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Regionstyrelsen
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Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 51
Au § 53

Planuppdrag. Småhustomter inom Visborg
RS 2012/95

- Ledningskontoret 2012-02-24

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att ge byggnadsnämnden i
uppdrag att pröva möjligheterna till planläggning av ett område för småhustomter, i
anslutning till väg 140, inom Villastaden i Visborgsområdet.
Inriktningen ska vara att hitta ett område där exploatering kan ske utan omfattande
utbyggnad av infrastruktur. Om byggnadsnämndens utredning visar att så är möjligt
ska en planläggning av området genomföras med syfte att kunna erbjuda planlagda
småhustomter till försäljning.
Ledningskontoret bedömer att det i nuläget finns ett behov av småhustomter för eget
byggande inom Visbyområdet. Bedömningen baseras delvis på en analys som
konsultföretaget NAI Svefa tagit fram.
Regionstyrelsens beslut
•

Byggnadsnämnden ges i uppdrag att pröva möjligheterna till planläggning av ett
område för småhustomter, i anslutning till väg 140 inom Villastaden, Visborgsområdet.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 52
Au § 54

Överlåtelse. Fastigheten Östergarn Ganne 1:22 (Östersol)
KS 2011/563

- Tekniska nämnden 2011-10-13, § 239
- Ledningskontoret 2011-12-16
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-01-17
- Ledningskontoret 2012-02-24
- Nygarn Utveckling AB 2012-03-26

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att ge nämnden i uppdrag att
försälja fastigheten Östergarn Ganne 1:22.
Verksamheten vid det särskilda boendet vid Östersol i Katthammarsvik upphörde
under februari 2010 och lokalen står nu tom. Någon efterfrågan av lokalerna finns
inte hos övriga förvaltningar inom regionen.
Ledningskontoret skriver i sin bedömning att kontoret under en tid fört diskussioner
med det regionala utvecklingsbolaget Nygarn Utveckling AB om överlåtelse av
fastigheten. Utvecklingsbolaget har som målsättning att genomföra projekt och
verksamhet till gagn för ortens utveckling. Företaget har presenterat en affärsidé för
byggnadens användning. Bolaget har angett, som grund för övertagandet, att detta
sker vederlagsfritt det vill säga att fastigheten överlåts utan köpeskilling.
Kontoret konstaterar att huvudregeln vid försäljning av regionens fastigheter är att
den ska ske i konkurrens och full öppenhet. Föreligger synnerliga skäl kan dock
individuellt riktat stöd till enskild näringsidkare accepteras.
Att vederlagsfritt överlåta fastigheten till Nygarn Utveckling AB kan ses som ett led
i regionens arbete med att nå målen i Vision Gotland 2025.
En tidigare genomförd fastighetsvärdering pekade på ett marknadsvärde på ca
2 miljoner kronor. Kontoret konstaterar att det är möjligt att en försäljning på öppna
marknaden skulle kunna inbringa en köpeskilling i närheten av den värderade nivån,
men påtalar samtidigt osäkerheten i det uppskattade värdet då det dels finns
begränsningar av möjligheterna till användning av fastigheten samtidigt som
underhållsbehovet för byggnaden är stort.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att överlåta fastigheten
Gotland Östergarn Ganne 1:22 som vederlagsfri gåva till Nygarn Utveckling AB.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 52 forts
Au § 54

Förslaget till gåvoavtalet innehåller villkor om att fastigheten inte får överlåtas
vidare utan gåvogivarens samtycke. Avtalet villkoras med att bolaget inom två år
ska ha etablerat merparten av den verksamhet som redovisats i ingiven affärsplan.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet för komplettering av underlag. Ärendet har
nu kompletterats med det av arbetsutskottet efterfrågade underlaget.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att fastigheten Östergarn
Ganne 1:22 överlåts till Nygarn Utveckling AB som vederlagsfri gåva. Gåvoavtalet
ska innehålla villkor om att fastigheten inte får överlåtas vidare utan gåvogivarens
samtycke, att fastigheten ska återgå till givaren vid en konkurs samt att verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med den verksamhetsplan som
bolaget presenterat. För fastighetsrättsliga kostnader ska bolaget svara.
Anders Lindholm strateg på ledningskontoret föredrog ärendet.
Anm: Fullmäktige har nyligen, 2012-02-20 § 2, antagit Riktlinjer för fastigheter och mark.
Samtidigt anpassades regionstyrelsens reglemente vad avser gåva.

Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkade att det i förslaget till gåvoavtalet p. 11 första
meningen stryks: ”pantsätta eller intecknas”.

• Mats-Ola Rödén (FP) yrkade i första hand att fastigheten ska säljas till

marknadsvärde enligt den värdering som tidigare gjorts och i andra hand yrkades
bifall till ledningskontorets förslag.
• Rolf Öström (M) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M) att fastigheten

ska säljas på den öppna marknaden.
Ordföranden ställde proposition på Rolf Öström (M) yrkande om försäljning på öppna
marknaden och Mats-Ola Rödéns yrkande om att försäljning till värderat pris och Lars
Thomssons yrkande om ändring av gåvoavtalet och ledningskontorets förslag. Ordföranden
fann att Mats-Olas Rödéns 1:a handsyrkande hade avslagits, Lars Thomssons yrkande hade
bifallits och att Rolf Öströms yrkande hade antagits som motförslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 52 forts.
Omröstning begärdes. JA för Lars Thomssons yrkande och NEJ för Rolf Öström yrkande.
11 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan
De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S), Eva
Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Lars Thomsson (C) och Åke Svensson (S). 3 ledamöter
röstade nej: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Stefan Wramner (M). 1 ledamot avstod:
Mats-Ola Rödén (FP).
Därefter ställde ordföranden proposition på Lars Thomssons yrkande och ledningskontorets förslag (Mats-Ola Rödéns andrahandsyrkande) och förklarade sig anse att Lars
Thomssons förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. JA för Lars Thomssons yrkande
och NEJ för ledningskontorets förslag. 11 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S),
Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy
Gardell (S), Janica Sörestedt (S), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Lars
Thomsson (C) och Åke Svensson (S). 4 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Mats-Ola
Rödén (FP), Rolf Öström (M) och Stefan Wramner (M). Regionstyrelsen hade således
bifallit Lars Thomssons yrkande om ändring av gåvoavtalet.

Regionstyrelsens beslut
•

Fastigheten Östergarn Ganne 1:22 överlåts till Nygarn Utveckling AB som
vederlagsfri gåva.

•

Som villkor för överlåtelsen ska bland annat följande gälla:
Gåvan får inte överlåtas eller avstyckas utan gåvogivarens skriftliga samtycke
härtill. Om gåvotagaren vill överlåta fastigheten ska denna först erbjuda
gåvogivaren att överta fastigheten.
Vid gåvotagarens konkurs eller likvidation, får fastigheten inte utmätas.
Fastigheten ska vid sådant fall, utan vederlag överlåtas till Region Gotland.
Parterna är överens om att fastigheten ska används i huvudsaklig
överensstämmelse med ingiven verksamhetsplan och att verksamhet av icke
marginell betydelse och omfattning ska ha etablerats senast inom två (2) år.
Uppfylls inte detta har Region Gotland rätt att återta fastighen.

Expedieras:
Tekniska nämnden, Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-02-06

Rs § 53
Au § 55

Tilläggsanslag för iordningställande av parkering m.m.
Visby Almen 1
KS 2012/24

- Tekniska nämnden 2011-11-10, § 285
- Ledningskontoret 2012-01-25

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 1 180 000 kronor för iordningställande av parkeringsplatser m.m. på fastigheten Visby Almen 1 i Visby hamn. En
permanent lösning av parkerings- och uppställningsytor kring hamnterminalen och
Slottshamnen blir ytterligare påtagligt i och med pågående nybyggnad av
Hamnserviceterminal och projekt Resecentrum. Dessutom skulle helhetsintrycket
för entrén till hamnområdet och Världsarvet höjas väsentligt efter en sådan åtgärd.
Driftskostnader inklusive kapitalkostnader föreslås finansieras via hyresintäkter.
Beslut i förslaget förutsätter att det görs förändring i detaljplanen för Almen 1.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning om angelägenhetsgraden och
möjlighet till finansiering.
Kontoret föreslår att tilläggsanslag beviljas i enlighet med tekniska nämndens
förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 1 180 000 kronor för investering
avseende iordningställande av parkering m.m. på fastigheten Almen 1 i Visby.

•

Medel anvisas ur Region Gotlands Eget kapital.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 54
Au § 56

Förslag till detaljplan. Bunge Biskops 1:23, antagande
RS 2012/83 (KS 2011/606)

- Regionstyrelsen 2011-12-19, § 362, utställning
- Byggnadsnämnden 2012-02-09, § 2
- Ledningskontoret 2012-02-21

Byggnadsnämnden har översänt planförslag för Bunge Biskops 1:23, Bungenäs, till
regionstyrelsen, för antagande. Syftet med planen är att öppna upp det gamla
militär- och industriområdet med en areal på mer än 1,5 kvadratkilometer. Där ska
tillskapas ca 140 bostäder i en kustnära och bilfri miljö. Det kommer även att bli ett
besöksmål med många publika verksamheter runt exempelvis kalkugnar och
befintliga fabriksbyggnader. Områdets bunkrar omvandlas till boende. Planförslaget
följer den fördjupade översiktsplanen förutom att ett område för golfbana är
borttaget och ersatts med bebyggelse och naturområde. Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och kompletterande naturinventeringar har lett till vissa
revideringar av detaljplaneförslaget.
Ledningskontoret konstaterar i sin bedömning att regionstyrelsen påpekade bland
annat avsaknaden av ambition i planförslaget när det gäller miljövänlig uppvärmning av nybebyggelsen. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar, i
kommentar, att varje fastighet ansvarar för energirelaterade frågor som då hanteras i
samband med bygglovshanteringen.
Regionstyrelsen poängterade även vikten av att plangenomförandet sker på ett
genomtänkt sätt för att undvika negativ påverkan på områdens värdefulla natur- och
kulturmiljöer. Till hjälp i denna bedömning anges de förslag på åtgärder som
beskrivs i tillhörande miljökonsekvensbeskrivning samt den kompletterande naturinventering som genomfördes under senhösten. Naturinventeringen tillkom i ett sent
skede och fanns inte med i den tidigare miljökonsekvensbeskrivningen. Den kunskap som tillkommit i samband med inventeringen har resulterat i att ett skogsparti i
norr, som gränsar mot Natura 2000-område, har undantagits från antagande. Det
undantagna området kommer att detaljstuderas innan denna del eventuellt blir
föremål för ny utställning. Vidare har det ursprungliga planförslaget ändrats i syfte
att förbättra skyddet mot befintliga Natura 2000-område.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 54 forts
Au § 56

Kontoret konstaterar sammanfattningsvis i sin bedömning att de synpunkter som
regionstyrelsen framfört, under samråds- och utställningsfaserna, inte eller endast
delvis har beaktats i det slutliga planförslaget.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen tillstyrker planförslaget.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Planförslaget tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 55
Au § 57

Motion. Temporärt lokalt parkeringstillstånd
KS 2011/110

- Motion 2011-02-21
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 175
- Ledningskontoret 2011-09-07
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 267
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-02-06
- Ledningskontoret 2012-02-13

Motion har inkommit från Mats Hedström (M) om att regionen undersöker
möjligheten att, genom lokala trafikföreskrifter, införa för läkare att besluta om
temporära lokala handikapparkeringstillstånd att gälla vid sjukvårdsinträttningar och
kommunala förvaltningar på Gotland.
I remissvar har tekniska nämnden avstyrkt motionen med hänvisning till de bestämmelser som finns i 13 kap 8 § Trafikförordningen (SFS 1998:1276). Av dessa framkommer att en kommun kan bevilja särskilt parkeringstillstånd för rörelsehindrade.
En förutsättning för detta är dock att det är fråga om ett varaktigt funktionshinder.
Ledningskontoret har redogjort för skillnaden mellan gatumark och tomtmark samt
tillhörande regelverk. Att införa ett eget system med temporära lokala parkeringstillstånd är möjligt på tomtmark, mark som Regionen äger. Kontoret konstaterar
dock att införandet skulle innebära helt nya administrativa uppgifter för sjukvården
samt även behov av övervakning av parkeringsplatser.
Regionstyrelsen behandlade ärendet på sitt sammanträde i september 2011 och
återremitterade ärendet till ledningskontoret för ytterligare utredning. Mot bakgrund
av detta har motionen remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt motionen med hänvisning till vad som
tidigare anförts i ärendet om att belasta sjukvården med en förhållandevis omfattande administrativ hantering, samtidigt som det finns minimalt utrymme för
tillkommande arbetsuppgifter i verksamheten.
Ledningskontoret har konstaterat att det inte framkommit skäl för ändring av sitt
ställningstagande och föreslår att motionen avslås.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 55 forts
Au § 57

