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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 99
Au § 95

Inköp av mark. Endre Bäcks 1:11
RS 2012/147

- Tekniska nämnden 2012-02-20, § 30
- Ledningskontoret 2012-03-28

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att besluta om köp av del,
ca 1,5 ha, av fastigheten Gotland Endre Bäcks 1:11 för 150 000 kronor. Kostnad för
fastighetsreglering tillkommer med ca 20 000 kronor.
Region Gotland har sedan lång tid arrenderat detta område inom fastigheten Endre
Bäcks 1:11, beläget invid fotbollsplanerna vid Rävhagen. Området används framförallt för aktiviteter inom ramen för kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet.
Arrendekontraktet är nu uppsagt av fastighetsägaren, som har för avsikt att avyttra
markområdet.
Ledningskontoret gör bedömningen att markområdet, genom sitt strategiska läge,
är en viktig länk som binder samman regionens markinnehav i området och att ett
upphörande av rådigheten över markområdet skulle kunna medföra försämrade
möjligheter till framtida nyttjande av det stora idrotts- och rekreationsområdet. Det
aktuella området omfattas inte av detaljplan.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att förvärva del av fastigheten
Gotland Endre Bäcks 1:11 för en köpeskilling om 150 000 kronor och i övrigt enligt
tekniska nämndens förslag. Medel för markförvärvet, inklusive uppskattade kapitalkostnader för fastighetsreglering om 20 000 kronor, totalt cirka 170 000 kronor
anvisas ur Eget kapital.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att förvärva fastigheten Gotland Endre Bäcks
1:11 för en köpeskilling om 150 000 kronor och i övrigt enligt tekniska nämndens förslag. Medel för markförvärvet, inklusive uppskattade kapitalkostnader
för fastighetsreglering om 20 000 kronor, totalt cirka 170 000 kronor anvisas ur
Eget kapital.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

- Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 100
Au § 96

Exploateringsavtal. Tofta Kroks 1:225
RS 2012/169

- Tekniska nämnden 2011-09-08, § 197
- Ledningskontoret 2012-03-28

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna upprättat förslag till
exploateringsavtal med Hotell Toftagården AB. Exploateringsområdet är beläget
cirka 300 meter öster om väg 140, intill Toftagården.
Inom exploateringsområdet planeras för bildandet av sju småhusfastigheter.
Exploateringsavtalet reglerar att exploatören inom exploateringsområdet svarar för
utbyggnad av VA, dagvatten och lokalgata. Regionen ansvarar för att upprätta förbindelsepunkt för anslutning till kommunalt VA-nät.
Ledningskontoret har inget att invända mot förslaget till exploateringsavtal och
föreslår regionstyrelsen att godkänna detta.
Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal för del av
fastigheten Tofta Kroks 1:225.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 101
Au § 97

Överlåtelse av exploateringsavtal. Lummelunda Burge 1:70 och
1:134 m fl
RS 2012/170

- Tekniska nämnden 2011-12-15, § 315
- Ledningskontoret 2012-03-28

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna upprättat förslag till
överenskommelse om överlåtelse av exploateringsavtal för fastigheterna Burge 1:70
och 1:134.
För båda områdena finns exploateringsavtal, tecknat 1971 respektive 1983, mellan
Gotlands kommun och den tidigare markägaren. För fastigheterna gäller detaljplaner, antagna 1973 respektive 1984, som möjliggör fritidshus.
Kristoffersson Exploatering AB har förvärvat de båda aktuella fastigheterna och
avser att utveckla dessa med stöd av gällande detaljplaner. Tekniska nämnden har
tillsammans med Kristoffersson Exploatering AB tecknat en överenskommelse om
överlåtelse av de båda exploateringsavtal som omfattas av de av bolaget förvärvade
fastigheterna Burge 1:70 och 1:134. Bolaget övertar i och med detta alla skyldigheter som enligt exploateringsavtalen åvilar exploatören.
Ledningskontoret ser positivt på att exploatering i enlighet med gällande detaljplaner för området nu kan komma att genomföras. Kontoret konstaterar att exploateringen inte innebär några ekonomiska åtaganden för Regionen.
Ledningskontoret har inget att invända och föreslår att regionstyrelsen godkänner
upprättat förslag till överlåtelse av aktuella exploateringsavtal.
Regionstyrelsens beslut
•

Av tekniska nämnden upprättat förslag till överenskommelse om överlåtelse,
enligt nedan, godkänns.
• exploateringsavtal av den 10/6, 22/6 och 29/6 1971.
• exploateringsavtal av den 22/9, och 25/11 1983 samt för de delar som berör
de av Kristoffersson Exploatering AB förvärvade fastigheterna Burge 1:70
och 1:134.

