 2011-12-02

Ansökan om trygghetsboende i Tingstäde

SKL styrelsebeslut nr 01/2012

Inkommen skrivelse från styrelsen i Tingstäde Stenkyrka
Socialdemokratiska förening om ansökan om trygghetsboende i Tingstäde. 2012-01-22

Välkommen till demokratidagen 2012

Inkommen handling från en trött landsbygdsbo

SKL bjuder in till Demokratidagen 2012, mötesplatsen för
alla med intresse och ansvar för demokratifrågor och
medborgardialog. 2012-01-12

2012-01-27

Stärk den kommunala planeringen
SKL har under år 2011 arbetat med en, av flera, politiskt
prioriterad fråga om att stärka den kommunala
planeringen. Förbundet har gjort det utifrån fyra
aspekter på kommunal planering, vilket har resulterat i
fyra rapporter. ”Hanteringen av områdena av riksintressen”, ” Utmaningarna inom bullerområdet”,
”Klimatsmart planeringsunderlag”. Handläggningstiderna för överklagande bygglov och detaljplaner hs
länsstyrelsen. De finns även att ladda ner på SKL:s
hemsida www.skl.se

Visby Senapen 25 Renokemomat – länsstyrelsen
förfrågan om huvudmannaskap
Information från tekniska nämnden om att Region
Gotland åtar sig huvudmannaskapet för saneringen av
Visby Senapen 25, Renokemomat, enligt förfrågan från
länsstyrelsen. Naturvårdsverket svarar för samtliga
kostnader vad gäller Regionens åtaganden (KS § 284;
grundbeslut).

Tomträttsavtal Gotska GK
Skrivelse från Gotska GK med avseende på den av
Mäklarhuset genomförda värderingen. Föreningen anser
inte att tillräcklig hänsyn tagits till byggnadens ”dåliga
skick” och menar att byggnaden snarare är en belastning
än en tillgång för fastigheten varför inlösensumman inte
bör överstiga 100 000 kronor.

Placering av framtida badhus/simhall
Inkommen skrivelse från Gotlands Idrottsförbund (GI)
avseende placering av framtida badhus/simhall. De
anser att ett nytt framtida badhus bör ligga på det nya
idrottsområdet på Visborg. Ledningskontoret konstaterar
att beredning av ärendet pågår och att skrivelsen från GI

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr RS 2012/89

Regionstyrelsen

Handlingstyp Skrivelse
Datum 16 februari 2012

Finansmarknadsministern
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala
utjämningen. Betydelsen av skyndsamt genomförande
Region Gotland vill framhålla betydelsen av att genomförandet av utredningens
förslag sker skyndsamt.
I regeringens propositionsförteckning för våren 2012 finns inte propositionen
om reformering av skatteutjämningssystemet med. Region Gotland anser det
mycket angeläget att arbetet med propositionen prioriteras så att förslagen kan
gälla fr o m 2013, vilket utredningen föreslog.
Den parlamentariskt sammansatta utredningsgruppen har varit enig om hur
utjämningssystemet ska utvecklas för att möta det som är grundläggande, ”att
skapa likvärdiga ekonomiska förutsättningar för alla kommuner och landsting att
kunna tillhandahålla sina invånare service oberoende av skattekraft och
opåverkbara strukturella kostnader”.
Region Gotland befinner sig i en svår ekonomisk situation och besparingar har
inplanerats de närmaste åren med ca 120 Mkr, vilket motsvarar 1,30 procent i
utdebitering. Omfattande personalminskningar har redan genomförts under
senare år inom vård omsorg och skola för att bibehålla den regionala ekonomin i
balans och utdebiteringen är redan hög (33,10 procent).
För Region Gotland är revideringen av skatteutjämningssystemet av avgörande
betydelse för att kunna erbjuda likvärdig kommunal service som övriga
kommuner/regioner i Sverige. För regionen vore det mycket olyckligt om
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Ärendenr RS 2012/89

Regionstyrelsen
Region Gotland

beslutet skjuts upp. Vi hamnar då i en situation där den redan höga skattesatsen
sannolikt måste höjas ytterligare för att klara lagens krav.
Utredningen visar att Region Gotland i dag är underkompenserad med ca 79
Mkr, motsvarande 0,85 procent i utdebitering. Behovet av besparingar ökar
ytterligare om genomförandet av utredningsförslaget försenas.

REGIONSTYRELSEN

Åke Svensson
Regionstyrelsens ordförande

Bo Dahllöf
Regiondirektör
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Ärendenr KS 2011/669

Region Gotland

Handlingstyp Remissyttrande
Datum 23 februari 2011

Justitiedepartementet

Remiss Asylsökande ensamkommande barn – en
översyn av mottagandet (SOU 2011:64)
Region Gotland ställer sig bakom det särskilda yttrande som Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) lämnat i utredningen . Region Gotland
lämnar inga andra synpunkter utöver detta.

regionstyrelsen
Åke Svensson
ordförande

Bo Dahllöf
regiondirektör
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