Arbetsutskott har föreslagit att motionen avslås.
Yrkande
• Lena Celion (M) yrkade bifall till motionen.
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Lena Celions yrkande och
förklarad sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. JA för
arbetsutskottets förslag och NEJ för Lena Celions yrkande. 12 ledamöter röstade ja: Hanna
Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Meit
Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S), Eva Nypelius (C), Stefan
Nypelius (C), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Åke Svensson (S). 3 ledamöter
röstade nej: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Stefan Wramner (M). Regionstyrelsen
hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 56
Au § 58

Motion. Jämställda löner
RS 2011/282

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2012-02-22

Motion har inkommit från Anna Andersson (C) om att Region Gotland bör vara
föregångare vad gäller jämställdhetsarbete inklusive lönesättning inom och mellan
de olika förvaltningarna. Motionären yrkar på att det omgående görs en jämförelse
mellan de olika förvaltningarna för att lokalisera och på sikt eliminera osakliga
löneskillnader beroende på kön.
Ledningskontoret redogör i sin bedömning för den sedan 2006 årliga lönekartläggningen som genomförs. Kartläggningen har legat till grund för vissa satsningar
på kvinnodominerade yrkesgrupper. Dessa satsningar har krävt särskilt utrymme
som ligger utöver de centrala avtal som träffats med de fackliga organisationerna.
Kontoret konstaterar att det inte är inom samma yrke som skillnaderna mellan män
och kvinnor i lönesättning finns, utan att det är vid jämförelse mellan likvärdiga
yrken dessa kan noteras. I regionen finns ett stort antal fackliga organisationer som
träffar egna lönekollektivavtal. För att åstadkomma strukturella förändringar måste
därför särskilda utrymmen tillföras. I de tre senaste årens löneöversyner har inga
strukturella åtgärder kunnat genomföras beroende på det kärva ekonomiska läget.
I budgeten för 2012 har ett särskilt utrymme om 0,5 % avsatts för jämställdhetssatsningar.
Kontoret föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till ledningskontorets redogörelse om årliga lönekartläggningar.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till ledningskontorets redogörelse om
årliga lönekartläggningar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 57
Au § 59

Motion. Vårdcentraler på entreprenad
KS 2011/345

- Motion 2011-06-13
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-11-21, § 112
- Ledningskontoret 2012-02-21, rev

Motion har inkommit från Centerpartiets regionfullmäktigegrupp, genom
gruppledare Lars Thomsson. I motionen föreslås att vårdcentralerna i Roma och
Klintehamn läggs ut på entreprenad med det snaraste. Som skäl anförs problem med
såväl bemanning som tillgänglighet vid dessa vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat motionen och beslutade att uppdra till
sin förvaltning att till februari 2012 återkomma med ett förslag på framtida
organisation av primärvården i egen regi där alternativ om upphandling ska beaktas.
Ledningskontoret har tillstyrkt motionen till del, såtillvida att motionären pekar på
ett problem som måste åtgärdas. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fått i
uppdrag av sin nämnd att återkomma med förslag till framtida organisation av
primärvården i egen regi, där alternativ om upphandling ska beaktas, vilket är en
åtgärd utifrån motionärens förslag. I övrigt hänvisas till nämndens yttrande.
Arbetsutskottet har föreslagit att motionen besvaras med hänvisning till hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande och uppdrag.
Yrkande:
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) och
Lena Celion (M), bifall till motionen.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Thomssons yrkande
om bifall till motionen och förklarad sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit bifall.
Omröstning begärdes. JA för arbetsutskottets förslag och NEJ för Lars Thomssons
yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S),
Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S), och
Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan
Nypelius (C), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) Rolf Öström (M) och Stefan
Wramner (M). Regionstyrelsen hade således bifallit arbetsutskottets förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 57 forts.
Au § 59

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen besvaras med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
och uppdrag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 58
Au § 60

Motion. Visby lasarett ombildas till aktiebolag helägt av Region
Gotland
KS 2011/341

- Motion, 2011-06-13
- Ledningskontoret 2012-02-22

Motion har inkommit från Gustaf Hoffstedt (M) om att Visby lasarett ombildas till
ett av Region Gotland helägd aktiebolag. Som motiv för bolagiseringen anges att
nuvarande styresform kan medföra lojalitetskonflikt, då nämnden både har rollen av
beställare/finansiär och utförare/arbetsgivare. En bolagisering möjliggör även
tillsättning av en professionell styrelse med experter, inte nödvändigtvis politiker.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt yttrande skrivit: ”att styra och leda hälsooch sjukvården innebär att balansera mellan människors anspråk på frihet från
sjukdom, vad som är medicinskt möjligt och vad resurserna medger. Den politiska
nämndens roll i sammanhanget är att genom strategiska planer fastställa inriktning,
omfattning och önskvärd kvalitet på sjukvårdsutbudet. Styresformen innebär med
nödvändighet att olika uppfattningar kan föreligga om hur driften av verksamheten
ska utformas”.
Nämnden ser inga tydliga fördelar i en bolagisering som skulle uppväga nackdelar
och risker och anser motionen besvarad med förvaltningens yttrande och att
ledningskontoret föreslås få i uppdrag att i pågående utredning om hälso- och
sjukvårdsnämndens uppdrag även belysa frågan om bolagisering som styresform.
Ledningskontoret har tydliggjort de för och nackdelar som kan finnas med bolagisering och konstaterar att om en del av nuvarande verksamhet ska brytas ut i annan
styrform är det viktigt att Region Gotland har en övergripande strategi för hur man
behandlar sådan verksamhet i de olika processerna som styr koncernen. Kontoret
framhåller även att man tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden/förvaltningen påbörjat en översyn av sjukvårdens uppdrag och framtida styrmodell och att
det i utredningen ingår motionärens tankar som ett möjligt alternativ.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att motionen anses
besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och ledningskontorets båda yttranden.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 58 forts
Au § 60

Yrkande:
•

Lena Celion (M) yrkade att motionen skulle anses besvarad med de båda
yttrandena och att frågan belyses i hälso- och sjukvårdsnämndens pågående
uppdrag.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Lena Celions tilläggsyrkande och fann att arbetsutskottets förslag hade vunnit majoritet.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och ledningskontorets båda yttranden.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 59
Au § 61

Motion. Solen som energikälla – solpaneler på offentliga
byggnader
KS 2011/251

- Motion 2011-04-26
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 161
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-11-29
- Ledningskontoret 2012-03 -13

Magnus Jönsson (M) har i en motion yrkat att Region Gotland ska verka för att
solen ska utnyttjas som energikälla i sina offentliga byggnader. Han föreslår att
kostnaderna för en sådan investering och de positiva miljöeffekterna det kan
medföra ska utredas. Även positiva sidoeffekter bör medräknas, ökad sysselsättning
och regional utveckling bör ingå i bedömningen.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska besvaras med förvaltningens
yttrande. Sammanfattningsvis är nämndens vision att alla byggnader som värms upp
med pellets ska kompletteras med anläggning med solpaneler för uppvärmning av
varmvatten. Detta är dock en fråga om tilldelning av medel. En investering av detta
slag, i en lågbudgetvariant, skulle kunna kosta 105–110 miljoner kronor, vilket
innebär att det tar mellan 23-26 år innan investeringen lönat sig. Nämnden framför
även att utförda driftsoptimeringar, inom Region Gotland, sedan 1998 hittills har
medfört en besparing på 170 miljoner kronor.
Ledningskontoret ger i sitt utlåtande en bakgrund till förutsättningarna för uppvärmning med solpaneler. Kontoret bedömer att solvärme har för långa avskrivningstider och inte är den mest kostnadseffektiva lösningen. Ledningskontoret
föreslår att motionen avslås med hänvisning till att, med ett begränsat ekonomiskt
utrymme för Regionens fastigheter, måste investeringar med kortast avskrivningsutrymme prioriteras.
Arbetsutskottet återremitterade ärendet för komplettering av småskaliga lösningar.
Ledningskontoret har kompletterat sitt underlag med nytt beslutsförslag, bedömning
och skrivelse från Fastighetsförvaltningen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 59 forts
Au § 61

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionens yrkande om att verka för solenergi bifalls, med hänvisning till redan
beslutad inriktning på energiomställningen i regionens fastigheter. Solvärme blir
sannolikt en förutsättning för att klara framtida krav på nära ”nollenergihus” i
offentlig sektor.

•

Motionen i övrigt anses besvarad med hänvisning till pågående utredning inom
det så kallade EPC-projektet och bifogat underlag om solvärme i regionens
byggnader.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 60
Au § 62

Omprövning av beslut om matleveranser till äldreboendena i
Burgsvik och Pjäsgatan i Visby
KS 2010/474

- Socialnämnden 2010-10-27, § 108 och socialförvaltningen 2010-11-09
- Serviceförvaltningen 2011-01-19
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-04-05, § 96
- Ledningskontoret 2012-02-21-

Socialnämnden har hemställt om omprövning av beslut att inte förlänga matleveranser till äldreboendena i Burgsvik och på Pjäsgatan i Visby som drivs av Attendo
Care AB. Nämnden ifrågasätter om det finns en privat marknad när företaget ser sig
tvungna att köpa mat från fastlandet till de äldreboenden som de driver på Gotland.
Serviceförvaltningen har tidigare ombesörjt matleveranser till dessa fristående
boenden. Beslutet om att upphöra med matleveranser kom ursprungligen till för att
inte konkurrera med den privata marknaden. Inga produktionstekniska eller andra
interna skäl finns.
Regionstyrelsens arbetsutskott ställde sig i april 2011 positiv till fortsatta matleveranser i serviceförvaltningens regi och återremitterade ärendet till ledningskontoret för kompletterande beredning och förslag till beslut.
Ledningskontoret vidhåller sin tidigare uppfattning att socialnämndens förslag
sannolikt inte är förenligt med kommunallagens kompetensbestämmelser. Det kan
inte heller anses förenligt med konkurrenslagen och reglerna om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet.
Efter diskussion i arbetsutskottet föreslogs att socialnämndens förslag bifalls och att
det ska vara kortare årliga kontrakt för att möjliggöra för kommande privata
leverantörer.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 60 forts
Au § 62

Regionstyrelsens beslut
•

Socialnämndens förslag bifalls. Serviceförvaltningen får möjlighet att leverera
mat till äldreboendena i Burgsvik och på Pjäsgatan i Visby som drivs av Attendo
Care AB. Kortare årliga kontrakt skrivs för att möjliggöra för kommande privata
leverantörer.