Expedieras:
Tekniska nämnden, Ledningskontoret, samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 102
Au § 99

Motion. Tillgänglighetsanpassning av Rådhuset, Visborg
RS 2012/647

- Motion 2011-11-29
- Ledningskontoret 2011-01-01

Motion har inkommit från Mats Hedström och Stefan Wramner båda (M) om att
Region Gotland snarast ska vidta lämpliga åtgärder så att lokalerna, i Rådhuset,
uppfyller gällande och vedertagna krav på tillgänglighet och säkerhet.
Test har genomförts av Moderata Handikapprådet med funktionsnedsatta deltagare
med hörsel och synnedsättning, rörelsehindrade och rullstolsburna. Motionärerna
konstaterar att brister upptäcktes på minst 15 ställen i entréplanet, hiss och toaletter.
Ledningskontoret konstaterar att det av motionärerna redovisade besöksprotokollet
innehåller punkter som kan avhjälpas relativt enkelt.
Kontoret föreslår att motionen bifalls på så sätt att ledningskontoret får i uppdrag att
tillsammans med teknikförvaltningen undersöka de ekonomiska förutsättningarna
och de tekniska möjligheterna för att avhjälpa brister som påtalas i motionen.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att ledningskontoret ges i uppdrag att tillsammans
med teknikförvaltningen arbeta med de brister som påtalats i motionen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 103
Au § 100

Motion. Fast hörselslinga i Rådhuset på Visborg
RS 2012/648

- Motion 2011-11-28
- Ledningskontoret 2012-03-28

Motion har inkommit från Stefan Wramner (M) om att det, utöver, befintliga mobila
hörselslingor och planerade fast hörselslinga i Ljusgården, skyndsamt installeras en
fast hörselslinga i ett av mötesrummen i Rådhuset och att ett tillräckligt antal mikrofoner, för att möten ska kunna fungera på ett smidigt sätt, införskaffas.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls på så sätt att kontoret får i uppdrag att
tillsammans med teknikförvaltningen undersöka de ekonomiska förutsättningarna
och tekniska möjligheterna att få till stånd en installation av hörselslinga inklusive
mikrofoner i ett av konferensrummen i Rådhuset, på Visborg.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet kompletteras med ekonomisk beräkning inför beslut i fullmäktige.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att ledningskontoret ges i uppdrag att tillsammans
med teknikförvaltningen undersöka de ekonomiska förutsättningarna och de
tekniska möjligheterna för att få till stånd en installation av hörselslinga,
inklusive mikrofoner, i ett av konferensrummen i Rådhuset på Visborg.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 104
Au § 102

Motion. Trafikreglering under sommaren i Visby Hamn
KS 2011/649

- Motion 2011-11-28
- Tekniska nämnden 2012-03-28, § 72
- Ledningskontoret 2012-03-30

Motion har inkommit från Håkan Onsjö (M) om att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att stänga av Skeppsbron under
sommaren och i stället leda trafiken via Korsgatan till Hamnen. Detta skulle enligt
motionären dels medföra att Skeppsbron skulle kunna utnyttjas på ett bättre sätt och
dels ge ett välbehövligt bidrag till regionen genom uthyrning av attraktiva ytor.
Tekniska nämnden föreslår att motionen avslås. I motivet till beslutet anförs att
Korsgatan är för smal för att leveransfordon, lastbilar och bussar ska kunna nå till
exempel Almedalen och Kongresshallen. Dessutom finns risk för att det uppstår
bullerstörningar för de bostäder och hotell som ligger utmed Korsgatan. Tekniska
nämnden hänvisar, i sitt remissvar, även till att trafiksituationen i hamnområdet
kommer att ses över inom ramen för projektet Resecentrum.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås med hänvisning till tekniska
nämndens beslut.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 105
Au § 103