Expedieras:
Socialnämnden
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 61
Au § 63

Årsrapport 2011. Serviceförvaltningen
RS 2012/5

- Serviceförvaltningen 2012-02-07

Serviceförvaltningen har lämnat årsrapport för 2011.
Regionstyrelsens beslut
•

Årsrapporten läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 62
Au § 64

Årsrapporter. Ledningskontoret och politikerorganisationen
RS 2012/5

- Ledningskontoret 2012-02-07
- Ledningskontoret 2012-02-07, politikerorganisationen

Ledningskontoret har upprättat årsrapporter för kontorets verksamhet och
politikerorganisationen för år 2011.
Regionstyrelsens beslut
•

Årsrapporterna läggs till handlingarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 63
Au § 65

Lägesrapport. Sockensatsningen på fibernät, bredband
RS 2012/115

- Ledningskontoret 2012-02-23

Ledningskontoret har lämnat lägesrapport för sockensatsningen på fibernät.
Utbyggnaden sker etappvis där en eller flera socknar tillsammans bygger det lokala
fibernätet. Vid utgången av 2013 kan det vara möjligt att 40 till 50 % av de fast
boende utanför Visby har en fiberanslutning.
Arbetsutskottet anser, som ett medskick, att sockensatsningen på fibernät bör vara
med i varumärkesarbetet. Skrivelsen "Temporär förändring av principbeslut
angående finansiering av gotlands bredbandsutbyggnad" delades ut och
diskuterades.
Ärendet om principbeslutet behandlas separat under § 89 i detta protokoll.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 64
Au § 66

Rapport. Utvecklingen av Gotland Fairtrade Island 2010-2011
KS 2011/272

- Ledningskontoret 2012-02-24

Ledningskontoret har sammanställt en rapport om utvecklingen av Gotland
Fairtrade Island 2010-2011 och ger också förslag på det fortsatta arbetet.
Kontoret föreslår att styrgruppen även ska få politisk representation för att uppfylla
reglerna för diplomering.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

•

Torgny Landin (S) och Lars Thomsson (C) utses som representanter i
styrgruppen för Gotland Fairtrade Island.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
De utsedda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 65
Au § 67

Gemensamt yttrande över implementeringen av Östersjöstrategin
RS 2012/99

- Ledningskontoret 2012-02-23

Region Gotland har tillsammans med ett antal organisationer för regioner eller
regionsamarbete kring Östersjön beslutat att avge ett gemensamt yttrande till EUkommissionen över implementeringen av Östersjöstrategin.
Ledningskontoret föreslår att Region Gotland ställer sig bakom det gemensamma
yttrandet från Östersjöorganisationerna i huvudsaklig överensstämmelse med
bifogat förslag. Kontoret har bedömt att yttrandet stämmer väl med den internationella strategin och de synpunkter som Region Gotland tidigare ställt sig bakom.
Reviderat förslag på skrivelse delades ut på sammanträdet. Ytterligare smärre
justeringar kan komma att ske.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland ställer sig bakom ett gemensamt yttrande från Östersjöorganisationerna i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-06

Rs § 66
Au § 68

Information. Rapportering inför upphandlingen av färjetrafiken
(RS 2012/139)

Till sammanträdet förelåg:
- Förstudien Färjeförbindelsens betydelse för regionens tillväxt (pwc februari 2012).
- Gotländska ståndpunkter.
På sammanträdet delades det ut LRF:s skrift Färjetrafiken – Gotlands livsnerv.
I samband med ärendet gav ordföranden Åke Svensson, regiondirektör Bo Dahllöf
och utvecklingsdirektör Per Lindskog information om de uppvaktningar som gjorts
eller planeras.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 67
Au § 71

Diskussionspunkt. Region Gotland och programgeografi för
strukturfonderna 2014 - 2020
RS 2012/180

- Ledningskontoret 2012-03-08
- Ledningskontoret 2012-03-12, till Näringsdepartementet

Strukturfondernas indelning är under beredning vad avser programgeografi för
Regionalfond och Socialfond (ERUF resp. ESF) samt Interreg. Det finns tre olika
alternativ för programgeografi för strukturfonderna.
1. Gotland är ett eget programområde med egna program och
strukturfondspartnerskap.
2. Gotland tillhör Stockholms programområde (Stockholms län).
3. Gotland fortsätter tillhöra Småland och Öarna.
Ledningskontoret har gjort ett utkast till tjänsteskrivelse om Region Gotland och
strukturfonderna 2014-2020.
Efter diskussion i arbetsutskottet föreslogs att skrivelsen skulle revideras. Ny
skrivelse föreligger till regionstyrelsen.
På arbetsutskottet delades det ut förslag på skrivning till Näringsdepartementet om
”Framtida möjligheter till territoriellt samarbete”.
Till styrelsens sammanträde förelåg reviderad skrivelse om strukturfonderna, med
beslutsförslag.
På sammanträdet föreslogs att det i skrivningen till Näringsdepartementet ska
framgå att Gotland är en egen arbetsmarknadsregion.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 67 forts
Au § 71

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att driva frågan om Gotland som eget programområde
för strukturfondsperioden 2014-2020 gentemot regeringen och EU-kommissionen. Regionstyrelsen beslutar också att verka för en regionalt ägd beredning
av Regional- och Socialfondsärenden. Då frågan om eget programområde för
regionen är intimt förknippat med pågående läns- och regionutredning beslutar
regionstyrelsen att ha detta i åtanke och verka för en strategisk och hållbar
lösning som är kompatibel med utredningens förslag.

•

I skrivelsen till Näringsdepartementet ska framgå att Gotland är en egen
arbetsmarknadsregion.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:
Skrivelsen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 68
Au § 72

Länsindelning – länsstyrelsernas framtida organisation
RS 2012/160

Ledningskontoret 2012-03-29

Mats Sjöstrand har sedan 2009 regeringens uppdrag att genomföra en översyn av
regional förvaltning. Utredarens uppdrag omfattar bland annat översyn av
länsstyrelsernas organisation. Utredaren ska löpande informera finansdepartementet
om uppdragets genomförande och uppdraget ska redovisas till regeringen senast den
15 december 2012.
Ledningskontorets förslag till skrivning till ”Utredningen om den statliga regionala
förvaltningen” delades ut på sammanträdet.
Arbetsutskottet föreslog att en del formuleringar skulle ändras.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg reviderad skrivelse.
Regionstyrelsens beslut
•

Skrivelse inges till Utredningen om den statliga regionala förvaltningen i
enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:
Skrivelsen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 69
Au § 73

Detaljplan Ardre Kaupungs 6:1. Utställning
RS 2012/125

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-02-29
- Ledningskontoret 2012-03-02

Byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Ardre
Kaupungs 6:1. Förslaget är nu på utställning, för att granskas innan antagande.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av upp till 8 tomter för
bostadsbebyggelse. Området som omfattar ca 2 hektar är beläget alldeles utanför
strandskyddat område och ligger mitt emellan Vitvärs fiskeläge och Folhammars
raukområde. För VA-anläggningarna ska det bildas en gemensamhetsanläggning
vilken ska förvaltas av en samfällighetsförening. Exploatören står för kostnader för
plangenomförandet. Bedömning har gjorts att någon miljökonsekvensbeskrivning
inte krävs.
Ledningskontoret påpekar att tidigare framförda synpunkter, under samrådsfasen,
inte har beaktats. Planbeskrivningen bör kompletteras med en separat rubrik
- ”Uppvärmning” - där ambitionen tydliggörs när det gäller lokalisering och
utformning av den tillkommande bebyggelsen för att optimera förutsättningarna för
miljövänliga energilösningar, t ex solvärme. Planbeskrivningen bör även kompletteras med en rubrik - ”Radon” - där krav ställs på markradonundersökningar för att
kunna ta ställning till eventuella krav på radonskydd innan bygglov ges.
Regionstyrelsens beslut
•

Planbeskrivningen bör kompletteras med en separat rubrik
- ”Uppvärmning” - där ambitionen tydliggörs när det gäller lokalisering och
utformning av den tillkommande bebyggelsen för att optimera förutsättningarna
för miljövänliga energilösningar, t ex solvärme. Planbeskrivningen bör även
kompletteras med en rubrik - ”Radon” - där krav ställs på markradonundersökningar för att kunna ta ställning till eventuella krav på radonskydd
innan bygglov ges.

•

Till detaljplanen tillfogas att ”Områdets karaktär av fält och skogsmark behålls”.

Expedieras :Byggnadsnämnden, Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 70
Au § 75

Stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet. Samråd
RS 2012/91

- Svenska kraftnät 2011-02-16
- Ledningskontoret 2012-02-29

Svenska kraftnät har för samråd, enligt miljöbalken 6 kap, inbjudit Region Gotland
att lämna synpunkter på planerad stamnätsförbindelse mellan Gotland och
fastlandet. Elkabeln som kommer att utgöras av 310 kV (kilovolt) likströmsförbindelse med överföringskapacitet på ca 500 MW (megawatt) ska ansluta till
växelströmsnätet via en planerad omriktarstation vid Forse. Sjökabeln kommer att
angöra land vid Ygne. I utredningsförslaget finns två alternativa dragningar, mellan
Ygne och Forse, som i så stor utsträckning som möjligt följer befintliga kraftledningar. Vilken sträckning som väljs avgörs genom miljökonsekvensbeskrivningen
och tillhörande naturinventering.
Stamnätsförbindelsen planeras ske i två steg, i form av två länkar mellan stationerna
och föreliggande samrådsunderlag omfattar enbart förutsättningarna för den första
länken. Den andra länken är beroende av hur vindkraftsutbyggnaden utvecklas på
Gotland.
Ledningskontoret poängterar att ny stamnätsförbindelse är nödvändig för den
utbyggnad som planeras av storskalig vindkraft i enlighet med regionens
översiktsplan.
Svenska kraftnät har i sin samrådsredogörelse inte haft några invändningar mot
Region Gotlands tidigare framförda synpunkter.
Ledningskontoret har inget att invända i avvaktan på länsstyrelsens beslut om
huruvida den planerade verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
Inför yttrandet har kontoret samrått med samhällsbyggnadsförvaltningen.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrandet avges i enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Anm:
Skrivelsen bifogas det tryckta protokollet
Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 71
Au § 77

Ändring av taxa för kollektivtrafiken
RS 2012/81

- Tekniska nämnden 2012-02-01, § 6
- Ledningskontoret 2012-03-02

Tekniska nämnden har föreslagit att taxorna för kollektivtrafiken ska höjas för både
landsbygdstrafiken och trafiken för Visby-området. Orsaken till höjningen är att öka
finansieringsgraden som i dag ligger på ca 25 % . De föreslagna höjningarna av
avgifterna är på ca 10 % vilket troligen kommer att ge en intäktsökning på
ca 1 miljon kronor.
Nämnden föreslår även att de ska ges befogenhet att besluta om indexhöjningar av
resor i kollektivtrafiken i enlighet med konsumentprisindex. Taxan föreslås gälla
från och med 1 maj 2012.
Ledningskontoret har delat uppfattningen att taxorna bör höjas. Kontoret påpekar att
underskottet för kollektivtrafiken enligt bokslutet för 2011 uppgår till 1 608 000
kronor.
Kontoret föreslår att taxorna får höjas i enlighet med tekniska nämndens förslag och
att de i fortsättningen själva får besluta om indexuppräkning av taxorna enligt
konsumentprisindex.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Taxan höjs i enlighet med tekniska nämndens förslag.

•

Tekniska nämnden medges fortsättningsvis att själva besluta om
indexuppräkning av taxorna enligt konsumentprisindex (KPI).

•

Taxan gäller från och med 1 maj 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 72
Au § 78

Motion. Översyn av politikerpensionerna
KS 2011/682

- Motion 2011-12-12
- Ledningskontoret 2012-03-01

Motion har lämnats av Åke Svensson (S) om översyn av regelverket för pensioner
och avgångsvederlag för politiker. Systemet bör utformas som ett stöd för att snabbt
kunna återgå till den ordinarie arbetsmarknaden. I motionen påpekas att det även
inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) pågår en process med att se över
pensionsvillkoren, vilket man kan ta tillvara.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls. Nuvarande modell bygger på
Sveriges kommuner och landstings (SKL) modell för pensionsreglemente. Kontoret
anser att en översyn av regelverket är befogad. Regelverket bör motsvara den
utbredda synen att villkoren för förtroendevalda ska innehålla ett gott skyddsnät
som samtidigt ger stöd och stimulans för en återgång till den reguljära arbetsmarknaden. Kommande översyn bör, för undvikande av dubbelarbete, samordnas
med den översyn som påbörjats av SKL.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen bifalls.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 73
Au § 79

Motion. Spelregler på den svenska arbetsmarknaden
KS 2011/279

- Motion 2011-04-26
- Ledningskontoret 2012-02-09
- Regionfullmäktige 2012-02-12, § 241

I en motion från Conny Kristensen-Gahnström m.fl. (S) föreslås att det vid entreprenadupphandlingar alltid ska ställas krav på att bedriven verksamhet inte åsidosätter
gällande ”lag eller annat som strider mot vad som är allmänt godtaget inom kollektivavtalsområdet”. Syftet är att alla som arbetar för Region Gotland har trygga jobb och
god arbetsmiljö med exempelvis försäkringsskydd för sina anställda. Det ska inte vara
en konkurrensfördel att inte följa svenska spelregler och avtal.
Ärendet återremitterades av regionfullmäktige den 12 december 2011.
Ledningskontoret har efter återremissen gjort en förnyad utredning kring möjligheten att ställa i motionen åsyftade krav. Kontoret påpekar att sådana krav ska
ställas i enlighet med de lagar som styr offentlig upphandling och inte åsidosätter
EU-rätten samt tillför att det endast ska ske när det är ekonomiskt möjligt. Kontoret
föreslår att antidiskrimineringsklausuler ska användas vid offentlig upphandling.
Principen om icke-diskriminering innebär ett förbud mot att diskriminera leverantörer på grund av deras nationalitet (exempelvis medborgarskap, etablerings- eller
verksamhetsland). Den upphandlande myndigheten får inte ställa krav som endast
svenska företag känner till eller kan klara och det gäller även i de fall då den upphandlande myndigheten inte förväntar sig att några utländska leverantörer ska lämna
anbud. Anbudssökande och anbudsgivare från andra orter ska behandlas på samma
sätt som företag från den egna kommunen.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls på så sätt att upphandlingspolicyn
utökas med ett nytt stycke med följande lydelse:
”Krav på sociala och etiska hänsyn ska beaktas så långt möjligt i upphandlingsarbetet. Vad särskilt gäller sociala hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och
särskilda kontraktsvillkor, såsom krav på meddelarfrihet och kollektivavtal eller
likvärdiga anställningsförhållanden, alltid användas när det är ekonomiskt och
lagligt möjligt.”
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 73 forts
Au § 79

Arbetsutskottet föreslog att motionen skulle besvaras i enlighet med
ledningskontorets förslag.
Yrkande
•

Tommy Gardell (S) yrkade att motionen skulle bifallas på så sätt att upphandlingspolicyn istället utökas med följande lydelse: ”Krav på social och etisk
hänsyn ska beaktas i upphandlingsarbetet. Vad gäller social hänsyn ska
antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor såsom krav på meddelarfrihet
och kollektivavtalsliknande anställningsförhållanden gälla.”

• Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) och Lena

Celion (M), bifall till arbetsutskottets förslag.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på Tommy Gardells ändringsyrkande och Lars Thomssons
yrkande om bifall till arbetsutskottets förslag och förklarade sig anse att Tommy Gardells
ändringsyrkande vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för Tommy Gardells förslag
och NEJ för Lars Thomssons yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis
Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy
Gardell (S), Janica Sörestedt (S) och Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena
Celion (M) Eva Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C), Mats-Ola Rödén (FP), Lars
Thomsson (C), Rolf Öström (M) och Stefan Wramner (M). Regionstyrelsen hade således
bifallit Tommy Gardells ändringsyrkande.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Region Gotland ska ställa krav som är förenliga med de lagar som styr offentlig
upphandling.
Motionen bifalls på så sätt att upphandlingspolicyn utökas med ett nytt stycke
med följande lydelse: ”Krav på social och etisk hänsyn ska beaktas i upphandlingsarbetet. Vad gäller social hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och
särskilda villkor såsom krav på meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande
anställningsförhållanden gälla.”

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 74
Au § 80

Motion. Trafiksäkerhetsprojekt för ungdomar – upplåtande av
vägsträcka
KS 2011/254

- Motion 2011-04-26
- Tekniska nämnden 2011-06-23, § 151
- Ledningskontoret 2011-10-20
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2011-11-01, § 313, återremiss
- Ledningskontoret 2012-03-02

I en motion från Robin Storm (M) yrkas att regionfullmäktige Gotland ska upplåta
en lämplig vägsträcka åt motorintresserade ungdomar en gång i månaden under den
varmare delen av året. Syftet är att öka säkerheten, minska miljöpåverkan, polisens
arbetsbelastning och buskörningen.
Tekniska nämnden redogör i sitt yttrande över motionen för de möten som hållits
med representanter för Landracing projektet och ordföranden för tekniska nämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden, representanter för räddningstjänsten, polisen
och samhällsbyggnadsförvaltningen. Delade meningar fanns om hur tillstånd för en
sådan verksamhet ska hanteras. Samhällsbyggnadsförvaltningen, Polisen och
Trafiksäkerhetsverkets uppfattning är att ansökan ska hanteras enligt trafikförordningens regler om ”Tävling eller uppvisning på väg”. Det bestämdes då att
Landracingprojektet skulle ställa frågan om tillstånd till länsstyrelsen.
Länsstyrelsen meddelade den 4 maj att frågan om tillstånd för ”Landracing”
hanteras enligt 3 kap 84 § trafikförordningen ”Tävling eller uppvisning på väg”.
Detta innebär att Landracingprojektet, för att kunna genomföra evenemang, ska
ansöka vid Länsstyrelsen i Gotlands län om tillstånd för ”Tävling eller uppvisning
på väg”. Om en sådan ansökan berör Region Gotlands vägar eller markområden blir
regionen remissinstans till länsstyrelsen som ska besluta i ärendet efter att ha hört
remissinstanserna. Region Gotland svarar på remiss genom tekniska nämnden som
varande regionens trafiknämnd. Tekniska nämnden föreslår att motionen besvaras
med nämndens yttrande.
Regionstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet (den 1 november § 313) för
att ledningskontoret skulle göra en förnyat utlåtande.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 74 forts
Au § 80

Ledningskontoret har efter en genomgång och prövning av ärendet funnit att
motionen, som tidigare, bör besvaras genom tekniska nämndens beslut. Kontoret
har inte något ytterligare att tillföra i ärendet.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom tekniska nämndens beslut 2011-06-23, § 151.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 75
Au § 81

Motion. Översyn av visstidspension och avgångsvederlag för
politiker
KS 2011/685

- Motion 2011-12-12
- Ledningskontoret 2012-03-01

Motion har lämnats av Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP), Simon
Härenstam (M) och Per Edman (V) om översyn av visstidspension och avgångsvederlag för politiker. De anser att politiker efter avslutat uppdrag inte ska vara
stadigvarande försörjda under en längre period. De föreslår att gällande regelverk
för avgångsvederlag och visstidspension omarbetas. De som omfattas av pensionsregler som gällde innan 2006 bör erbjudas stöd för att underlätta ett återinträde på
arbetsmarknaden. De anser inte att det finns skäl att invänta samstämmighet med
andra kommuner och landsting utan föreslår att Region Gotland bör gå före och
göra justeringar för att åtgärda de mest uppenbara bristerna.
I motionen yrkas att
- Region Gotland ska stödja de som omfattas av pensionssystemet som gällde innan
2006 genom att utarbeta ett program för utbildning, jobbcoaching eller liknade
aktiviteter samt erbjuda det till berörda.
- Region Gotland omarbetar gällande regelverk för avgångsvederlag och visstidspension för att harmonisera med de system som gäller på övriga arbetsmarknaden.
Ett frivilligt program för återgång till arbetsmarknaden bör utarbetas för denna
grupp.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls. Nuvarande modell bygger på
Sveriges kommuner och landstings (SKL) modell för pensionsreglemente. Kontoret
anser att en översyn av regelverket är befogad. Kommande översyn bör samordnas
med den översyn som påbörjats av SKL.
Yrkande
•

Brittis Benzler (V) yrkade att motionens första att-sats ska anses besvarad med
att i det fall det behövs någon komplettering utöver de insatser Arbetsförmedlingen erbjuder ska ledningskontoret tillhandahålla dessa. Det andra yrkandet
bifalls.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 75 forts.
Au § 81

Ordförande ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande och förklarade att detta hade
vunnit bifall.

Regionstyrelsen förslag till fullmäktige
• Motionen anses besvarad i dess första yrkande med att i det fall det behövs
någon komplettering utöver de insatser Arbetsförmedlingen erbjuder ska
ledningskontoret tillhandahålla dessa .
• Motionen bifalls i det andra yrkandet om omarbetande av regelverket för

avgångsvederlag och visstidspension.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 76
Au § 82

Ändring av kultur- och fritidsnämndens avgiftslista
RS 2012/52

- Kultur- och fritidsnämnden 2012-01-24, § 9 med avgiftslista
- Ledningskontoret 2012-03-02-

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit regionfullmäktige att besluta om att
avgifterna i Kultur- och fritidsförvaltningens avgiftslista får höjas med ca 10 %.
Nämnden anser att avgiftshöjningen är nödvändig för att fritidsavdelningen ska
klara sina åtaganden för 2012. I avgiftshöjningen undantas vissa utpekade grupper
som får oförändrade avgifter: ungdomar, studerande, värnpliktiga, arbetslösa och
pensionärer samt handikappförening i varmbassäng. Höjningen föreslås gälla från
och med den 1 juli 2012.
Ledningskontoret har instämt i kultur- och fritidsnämndens förslag och har inget att
invända.
Anm: Kultur- och fritidsnämnden har (KF 2002-06-19, § 72) möjlighet till uppräkning av
avgifterna i enlighet med Konsumentprisindex.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Kultur- och fritidsnämnden förslag till avgiftslista fastställs. De nya avgifterna
ska gälla från och med 1 juli 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 77
Au § 83

Kompletteringsbudget för investeringar samt investeringsbudget
2012
RS 2012/61

- Ledningskontoret 2012-03-02

Ledningskontoret har lagt fram förslag till kompletteringsbudget för investeringar
samt investeringsbudget för 2012. Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för
investeringar 2012 med ca 180,1 miljoner kronor (mkr) i enlighet med upprättat
förslag. Nämnderna uppmanas att beakta volymen på nämndens kompletteringsbudget då investeringsmedel äskas kommande år.
Kontoret anser i huvudsak att begäran om kompletteringsbudget är rimlig. Den
totala investeringsbudgeten är mycket hög och uppgår till 499,3 mkr (inklusive
kompletteringsbudgeten på 180,1 mkr). Dock är det svårt att göra omprioriteringar i
pågående bygg- och anläggningsprojekt. Kontoret poängterar att investeringsnivåerna bör sänkas framöver för att inte urholka ekonomin både på kort och på
lång sikt. Den totala investeringsbudgeten för 2012 ligger på en sådan nivå att de
finansiella målen kommer att vara svåra att uppnå.
Föredragande i ärendet var Åke Wennerberg, ekonomistrateg på ledningskontoret.
Anm: frågan om kompletteringsbudget och eventuell periodisering får återkomma

till budgetberedningen i maj.
Regionstyrelsens beslut
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2012 med
180 086 000 kronor i enlighet med upprättat förslag

•

Nämnderna uppmanas att beakta volymen på nämndens kompletteringsbudget
då investeringsmedel äskas kommande år.

Expedieras:
Nämnderna
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 78
Au § 85

Överföring av resultat från 2011
RS 2012/5

- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 312
- Regionstyrelsen 2012-02-23, § 40
- Ledningskontoret 2012-03-02

Ledningskontoret har sammanställt och upprättat förslag till överföring av resultat.
Kontoret föreslår att drygt 30 miljoner kronor överförs från Eget kapital. Vid
ingången av 2011 var nämndernas egna samlade kapital drygt 127 miljoner kronor
och kommer med förslaget uppgå till nästan 96 miljoner kronor.
Med hänsyn till den rådande ekonomiska situationen anser ledningskontoret att
användning av eget kapital 2012 ska ske mycket restriktivt och från och med hösten
2011 gäller tills vidare att regionstyrelsen beslutar om nämndernas användning av
Eget kapital.
Anm: Regionstyrelsen har tidigare fattat beslut om att samtliga nämnder ska ha
medgivande från regionstyrelsen för att få disponera Eget kapital under 2012
(oktober 2011 och förtydligande i februari 2012).

Yrkande
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade att hälso- och sjukvårdsnämnden i enlighet
med förvaltningens förslag beviljas 0 i Eget kapital istället för föreslagna
-8 908 000 kronor.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Stefaan De Maecker (MP)
yrkande och förklarade sig anse att Stefaan De Maeckers yrkande vunnit bifall.