Motion. Parkeringsplatser i innerstaden
KS 2011/480

- Motion 2011-09-12
- Tekniska nämnden 2012-03-28, § 53
- Ledningskontoret 2012-03-30

Motion har inkommit från Mats-Ola Rödén (FP) om att tekniska nämnden ges i
uppdrag att inventera möjligheter till och inrättar fler parkeringsplatser i innerstaden, ser över möjligheterna att utöka nuvarande tidsgräns för boendeparkeringar
och utreder möjligheterna för ägare till hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och
näringsidkare att få hyra särskilt markerade parkeringsplatser - samt skapar regler
för en avgiftsfri timme sommartid i anslutning till affärslokaler i Visby Innerstad.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inventera behovet av och möjligheten till att inrätta fler
parkeringsplatser i Visby innerstad. Nämnden beslutade även vid sammanträdet att
tillstyrka en utökning av nuvarande tidsgräns för boendeparkering genom att besluta
om en utökad parkeringstid på särskilt markerade parkeringsplatser utanför ringmuren. Tekniska nämnden beslutade även att förslaget om uthyrning av allmänna
parkeringsplatser och förslaget om att skapa regler för avgiftsfri timme, sommartid,
i anslutning till affärslokaler avslås.
Ledningskontoret föreslår, med hänvisning till tekniska nämndens beslut, att
motionen tillstyrks dels i det förslag som rör möjligheter att inrätta fler parkeringsplatser i innerstaden och dels i förslaget att utöka nuvarande tidsgräns för boendeparkering.
Kontoret föreslår vidare att motionen avslås i dels det förslag som avser möjligheter
att hyra ut allmänna parkeringsplatser till hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar
och näringsidkare och dels i förslaget att skapa regler för en avgiftsfri timme
sommartid i anslutning till affärslokaler i Visby innerstad.
Yrkanden:
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade bifall till motionen med den ändringen att tekniska
nämnden uppmanas att se över möjligheten till en avgiftsfri timma, sommartid, i
anslutning till affärslokaler i innerstaden.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 105 forts.
•

Åke-Svensson (S) yrkade bifall till ledningskontorets förslag med tillägget att
tekniska nämnden noga ska väga in handelns villkor i sammanhanget.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag med tillägg och Mats-Ola
Rödéns yrkande om bifall till motionen med ändringsförslag och förklarad sig anse att
ledningskontorets förslag med tillägg vunnit bifall.
Omröstning begärdes. JA för ledningskontorets förslag med tillägg och NEJ för Mats-Ola
Rödéns yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Eric
Martell (S), Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Bo
Björkman (S), och Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Simon Härenstam (M), Eva
Nypelius (C), Eva Gahnström (C), Mats-Ola Rödén (FP), Karl-Johan Boberg (C) Rolf
Öström (M) och Margareta Persson (M). Regionstyrelsen hade således bifallit ledningskontorets förslag med tillägg.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen tillstyrks, med hänvisning till tekniska nämndens beslut, dels i det
förslag som rör möjligheten att inrätta fler parkeringsplatser i innerstaden och
dels i förslaget att utöka nuvarande tidsgräns för boendeparkeringar.

•

Motionen avslås, med hänvisning till tekniska nämndens beslut, dels i det
förslag som avser möjligheten att hyra ut allmänna parkeringsplatser till
hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och näringsidkare och dels i förslaget att
skapa regler för en avgiftsfri timme, sommartid, i anslutning till affärslokaler i
Visby innerstad.