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2011 fastställs med den
ändringen att hälso- och sjukvårdsnämnden får 0 (noll) i kolumnen för Eget
kapital.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 79
Au § 86

Revidering av finanspolicyn
KS 2011/666

- Ledningskontoret 2011-12-05 med finanspolicy

Ledningskontoret har omarbetat finanspolicyn och föreslår att fullmäktige fastställer
det reviderade förslaget. Nu gällande policy är antagen av fullmäktige 28 november
2005.
Förändringar i finanspolicyn är att en serviceförvaltning har bildats (2009) i därmed
ersatt den tidigare konsult- och serviceorganisationen. Detta har fått till följd att
kapitel 2 om Organisation och ansvarsfördelning har skrivits om. En annan förändring är förhållanden på de finansiella marknaderna och avsnittet om Ränterisk har
skrivits om. Slutligen har allt skrivits om utifrån att beteckningen Region Gotland
införts.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Reviderat förslag till finanspolicy fastställs.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 80
Au § 87

Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel
RS 2012/117

- Ledningskontoret 2012-02-27 med placeringspolicy 2012-02-27

Ledningskontoret har utarbetat förslag till Placeringspolicy gällande förvaltning av
pensionsmedel för Region Gotland. Det reviderade förslaget ersätter tidigare Policy
för pensionsmedelsplacering. Revideringen har föranletts av att det inte har funnits
möjlighet att avsätta pensionsmedel i tillräcklig omfattning för att nå det uppsatta
målet om 150 miljoner kronor totalt under perioden 2006-2009. Det föreslås att
förvaltningsmålet anpassas till nu gällande förutsättningar och sätts till en lägre nivå
än tidigare. Det övergripande förvaltningsmålet är att trygga de pensionsutbetalningar som överstiger 101 miljoner kronor från och med 2017.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Revidering av Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för
Region Gotland fastställs. Denna ersätter gällande Policy för pensionsmedelsplacering.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 81
Au § 88

Begäran om byte av projektägare för projektet Internationell
destinationsmarknadsföring 2012
KS 2011/681

- Ledningskontoret 2012-03-02

Inspiration Gotland AB har begärt byte av projektägare för projektet ”Internationell
destinationsmarknadsföring 2012”. Projektägarskapet föreslås övergå till Visit
Sweden AB och båda parterna har kommit överens om detta. Projektet genomförs i
övrigt som planerat och syftet är endast att underlätta projektadministrationen då det
är Visit Sweden som sköter avtalsskrivandet på de utländska marknaderna.
Ledningskontoret har inget att invända mot bytet av projektägarskapet.
Regionstyrelsens beslut
•

Begäran om byte av projektägarskap för projektet ”Internationell
destinationsmarknadsföring 2012” till Visit Sweden AB beviljas.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 82
Au § 89

Köp av del av fastighet Gotland Bunge Bungenäs 1:7
RS 2011/72

- Tekniska nämnden 2011-11-10, § 278
- Ledningskontoret 2012-02-21

Tekniska nämnden förslår att del av Gotland Bunge Bungenäs 1:7 ska förvärvas från
Bungenäs Utveckling Norra AB för en köpeskilling av 30 000 kronor i enlighet med
förslag till köpekontrakt. På fastigheten som omfattar ca 1 000 kvadratmeter ska
anläggas ett vattenverk med anledning av utbyggnad av VA-nät till Bungenäs
(vatten och avlopp). Region Gotland står för fastighetsbildningskostnaderna.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget om köp av fastigheten. Anläggandet av
vattenverk inom området Bungenäs ligger i enlighet med VA-plan för Gotland
2010. Efter kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningen (tekniska nämnden)
föreslås att angiven kontraktsdag ändras till 2012-xx-xx.
Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till köpekontrakt med Bungenäs Utveckling Norra AB, om
förvärv av ca 1 000 kvm mark, för del av fastigheten Gotland Bunge
Bungenäs1:7, för en köpeskilling om 30 000 kronor godkänns.

•

I kontraktet angiven tillträdesdag ska ändras till 2012-xx-xx.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 83
Au § 92

Val. Ombud till årsstämma Wisby Strand Congress & Event
Gotland t.o.m. stämman 2014

Regionstyrelsens beslut
•

Till ombud på årsstämma för Wisby Strand Congress & Event Gotland till och
med 2014 utses Mikael Nilsson (S) och som ersättare för denne utses
Hanna Westerén (S).

Expedieras:
Wisby Strand Congress & Event Gotland
De utsedda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 84
Au § 93

Bokslut för 2011. Årsredovisning 2011, Region Gotland
RS 2012/5/

- Årsredovisning

På regionstyrelsens sammanträde delades till ledamöter och ersättare ut
Årsredovisning 2011, i slutligt korrektur.
Årets resultat slutade på -12 miljoner kronor (mkr) och innebar en avvikelse mot
budget på 18 mkr. Resultatet har belastats med kraftigt ökade kostnader på 44 mkr
för pensionsskulden till följd av sänkt diskonteringsränta. Resultatet för balanskravet slutade däremot på +7 mkr efter att reavinster från markförsäljningar och
ovannämnda räntekostnad för pensionsskulden beaktats. Detta innebar att
balanskravet precis klarades. Nettoinvesteringarna uppgick till 304 mkr.
Ärendet föredrogs av Åsa Högberg, ekonomidirektör på ledningskontoret. Mindre
ändringar i årsredovisningen kan ske fram till och med kl. 12 i morgon, fredagen
den 30 mars.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Årsredovisningen godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Plan- och bostadskommittén

2012-03-13

Rs § 85
Pbk § 3

Förslag. Revidering av Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande
RS 2012/240 (KS 2010/290, RS 2012/134)

- Regionstyrelsen 2011-02-17, § 49
- Plan- och bostadskommittén 2011-09-06, § 14
- Plan- och bostadskommittén 2011-12-06, § 17
- Ledningskontoret 2012-03-02

För arbetet med utvecklingen av Visborgsområdet gav regionstyrelsen
ledningskontoret i uppdrag att utarbeta förslag till dels ett övergripande miljöprogram och dels ett motsvarande socialt program för den framtida utvecklingen av
Visborgsområdet. Programmen skulle redovisas vid plan- och bostadskommitténs
sammanträde senast 6 december 2011.
Plan- och bostadskommittén tog den 6 december 2011 upp frågan upp om
förnyelse/revidering av Regions Gotlands Program för miljöanpassat och
resurseffektivt byggande (antaget 2003-12-15, § 227) vilket beslutades skulle
behandlas på nästa sammanträde.
föreslår att kontoret ges i uppdrag att revidera Programmet samt
föreslå rutiner för dess tillämpning.
Ledningskontoret

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att revidera Region Gotlands Program för
miljöanpassat och resurseffektivt byggande samt föreslå tillämpningsrutiner.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Plan- och bostadskommittén

2012-03-13

Rs § 86
Pbk § 4

Upprättande av regionalt trafikförsörjningsprogram
RS 2012/137

- Ledningskontoret 2012-03-06

Sedan årsskiftet gäller en ny lag (SFS 2010:1065) om kollektivtrafik. Lagen innebär
i huvudsak att regionala kollektivtrafikmyndigheter införs, kollektivtrafiken
avregleras, kommersiell kollektivtrafik blir möjlig att etablera och att regionala
trafikförsörjningsprogram ska tas fram.
Enligt den nya lagen om kollektivtrafik är Gotlands kommun/Region Gotland
regional kollektivtrafikmyndighet.
Ledningskontoret föreslår att kontoret ges i uppdrag att ta fram förslag till regionalt
trafikförsörjningsprogram. Ansvaret inom Region Gotland, för den nämnd som ska
vara regional kollektivtrafikmyndighet, föreslås beslutas i samband med att förslaget
till regionalt trafikförsörjningsprogram behandlas. Tillsvidare föreslås att Tekniska
nämnden är regional kollektivtrafikmyndighet.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att ta fram förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram. Inom ramen för detta uppdrag ska även framtida
organisationstillhörighet föreslås.

•

Tekniska nämnden utgör tillsvidare regional kollektivtrafikmyndighet.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Avdelningen för regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Plan- och bostadskommittén

2012-03-13

Rs § 87
Pbk § 5

Förslag. Revidering av ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad 20102019

Bakgrund: Kommunfullmäktige antog i juni 2002 en långsiktig plan för VAutbyggnaden på Gotland för den närmste 10-årsperioden. Planen skulle regelbundet
stämmas av för att kontrollera hur prioriteringarna står sig i förhållande till
eventuellt ändrade förutsättningar. Med tanke på de stora planerings- och projekteringsinsatser som VA-utbyggnad fordrar ska översynen göras vart fjärde år och
10 årsplanen förlängs till att gälla motsvarande tid.
I november 2006 antog kommunfullmäktige ett förslag till reviderad plan.
Revideringen innebar bl.a. att utbyggnaden perioden 2006-2010 följde den gällande
planen. För perioden 2011-2015 koncentreras utbyggnaden till infrastrukturella
insatser, d.v.s. utbyggnad av vatten- och reningsverk samt regionala ledningar.
I juni 2010 antog kommunfullmäktige ett förslag till reviderad plan. Revideringen
innebar bl.a. att planen ändrade inriktning från att vara en saneringsplan mot en
utvecklingsplan, i första hand mot den kommunala utbyggnaden enligt intentionerna
i Vision 2025.
Behov föreligger, av olika anledningar, att revidera Region Gotlands ”Långsiktiga
plan för VA-utbyggnad på Gotland 2010-2019”.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att i nära samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen göra en revidering av nuvarande VA-plan.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Teknikförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 88
Remiss. Trafikverkets kapacitetsutredning
RS 2012/98

- Trafikverket 2012-02-17
- Ledningskontoret 2012-03-21

Trafikverket har gett Region Gotland möjlighet att lämna synpunkter på utredningen
Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag till lösningar fram
till år 2025 och utblick mot år 2050, den så kallade Kapacitetsutredningen.
Remissvar ska vara Trafikverket tillhanda senast den 31 mars 2012.
Trafikverket har regeringens uppdrag att med utgångspunkt i den nu gällande
nationella planen för utveckling av transportsystemet utreda behovet av ökad
kapacitet och lämna förslag till effektiviserings- och kapacitetshöjande åtgärder
inom järnvägssystemet, på det statliga vägnätet, inom sjöfart och luftfart.
Åtgärderna ska leda till ökad kapacitet och bidra till effektivare utnyttjande av
transportsystemet i sin helhet.
Ledningskontoret konstaterar i förslaget till yttrande att utgångspunkten i den
nationella planen gör naturligt att storstadsområdena och de största stråken
dominerar utredningen, där kan de största effektivitetsvinsterna göras. I förslaget till
svar framhålls att det ur ett vidare geografiskt perspektiv varit värdefullt att
tydligare belysa vikten av tillgänglighetsförbättringar i hela Sverige som en viktig
del för regional tillväxt och utveckling.
Få åtgärder i den nationella planen har beröring på Gotland som beskrivs mycket
knapphändigt. Nuvarande och kommande färjetrafik beskrivs som ett kostnadsproblem, med ökade bunkerkostnader som kan få konsekvenser för turismen, men
att ett ”godtagbart” trafikupplägg är viktigt. Ledningskontoret lyfter bl.a. fram att
färjetrafiken kräver ”en mycket god tillgänglighet” och ”måste ses som en del av
den nationella infrastrukturen”.
Regionstyrelsens beslut
•

Synpunkterna överlämnas till Trafikverket.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Trafikverket
Justerande:

Anm:
Skrivelsen bifogas det tryckta protokollet
Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 89
Au § 65

Principbeslut. Finansiering av Gotlands bredbandsutbyggnad
RS 2012/115

- (Kommunfullmäktige 2010-04-26, § 57)
- Ledningskontoret 2012-03-20

Sedan våren 2010 har Region Gotland antagit en bredbandsstrategi med målsättning
att alla fastigheter på Gotland ska ha fiber med möjlighet till bredband på minst 100
Mbit/s till 2015. Företag och myndigheter ska dessutom kunna hyra svartförbindelser i socknarnas nät.
Länsstyrelsen har utöver tidigare, ”relativt små”, offentligt tilldelade medel, nu
frigjort 20 miljoner kronor att användas till bredbandssatsningar. Dessutom har
ytterligare 8 miljoner kronor fördelats till länet för bredbandssatsningar. Länsstyrelsen föreslår nu att Region Gotlands tidigare principbeslut om det ska utgå högst
2 000 kronor per bebyggd fastighet frångås. Länsstyrelsen understyrker dessutom
vikten av att pengarna används så snart som möjligt då programperioden lider mot
sitt slut och en omfördelning av medel annars kan ske mellan länen.
Region Gotland har, genom ledningskontoret, tillsammans med länsstyrelsen
utarbetat en reviderad modell för beräkningar av stöd till socknarnas fibersatsningar.
Det offentliga bidraget ska bättre stödja socknar med svåra markförhållanden/glest
boende. Bidrag beräknas utgå med 27 % av kostnaderna för anläggning av
kanalisation, varav länsstyrelsen 20 % och Region Gotland 5 %. Regionen sandel
bedöms rymmas inom ramarna för s.k. 1:1 medel.
Regionstyrelsens beslut
•

Bidrag för bredbandsutbyggnad beräknas på kostnaden för anläggning av
kanalisation och ska uppgå till 27 % av kostnad och utgå med minst 2 000
kronor enligt tidigare beslut.

•

Ersättning för fibrering av kvarvarande ofibrerade telestationer bibehålls med
avdrag för den ersättning som socknen får från Telia Sonera AB för fibrering
upp till 3 km från telestation.

•

Utvecklingsdirektören ges delegation i enlighet med ovanstående.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 89 forts.
•

Ledningskontoret ges även i uppdrag att upprätta kontaktyta som bevakar
Region Gotlands intressen och för dialog med socknarnas fibergrupper om
Regionens lokala anslutningar. Region Gotlands fastigheter ska normalt anslutas
till fibernätet, om inte synnerliga skäl föreligger.

Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 90
Finansiellt igångsättningstillstånd. Resecentrum etapp 1 och 3
RS 2012/166

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2012-03-14, § 47
- Ledningskontoret 2012-03-20

Tekniska nämnden har begärt finansiellt igångsättningstillstånd för Resecentrum
etapp 1 och 3. Begäran avser mark- och installationsarbeten samt framtagande och
leverans av trafikinformationssystem i Visby hamnområde. Två anbud hade
inkommit och Nybergs Entreprenad AB antogs för ett belopp på ca 26,4 miljoner
kronor.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget. Finansiellt igångsättningstillstånd har
tidigare beviljats för Resecentrum Etapp 2 med beräknad total produktionskostnad
på ca 24,5 miljoner kronor. Resecentrum etapp 1 och 3 beräknas, kosta ca 41
miljoner kronor vilket motsvarar budget för 2012. Resterande delar avses
genomföras under 2013.
Regionstyrelsens beslut
•

Finansiellt igångsättningstillstånd medges.

•

Finansiering sker med medel ur investeringsbudget för 2012 inklusive
kompletteringsbudget.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 91
Finansiellt igångsättningstillstånd. Vattenförsörjning av Ljugarns
samhälle
RS 2012/167

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2012-03-14, § 46
- Ledningskontoret 2012-03-20

Tekniska nämnden har begär finansiellt igångsättningstillstånd för vattenförsörjning
av Ljugarns samhälle. Aktuell del av projektet beräknas kosta ca 2,9 miljoner
kronor. Vid inspektion och provtagning har bl.a. konstaterats höga halter av olika
bakterier. UV-desinfektion är inte möjlig på grund av för låg UV-transmission.
Föreslagen åtgärd är att förstärka befintligt ledningssystem från Stånga för att trygga
framtida vattenförsörjning i Ljugarns samhälle. På grund av den mycket korta tid
som finns tillgänglig har avsteg gjorts från normal upphandlingsrutin.
Ledningskontoret har tillstyrkt nämndens begäran.
Regionstyrelsens beslut
•

Finansiellt igångsättningstillstånd medges.

•

Finansiering sker med medel ur investeringsbudget för 2012 inklusive
kompletteringsbudget.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret konomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 92
Månadsrapport. Februari 2012
RS 2012/175

- Ledningskontoret 2012-03-26

Månadsrapport för februari 2012 utdelades på sammanträdet. Den ekonomiska
prognosen ger ett negativt resultat på -3 miljoner kronor (mkr) i underskott. Förändringen beror på ökade skatteintäkter (+6 mkr) och sänkt premie för kollektivavtalsförsäkringar (+10 mkr) samt nämndernas prognoser. Nämndernas nettoavvikelse
uppgår till -21 mkr, varav HSN svarar för ca -20 mkr. Det ekonomiska läget är
allvarligt då resultatet pekar på ett underskott trots ökade intäkter. Bedömningen är
att besparingsåtgärder måste sättas in omedelbart för att klara en buffert på
1 procent av nettokostnaden vid årets slut.
Regionstyrelsens beslut
•

Nämnderna ska snarast initiera besparingsarbete med inriktning att uppnå ett
positivt resultat vid årets slut på 1 procent av nettokostnaderna.

•

Vidtagna och presenterade besparingsåtgärder för att uppnå positivt resultat
2012 redovisas i delårsrapport 1 för 2012.

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 93
Delegation. Remiss av Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI)
redovisning av regeringens uppdrag
RS 2012/49

- Näringsdepartementet 2012-01-31

Region Gotland har beretts möjlighet att inkomma med remissyttrande över Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI) redovisning av regeringsuppdrag om en internationell jämförelse i fråga om militär flygverksamhet och vindkraft.
Förlängd remisstid har begärts och beviljats. Region Gotland ska senast avlämna
svar den 13 april.
Mot bakgrund av remisstidens längd föreslår kontoret att ärendet delegeras till
arbetsutskottet för beslut.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att avge remissyttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 94
Information. Revisionsskrivelse. Strategisk personal- och
kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsnämnden
RS 2012/172

- Regionens revisorer 2012-03-13

Regionens revisorer har uppdragit åt PwC att granska strategisk personal- och
kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Revisionsskrivelsen har
översänts till regionstyrelsen för kännedom.
Regionstyrelsens beslut
•

Revisionsskrivelsen tas emot och läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 95
Anmälningsärenden

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

Förhandlingsprotokoll

Protokoll från förhandling 2012-03- 01 med Lärarförbundet om Fortlöpande tid för fackligt
arbete.
Protokoll från förhandling 2012-03-01 med Vårdförbundet om Fortlöpande tid för fackligt
arbete.
Protokoll från förhandling 2012-03-21 med Vision om Fortlöpande tid för fackligt arbete.
Lokalt kollektivavtal KOM-KL 2011-12-19.
Lokalt kollektivavtal 2012-12-19 om särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter
uppsägning är arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen.
Central tvisteförhandling påkallad, 2012-02-07.

•

Regionstyrelsens ordförande beslut

Klimat- och energimål för Gotland – kompletterande underlag från Region Gotland,
2012-02-27.
Region Gotland har beslutat att bevilja bidrag med 32 tkr till Internationella Torget/Röda
Korset Gotland för kostnader i samband med Almedalsveckan2012. Medel anvisas ur
anslaget för Näringsliv, 2012-03-16.

•

Regiondirektörens beslut

I samband med beslut om att domänen gotland.com skulle användas för Region Gotlands
ombildade bolag för näringsliv- och etableringsservice uppstod vissa kostnader under en
övergångsperiod. Detta för att e-postanvändarna inte skulle drabbas av en för kort
omställningsperiod. För tillfällig uppläggning av e-postadresser på gotland.com avsätts ca
63 tkr ur anslaget för näringsliv, 2012-03-14.
Remiss. Prestationsbaserad resurstilldelning för universitet och högskola, 2012-03-02.

•

Servicedirektörens beslut

Avstängning från arbetet med bibehållen lön under 30 dagar, 2012-02-24.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 95 forts.
•

Arbetsutskottets beslut

Val. Ombud till årsstämma Wisby Centrum t.o.m. 2014, 2012-03-13 Au § 90.
Val. Ombud till årsstämma Leader + t.o.m. 2014, 2012-03-13 Au § 91.

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 14 februari – 26 mars 2012.

•

Övrigt

Finansiellt igångsättningstillstånd. Muddring i Klintehamns hamn. - Beslut fattat i enlighet
med regionstyrelsens delegationsordning E 05. 2011-12-20, KS 2011/611.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Rs § 96
Information

Till handlingarna lades:
• Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.
•

Förstudien Färjeförbindelsens betydelse för regionens tillväxt (pwc februari
2012), se även § 66.

•

LRF:s skrift Färjetrafiken – Gotlands livsnerv, se även § 66.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 97
Au § 84

Tilläggsanslag. Växthus och verksamhetslokaler till arbetskooperativet Suderviljan i Klintehamn
RS 2012/133

- Tekniska nämnden 2012-02-29, § 42 omedelbart justerad
- Ledningskontoret 2012-03-05

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag uppgående till 1,2 miljoner kronor för att
kunna genomföra nybyggnad av växthus och verksamhetslokaler till arbetskooperativet Suderviljan i Klintehamn. De tidigare verksamhetslokalerna och växthuset
är undermåliga och har bedömts inte vara lämpliga att åtgärda ur kostnads och
verksamhetssynpunkt.
Det har tidigare gjorts två upphandlingar av nya lokaler och nytt växthus och båda
har avbrutits på grund av kostnadsläget, trots justeringar av projektet. Exempelvis
har lokalytan minskat från 293 till 187 kvadratmeter, bl.a. genom att befintliga
lokaler får användas som förråd. Nu genomförd upphandling ger en projektkostnad
på 8,4 miljoner kronor (mkr), vilket överstiger fastställd budget med 1,2 mkr. För
att kunna genomföra projektet behövs ytterligare 1,2 mkr.
Ledningskontoret har tillstyrkt tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag och att
finansiellt igångsättningstillstånd medges. Regionens kostnader för nybyggnation av
verksamhetslokaler är för närvarande ca 23 000 kronor per kvadratmeter.
Arbetsutskottet, den 13 mars § 84, beslöt att återremittera ärendet till tekniska
nämnden mot bakgrund av den höga kostnadsnivån och att samordning är önskvärt
av de lokaler som redan ägs av Region Gotland.
Mot bakgrund av nya uppgifter och att giltigt anbud endast gäller till och med den
30 april föreslås av regionstyrelsens sammanträde att till arbetsutskottet delegera
ärendet för eventuell beredning. Beslut i ärendet om att tilläggsanslag ska beviljas
fattas av regionfullmäktige och nästa sammanträde är den 23 april.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-03-29

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-03-13

Rs § 97 forts.
Au § 84

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet delegeras till arbetsutskottet den 11 april för (eventuell) beredning.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 29 mars 2012, § 96
Framställning om revidering av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet
Enholmen 1:1, Gotlands kommun och län

Uppdrag att genomföra insatser för tillväxt i
små och medelstora företag genom
innovationscheckar och innovationscoacher

Enholmen och Batteri Mojner, Enholmen 1:1 OCH
Mojner 1:8, är sedan tidigare statligt byggnadsminne
enligt förordningen (1988:1229) om statliga byggnadsminnen m.m. Riksantikvarieämbetet har hemställt att
regeringen reviderar de skyddsföreskrifter som för
närvarande gäller för byggnadsminnet då Batteri Mojner,
såväl mark som byggnad, visat sig tillhöra Gotlands
kommun. Beträffande Enholmen föreslår Riksantikvarieämbetet att gällande beslut justeras så att alla försvarsanläggningar som finns kvar, om än i avvecklat skick,
omfattas av skyddsföreskrifter. Ärendet överfört till TN.

Regeringen updrar åt Verket för innovationssystem
(Vinnova) att genomföra en nationell satsning på
innovationscheckar och innovationscoachning.