•

Regionstyrelsen betonar vikten av att tekniska nämnden noga väger in handelns
villkor i sammanhanget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 106
Au § 104

Motion. Inför kontantfri betalning på kollektivtrafiken
KS 201/684

- Motion 2011-12-12
- Tekniska nämnden 2012-03-28, §47
- Ledningskontoret 2012-03-30

Motion har inkommit från Magnus Jönsson (M) om att Region Gotland tar fram ett
kostnadsförslag för införandet av kontantfri betalning på kollektivtrafiken. Av
förslaget ska framgå hur mycket en sådan investering skulle kunna kosta initialt och
vad det på sikt skulle kunna spara för Region Gotlands ekonomi att införa ett system
med kort- eller mobillösning. Enligt motionären skulle en plan för kontantfri
betalning, via upphandlat system, kunna vara fullt genomförbart till 1 januari 2013.
Tekniska nämnden beslutade vid sitt sammanträde i mars att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta med sig förslaget om kontantfri betalning vid den
kommande upphandlingen av ett nytt biljettsystem, vilket planeras vara slutfört till
sommaren 2012.
Nämnden skriver även i beslutet att den årliga kostnaden för terminaler i alla bussar
samt transaktionskostnader uppskattas till ca 500 000 kronor. Vidare sägs att det
föreslagna förenklade betalningsförfarandet bedöms resultera i ett ökat resande med
kollektivtrafiken.
Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks med hänvisning till tekniska
nämndens beslut.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen bifalls med hänvisning till tekniska nämndens beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 107
Au § 105

Motion. Öppna Gotland för arbetskraftsinvandring
KS 2011/477

- Motion 2011-09-12
- Ledningskontoret 2012-03-23

Motion har inkommit från Gustaf Hoffstedt (M) om att regionfullmäktige ger
regionstyrelsen i uppdrag att öppna Gotland för arbetskraftsinvandring. Motionären
föreslår att Region Gotland tillsammans med Arbetsförmedlingen bör skanna av var
Gotland i dag har rekryteringssvårigheter, samt därefter utarbeta en rekryteringskampanj på ett för gotländska förhållanden passande sätt. Motionären konstaterar att
det börjar bli bråttom om målet med 65 000 invånare år 2025 ska kunna nås och
menar att en del av lösningen är att öka inflyttningen av utländska medborgare.
Ledningskontoret redogör i sin skrivelse bland annat för arbetsmarknadsläget utifrån
Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognos och för den bedömning som görs av
arbetsmarknadsläget ett år framåt, på Gotland. Kontoret gör bedömningen, efter
samråd med Arbetsförmedlingen, att behoven inom nuvarande bristyrken är relativt
små och att det är tveksamt om någon större rekryteringskampanj utomlands skulle
var nödvändig.
Kontoret redogör även för Kompetensplattformsarbetet, som är ett regeringsuppdrag
till regionerna, med uppgiften att följa behovet av regional kompetensförsörjning
och verka för att arbetsgivare hittar den kompetens som behövs.
Ledningskontoret föreslår att motionen tillstyrks genom att hänvisa uppdraget att
”skanna av rekryteringssvårigheter” till Kompetensplattform Gotland.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att uppdraget att ”skanna av rekryteringssvårigheter”
hänvisas till Kompetensplattform Gotland.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 108
Au § 106

Motion. Ambulans på norra Gotland
KS 2011/683

- Motion 2011-12-12
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, § 165
- Ledningskontoret 2012-03-29

Motion har inkommit från Lisa Kalström och Majvor Östergren båda (S) där man
föreslår att ambulansen i Slite ska utökas till bemanning dygnet runt samt att
ambulanshelikoptern ska flyga dygnet runt, det vill säga kunna utföra uppdrag även
i mörker och vara stationerad på Gotland.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker förslaget om att utöka bemanningen till
dygnet runt för ambulansen i Slite. När det gäller ambulanshelikopterns möjlighet
att utföra uppdrag under mörker och att helikoptern ska vara stationerad på Gotland
så konstaterar nämnden att detta finns med i förfrågningsunderlaget som nämnden
tagit fram i den pågående upphandlingen.
Ledningskontoret instämmer med de bedömningar som är gjorda av hälso- och
sjukvårdsnämnden och föreslår att regionstyrelsen avstyrker förslaget om att
ambulansen ska bemannas dygnet runt.
I den del av motionen som gäller ambulanshelikoptern föreslås att hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande lämnas som svar. Kontoret konstaterar även att hälsooch sjukvårdsnämnden gett förvaltningen i uppdrag att se över den samlade
ambulansverksamheten och att detta uppdrag ska redovisas under 2012.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen avslås i den del som avser dygnet runt bemanning av ambulansen i
Slite och att motionen besvaras med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande i
den del som gäller ambulanshelikoptern.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 109
Au § 107