Kulturdepartementet 2012-03-01

SKL informerar om ”Ny skatteunderlagsprognos”
”Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex” och
”Nya instruktioner till modellen Skatter & bidrag”.
Samtidigt med detta cirkulär publiceras MakroNytt
1/2012. Där finns en fylligare presentation av den
samhällsekonomiska bild som ligger till grund för
skatteunderlagsprognosen. Cirkulär 12:6

Uppdrag att genomföra en strategisk uppföljning av den nationella strategin för regional
tillväxt, entreprenörskap och sysselsättning
2007-2013
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att samordna och
genomföra en strategisk uppföljning av den nationella
strategin för regional tillväxt, entreprenörskap och
sysselsättning 2007-2013 .
Uppdragets syfte är att genomföra en strategisk
uppföljning av resultat och genomförande av den
nationella strategin avseende åren 2009-2012.
Uppföljningen ska utgöra underlag för regeringens
återrapportering till europeiska kommissionen.
Näringsdepartementet 2012-02-09

Svensk mineralstrategi – inbjudan att lämna
inspel
Region Gotland har beretts möjlighet att komma med ett
inspel inför framtagandet av en svensk mineralstrategi.
Regionen avstår från att yttra sig. Enligt info. ingår
varken oljeutvinning eller den framtida kalkindustrin i
uppdraget. Näringsdepartementet 2012-02-29

Näringsdepartementet 2012-03-08

Information om grundläggande krav och
fakturering av medel gällande överenskommelsen om sammanhållen vård
Sveriges Kommuner och Landsting 2012-02-29

Budgetförutsättningar för åren 2012-2016

Ändrade traktamentsbelopp i TRAKT 04
SKL informerar om skatteverkets beslut om ändrade
schablonbelopp för skattefritt traktamente har beloppen i
TRAKT 04 ändrats med giltighet fr.o.m. 2012-01-01.
Cirkulär 12:10

Arbetsdomstolens dom 2012 nr 16 om omreglering av sysselsättningsgraden för ett antal
fritidspedagoger
Arbetsdomstolen (AD) har i domen 2012 nr 16 mellan
Lärarförbundet och Vänersborgs kommun tagit ställning
till ett antal tvistfrågor som uppstått i samband med att
kommunen på grund av arbetsbrist har ansett det nödvändigt att sänka sysselsättningsgraden på ett antal
fritidspedagogtjänster. Arbetsdomstolens dom innebär
att Lärarförbundet i huvudsak vunnit målet.
Cirkulär 12:11

Uppdrag till Post- och telestyrelsen angående
samverkansgrupp för bredband
Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att i
enlighet med vad som närmare anges under rubriken
Skälen för regeringens beslut 2012 samordna det arbete
med it-struktur som bedrivs i landstingen i Västra Götalands, Skånes och Hallands län, Gotlands kommun,
Samverkansorganet i Kalmar län samt länsstyrelserna.
PTS ska för detta ändamål bilda en samverkansgrupp för
bredband. Uppdraget ska genomföras i nära samverkan
med andra berörda myndigheter och Bredbandsforum.

Överenskommelse om samverkan mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och
industrins företrädare rörande Nationella
kvalitetsregister. SKL Styrelsens beslut nr 02 2012-03-09
Dagmaröverenskommelse 2012 – Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa
ersättningar till utvecklingsområden inom
hälso- och sjukvården
SKL Styrelsens beslut nr 03 2012-03-09

Näringsdepartementet 2012-03-01

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Överenskommelse för 2012 mellan staten och
SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för
god kvalitet inom socialtjänsten
SKL Styrelsens beslut nr 04 2012-03-09

Den framtida förvaltningen och återställandet
av Visby ringmur efter ringmursraset i februari
2012. Ärendet handläggs av SBF.
Länsstyrelsen 2012-03-08

Informations- och prognosbrev
Ett gemensamt informations- och prognosbrev gällande
mottagningsbehovet av nyanlända har tagits fram av
Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket. Brevet har tagits fram i anslutning till Migrationsverkets senaste prognos. Arbetsförmedlingen 2012-03-01

Initiativyttrande från Region Värmland
angående utformningen av den framtida
sammanhållningspolitiken fr.o.m. 2014
Region Värmland 2012-02-22

Almedalsveckan 2012
IOGT-NTO har under ett antal år varit en av alla
organisationer som deltagit i Almedalsveckan, som
erbjuder en unik möjlighet att knyta och återuppta
kontakter med företrädare för politiska partier och andra
viktiga samhällsfunktioner. Vi skriver detta brev utan att
veta hur era arrangemang har sett ut men hoppas att
brevet ses som en positiv input till ett lyckat arrangemang. Ledningskontoret svarade 2012-03-06.
IOGT-NTO 2012-02-20

Gotland Othem Slite 4:19 Pressbyråbyggnaden,
överenskommelse
Gotlands Konsumentförening har köpt Pressbyråbyggnaden på Region Gotlands fastighet Gotland Othem
Slite 4:19. Sedan tidigare finns där ett arrendeavtal, som i
och med köpet gör Gotlands Konsumentförening till ny
arrendator. Anledningen till att Gotlands Konsumentförening köper byggnaden är att de tänker riva den.
Överenskommelsen mellan Gotlands Konsumentförening och Region Gotland innebär att Region Gotland
kommer att ansvara för att iordningsställa, driva och
underhålla, ytterligare sammanlagt 13 st tillskapade
parkeringsplatser på parkeringsområdet där Pressbyråbyggnaden står idag, samt läng med Stationsgatan i Slite.
Denna överenskommelse medför även att det befintliga
arrendeavtalet blir utan verkan och att Region Gotland
återigen kommer att förfoga över hela fastigheten.

Utomstående inkomna skrivelser
Varför rustas inte området vid Melonen upp
Varför fixar ni inte till området vid Melonen, f.d. Linds
trädgård. Det behövs verkligen rustas upp. Jag bor i
området och passerar det varje dag, och det är inte
trevligt. Kan ni inte göra det grönare och städa upp och
göra det vackert. Inkommen 2012-03-09

Inkommande begäran; Begäran om friköp av
tomträtt Sotaren 3, Visby
Ärendet är överlämnat till SBF för handläggning.
2012-02-13

Miljöskandal i Fole
För kännedom översänds kopia på mitt brev till Miljö
och Hälsa angående den miljöskandal som pågår i Fole
då det med all tydlighet framgår att Miljö och Hälsa inte
är intresserade att driva ärende till Ryftes själva genom
egenkontroll eller saneringsföretaget PentaCon AB. Om
det beror på brister i arbetsrutiner eller civilkurage är
oklart. Då det tidigare har påtalats en del miljöproblem
vid Ryftes utan åtgärd är det lämpligt att regionstyrelsen
ger klara direktiv om hur miljöarbetet skall bedrivas i
Region Gotland. Skall miljöbalkens olika lagar följas eller
har vissa företag dispens från miljöbalken.
2012-03-01

Ang. förslaget till nedläggning av Stånga skola
Stånga – En levande Bygd I Tillväxt och Utveckling.
Stånga, nyligen utnämnd till årets socken 2012, har
genom bra samverkan emellan företag och föreningar
kunnat uppnå en gynnsam företags- och befolkningstillväxt. Det finns ingen annan socken på södra Gotland
som har haft en så positiv utveckling de senaste åren.
Nya företag har startats, många generationsskiften i
befintliga företag har också lett till positiva förändringar
och utbyggnader av deras befintliga verksamheter
särskilt då inom lantbruket. Många av företagen har en
stor betydelse, inte bara för Stånga, utan också för
näringslivet i den omgivande bygden. Ärendet är
överlämnat till BUN. Inkommen skrivelse 2011-12-30
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Datum 29 mars 2012

Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Gotländska ståndpunkter angående programgeografi för
regional- och socialfond 2014-2020
Gotland har sedan den 1 januari 2011 regionstatus i enlighet med Lag (2010:630)
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län och har i praktiken haft det regionala
utvecklingsansvaret sedan 1998.
Det ansvaret, samt logiken som följer därav, gör det naturligt att Region Gotland
är ett eget programområde och äger den regionala beredningen av regional- och
socialfond för EU:s budgetperiod 2014-2020. Detta särskilt med tanke på den
förstärkning av principen om flernivåstyrning som EU-kommissionen
rekommenderat i förordningsförslaget om de framtida strukturfonderna.
Det finns emellertid omständigheter som har bäring på uttalandet ovan. Frågan
om ett eget programområde för Region Gotland är intimt förknippad med den
pågående översynen av den statliga regionala förvaltningen som genomförs av
Mats Sjöstrand på regeringens uppdrag. Man kan anta att utfallet av utredningen
skulle kunna utgöra grund för strukturfondernas programgeografi i framtiden.
Gotland har under perioden 2007-2013 tillhört programområdet Småland och
Öarna, ett samarbete som fungerat förhållandevis väl trots att få eller inga
naturliga kopplingar existerat. En osäkerhet för Gotland är emellertid
Smålandslänens formering i olika regionkonstellationer och deras arbete inför
detta, då Gotland riskerar att hamna utanför fler samarbeten än tidigare.
Stockholmsregionen är å andra sidan Gotlands naturliga samarbetspartner. I
Stockholmsregionen finns en stor del av Gotlands marknader och kunder,
besökare, in- och utflyttare, hälso- och sjukvård, utbildning, service, osv. Ett
ökat samarbete och utbyte mellan Stockholmsregionen och Gotland är en viktig
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regional utvecklingsfaktor. Se även Region Gotlands övergripande synpunkter
med anknytning till Sjöstrandsutredningen.
Sammanfattningsvis; med hänsyn till Gotlands särskilda förutsättningar genom
ö-läget, regionstatusen samt osäkerheten kring framtida regionindelning är det
rimligt att Gotland, som är en egen arbetsmarknadsregion, utgör ett eget
programområde för regional- och socialfond för åren 2014-2020.

ÅkeSvensson
Regionstyrelsensordförande

BoD ahllöf
Regiondirektör
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Datum 2 april 2012

Statsrådet och chefen för
Näringsdepartementet Annie Lööf
Statsrådet Birgitta Olsson

Framtida möjligheter till territoriellt samarbete
Region Gotland har sedan många år ett uppbyggt nätverk av kontakter runt
Östersjön. Bland annat har sedan 1989 ett i svenskt sammanhang unikt
samarbete mellan öar i fem länder växt fram, det så kallade Baltic Islands
Network (B7). Gotland etablerade också vänortskontakter i Estland och
Lettland redan under sent 1980-tal.
Efter det svenska EU-inträdet har dessa samarbeten utvecklats med viss
delfinansiering av EU:s strukturfonder.
Under innevarande budgetperiod har Gotland ingått i Mellersta Östersjön, ett
program för gränsöverskridande arbete, även kallat Interreg IV A. Programmet
har trots en tung byråkrati fungerat väl och ett antal projekt har kommit till
stånd. Tematiskt och storleksmässigt har programmet passat oss bättre än det
övergripande programmet för hela Östersjöområdet.
För Gotlands läge centralt i Östersjön har programmets geografiska om
fattning dock ställt till problem. Vi har kunnat samarbeta med etablerade
partners såsom Åland och de estniska öarna Ösel och Dagö men varit
förhindrade att delta i samma Interreg IV-projekt som Öland, Bornholm och
Rügen som ingår i ett annat program, Södra Östersjön.
Det framstår som ologiskt att Gotland bara kan samarbeta norrut inom
Interreg IV när vi av tradition haft lika mycket kontakter söderut. En av de två
statligt upphandlade färjelinjer som förbinder Gotland med fastlandet går till
södra Sverige och i övriga strukturfondssammanhang tillhör Gotland området
Småland och öarna.
Inför nuvarande budgetperiod arbetade Gotland tillsammans med övriga B7öar för ett gemensamt program gränsöverskridande samarbete. Vi blev i stället
uppmanade att söka projektstöd parallellt från båda programmen vilket i
praktiken visat sig helt omöjligt. Programmen för Södra respektive Mellersta
Östersjön är inte samordnade. Detta gör ansökningar från ett projekt till båda
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programmen, om det överhuvudtaget är möjligt, så administrativt
komplicerade att hela vinsten av ett eventuellt projektstöd går förlorad i dubbla
administrationskostnader. För att undvika att hamna i samma situation under
nästa programperiod har företrädare för B7-nätverket, vid upprepade tillfällen
framfört dessa svårigheter till såväl svenska myndigheter som inom EU.
Region Gotland och B7-nätverket har med intresse följt framväxten av EU:s
strategi för Östersjöområdet alltifrån dess start. Vi ser strategin som ett
kraftfullt verktyg för att utveckla länder och regioner runt Östersjön. Det blir i
det sammanhanget svårbegripligt om administrativa svårigheter ska bli skälet
till att ett mångårigt och välfungerande samarbete mellan Östersjöns sju stora
öar bryts upp. Som ö saknar vi angränsande landområden men har funnit ett
fungerande sätt att samarbeta med våra grannar i olika vädersträck som delar
många av våra möjligheter och svårigheter.
Vi hemställer nu att regeringen agerar så att Region Gotland får möjlighet att
delta i gränsöverskridande samarbeten inom hela sitt närområde, vilket i första
hand avser de sju stora öarna i Östersjön. Detta kan ske genom ändrad
programgeografi eller administrativa möjligheter att på ett hanterbart sätt
kombinera stöd från olika programområden med samtidiga ansökningar.

Åke Svensson,
regionstyrelsens ordförande

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Bilaga § 68

Utredningen om den statliga regionala förvaltningen
Fi 2009:07
Kv. Garnisonen
103 33 Stockholm

Utredningen Översyn av statlig regional förvaltning m.m.
Utredningen om den statliga regionala förvaltningen kan i hög grad komma att
påverka villkoren för regionernas utvecklingsarbete. Det rör t.ex. eventuella
förslag kring en ny regionindelning, länsstyrelseorganisationen, en tydligare och
bättre samordnad statlig regional förvaltning och det regionala utvecklingsansvaret. Därför vill Region Gotland framföra några övergripande synpunkter
med anknytning till utredningens uppdrag.
Bakgrund

Gotlands kommunfullmäktige beslutade 1995 att anhålla om att bli ett försöksområde med regionalt utvecklingsansvar och blev efter riksdagens beslut
1996 ett av de fyra första regionala självstyrelseorganen. I samband med Ansvarskommitténs förslag framförde Gotlands kommunfullmäktige (2007) att
Gotland skulle vara en egen region med ett utökat regionalt utvecklingsansvar.
Fullmäktige menade att Gotlands ö-läge motiverade den egna regionen. Så blev
också fallet och från 2011 ansvarar Region Gotland för de kommunala uppgifterna, landstingsuppgifterna och det regionala utvecklingsarbetet. Region Gotland kan numera också, efter ett särskilt riksdagsbeslut, använda beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelsen. En långvarig försöksverksamhet befästes och det breda uppdraget med ett regionalt direktvalt politiskt ansvar och
företrädarskap ger goda förutsättningar för ett verkningsfullt regionalt utvecklingsarbete och samverkan med andra regioner.
Större regioner – Gotlands särskilda förutsättningar

Den pågående regionförstoringen med allt färre och större arbetsmarknadsregioner möjliggörs genom förbättrad tillgänglighet. Den utvecklingen går hand i
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hand med behovet av regioner med större befolkningsunderlag än dagens, så
att en effektiv organisation och verksamhet kan formas, som t.ex. inom hälsooch sjukvården. För Gotland, som Sveriges enda ö-region, innebär dessa samhällsförändringar mycket speciella utvecklingsförutsättningar.
Gotland – en egen arbetsmarknadsregion

Även om andra kommunikationsmönster kan leda till ökad pendling, förblir
rimligtvis Gotland en egen arbetsmarknadsregion under en rätt oöverskådlig
tid framåt. Det underströks också av Ansvarskommittén genom en prognos
över arbetsmarknadsregionerna år 2030. Stora krav ställs därmed på att kunna
bidra till och att kunna stärka företagande, sysselsättning, kommunikationer,
infrastruktur och service för att utveckla Gotland.
Samverkan med Stockholmsregionen

Gotlands läge gör att tillgången till regionförstoringens fördelar i form av t.ex.
ökad kunskap och kompetens måste tryggas. Här spelar utbyte och samverkan
en avgörande roll. I Gotlands kommuns yttrande över Ansvarskommitténs
förslag är en av slutsatserna att ett fördjupat samarbete behövs och att Stockholmsregionen är Gotlands naturliga samverkanspartner. Denna slutsats gäller i
minst lika hög grad idag. I Stockholmsregionen finns en stor del av Gotlands
marknader och kunder, besökare, in- och utflyttare, hälso- och sjukvård, utbildning, service, osv. Inom den offentliga sektorn i Stockholmsregionen finns
därmed en mängd uppgifter som också har samband med och/eller som Gotland i varierande grad är beroende av. Som exempel finns hälso- och sjukvård,
folkhälsa, tillväxtfrågor, trafik och infrastruktur, strukturpolitik och kompetensutvecklingsområdet. Många har starka samband med varandra och med det
regionala utvecklingsarbetet. Ett ökat samarbete och utbyte mellan Stockholmsregionen och Gotland är en viktig regional utvecklingsfaktor. Att dra
nytta av närheten till Stockholm kan stärka Gotland.
Region Gotland – fortsatt en egen region med regionalt utvecklingsansvar

De speciella förutsättningar som Gotlands läge innebär och de konsekvenser
de medför, ställer särskilda krav på prioriteringar av insatser och åtgärder. Att
Region Gotland fortsatt är en egen region, med det regionala utvecklingsansvaret, är avgörande. För detta finns ju sedan tidigare redan beslut. Den demokratiska förankringen, genom en direktvald regional församling med ansvar för
regionala strategier och genomförande, är grundläggande för det regionala utvecklingsarbetet. Till detta ska för Region Gotlands del också läggas fördelen
med att regionen också har de landstingskommunala och kommunala uppgifterna. En naturlig del i det regionala utvecklingsarbetet är även det internationella samarbetet, även här är ett regionalt direktvalt företrädarskap fundamentalt.

Regionstyrelsen

3 (3)

Region Gotland

Om utredningen lägger förslag om ett förändrat huvudmannaskap för det regionala utvecklingsansvaret, t.ex. till landstingen eller som ett statligt ansvar, måste Gotlands speciella förutsättningar medföra att Gotland tillåts behålla sin
ställning och sina uppdrag som en egen region.
Ett eventuellt utredningsförslag om en förändrad länsstyrelseorganisation, med
ansvar för fler län, kan innebära att länen Stockholm och Gotland, förs in i en
gemensam organisation. Det kan medföra negativa konsekvenser genom en
minskning av arbetstillfällen, kompetens och status.
Även vid eventuella förslag om en ändrad länsstyrelseorganisation, med fler län
i samma organisation, antingen med eller utan ansvaret för det regionala utvecklingsarbetet, gör Gotlands särskilda situation att den egna regionen med
det regionala utvecklingsuppdraget måste garanteras.
Sammanfattande slutsats – Gotland en egen region

Sammanfattningsvis gör Gotlands särskilda förutsättningar att Region Gotland
fortsatt måste vara en egen region med regionalt utvecklingsansvar.

Regionstyrelsen

Åke Svensson
ordförande

Bo Dahllöf
regiondirektör

Ärendenr RS 2012/91
Handlingstyp Yttrande

Bilaga § 70

Datum Den 29 mars 2012

Svenska Kraftnät
Att Helene Boström
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Inbjudan till samråd enligt 6 kap miljöbalken om planerad
stamnätsförbindelse mellan Gotland och fastlandet

Regionstyrelsen har beretts möjlighet att yttra sig över det underlag för
samråd som Svenska Kraftnät tagit fram.
Regionstyrelsen konstaterar att de synpunkter som Region Gotland
framförde i samband med det tidigare samrådet under sommaren 2011 inte
föranlett några invändningar från Svenska Kraftnäts sida.
Regionstyrelsen har i övrigt inget att erinra mot det underlag för samråd
som tagits fram inför den fortsatta processen.

REGIONSTYRELSEN

Åke Svensson

Bo Dahllöf

Ordförande

Regiondirektör
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Bilaga § 88
Datum 29 mars 2012

Trafikverket
78189 Borlänge

Trafikverkets kapacitetsutredning
Ert dnr TRV2011 / 17304
Trafik-verket har gett Region Gotland möjlighe t att lämna synpunkter på utredningen
T ransportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag till lösningar fram
till år 2025 och utblick mot år 2050, den s.k. Kapacitetsutredningen.

Synpunkter
tgångspunkten i den nationella planen gör naturligt att storstadsområdena och de
största stråken dominerar utredningen, där kan de största effektivitetsvinsterna göras.
Sett ur ett vidare geografiskt perspektiv skulle det dock vara värdefullt att tydligare
belysa vikten av tillgä nglighetsförbättringar i hela Sverige, som en viktig del för regio
nal tillväxt och utveckling.
Med den nuvarande nationella planen som grund, finns fa åtgärder som direkt berör
Gotland, däremot i viktiga grannregioner som Stockholm och Mälardalen. Gotland
beskrivs mycket knapphändigt. D en nuvarande och kommande fårjetrafiken beskrivs
som ett kostnadsproblem, med ökade bunkerkostnaoer, som kan få konsek-venser för
turismen , men att ett "godtagbart" trafikupplägg är viktigt.
Den korta beskrivningen lämnar mycket i övrigt att önska, då Gotland som ö har
förutsättningar som skiljer sig från andra svenska regioners. Gotlands läge gör tillgäng
lighe ten till en nyckelfråga och fårjetrafiken avgörande för öns utveckling och tillväxt.
Trafiken till och från fastl andet är Gotlands väg, tunnel, bro och / eller järnväg. För
Gotland är fårjetrafiken en infras truktur, och som måste ses som en del av den natio
nella infrastrukturen.
Ö-läget är både en tillgång och en möjlighet men för att kompensera för de nackdelar
som finns , krävs en mycket god tillgänglighet - i pris, turtäthet och res- och transport
tid.
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En förbättrad tillgänglighet till och fran fastlandet skulle tillsammans med bättre
kopplingar till fastlandstrafiken bl.a. kunna medföra att Gotland i viss mån kan ta del i
den pågående region förstoringen - Gotland kommer "närmare" fastlandet. Förutsätt
ningar att utveckla trafiken till och frän Gotland för att ha tillgång till en trafikförsörj
ning som kan bidra till att Siimulera och gynna en positiv regional utveckling på Got
land maste ges, i likhet med syftet bakom infrastruktursatsningar i andra regioner. i \tt
för kommande avtalsperiod utgå från i stort oförändrade kostnader för gotlandstrafi
ken sätter i praktiken ett kostnadstak för Gotlands infrastruktur, detta gäller ingen
annan regiun i Sverige.
Inom sjöfarten tar Trafikverket upp IMO:s svaveldirektiv om sänkta gränsvärdena för
svavel i marint bränsle.
I frågan har tidigare Region Gotland framfört sin uppfattning om att sänkta gränsvär
den är ett steg i rätt riktning för att minska miljöpåverkan från sjöfarten. Men samti
digt finns en stor oro för ökade bränslekostnader och dess effekter på färjetrafiken till
och fran Gotland. Konsekvenserna för Gotland måste hanteras utifran Gotlands som
ö, totala beroende av färjetrafiken .
Trafikverket, liksom tidigare utredare, tar upp problematiken vad gäller val av trans
portslag och vägval för godstransporter. I andra sammanhang förs ocksa diskussioner
om olika ekonomiska och tekniska lösningar på hur industrin kan få minskade kostna
der vid direktivets införande. Lösningar på en situation som Gotlands, där alternativa
godstransportsätt saknas, och där persontrafiken huvudsakligen sker med färjor, och
där konsekvenserna därmed omfattar ett helt samhälle finns däremot inte.
Kraftigt höjda bränslepriser riskerar att medföra höjda res- och transportkostnader
och förändringar i trafikupplägget. Kommunikationernas betydelse för Gotlands ut
veckling gör att Region Gotland förutsätter att de ekonomiska konsekvenserna på kort
och medellång sikt av sänkningen av svavelhalten i det marina bränslet, kompenseras
genom tillskott till Gotlandstrafiken.
På längre sikt blir de krav som regeringen ställer inför upphandlingen av färjetrafiken
till och från Gotland avgörande för tillgängligheten till Gotland i förhållande till andra
svenska regioner som kan välja järnväg eller landsväg för långväga re sor och transpor
ter.
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