Medborgarförslag. Sponsring av butiksbuss
KS 2011/659

- Medborgarförslag 2011-12-01
- Ledningskontoret 2012-03-28

Medborgarförslag har inkommit från Mona Klingvall om att kommunen borde
sponsra butiksbussen. Förslagsställaren menar att besöken från butiksbussen är en
uppskattad företeelse för de boende på regionens äldreboenden. Butiksbussen ger de
boende möjlighet att själva få titta på och inhandla de varor man vill ha.
Ledningskontoret hänvisar i sin skrivelse till Kommunallagen, kapitel 2 paragraf 8,
och konstaterar att Region Gotlands möjligheter att ge stöd till enskilda näringsidkare är mycket begränsad.
Av kommunallagen framgår att: ”Kommuner och landsting får genomföra åtgärder
för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat
stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.”
Ledningskontoret anser inte att det finns synnerliga skäl i detta fall, då Butiksbussens verksamhet är att bedöma som enskild näringsverksamhet som bedrivs på
marknadsmässiga villkor. Kontoret konstaterar att ett stöd till denna verksamhet
därmed skulle riskera att snedvrida konkurrensen på marknaden då det skulle
missgynna aktörer inom dagligvaruhandel med permanenta försäljningsställen.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
På sammanträdet föreslogs att ärendet kompletteras med möjligheterna till
glesbygdsstöd.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Förslagsställaren inkl utlåtande
Regionfullmäktige

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 110
Au § 108

Budgetöverföring mellan tekniska nämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden, i väntan på ambulans
KS 2011/610

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2011-10-25, § 99
- Tekniska nämnden 2012-02-29, § 29
- Ledningskontoret 2012-03-28

När ansvaret för ambulansverksamheten år 2008 överfördes från räddningstjänsten
till hälso- och sjukvårdsnämnden valdes, vid detta tillfälle, inte att överföra kostnadsansvaret för I väntan på ambulans (IVPA). Diskussion fördes om att tjänsterna
skulle utföras av Räddningstjänsten mot interndebitering, men något beslut fattades
inte.
Antalet uppdrag inom IVPA har under senare år ökat. Diskussion har förts mellan
räddningstjänsten och hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ansvar och kostnader
för dessa. Parterna har nu kommit överens om att överföra medel för insatserna och
upprätta avtal om ansvar, befogenhet och ekonomisk ersättning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen kommer, efter överförandet, att göra en genomgång av kriterierna för att återföra antalet IVPA-uppdrag till högst den nivå som gällde år 2007.
Ledningskontoret har inget att invända mot förslaget och tillstyrker tekniska
nämndens beslut att föra över 512 800 kronor till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Överföringen är beräknad på 250 larm á 2 051 kronor, som är den beräknade
självkostnaden för 2012.
Ledningskontoret poängterar vikten av att avtal finns mellan parterna avseende
ansvar, befogenheter och ekonomisk ersättning vid utryckning.
Regionstyrelsens beslut
•

Budgetöverföring görs med 512 800 kronor från tekniska nämndens budget till
hälso- och sjukvårdsnämndens budget från och med år 2012.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret, ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 111
Au § 109

Gåva av begagnad sopbil till Kibaha Town Council under 2012
RS 2012/201

- Teknikförvaltningen 2012-03-15, registrerat 2012-04-02
- Ledningskontoret 2012-04-02

Teknikförvaltningen har föreslagit att en begagnad sopbil ska ges som gåva till
Kibaha Town Council (i Tanzania). Gåvan är en del i ett projekt med syftet att, med
enkla åtgärder, underlätta och modernisera avfallshanteringen. Projektet kommer att
kunna bidra med finansiering av iordningsställande av sopbilen, upptryckning av
text och loggor på bilens sidor, frakt till utskeppningshamnen och vissa utbildningsinsatser när bilen är på plats i Kibaha. Frakten betalas av mottagaren. Det bokförda
värdet (restvärdet), 114 183,36 kronor, belastar tekniska nämnden.
Ledningskontoret har inget att invända mot att sopbilen skänks till Kibaha och att
restvärdet belastar tekniska nämnden. Fordonet är taget ur produktion.
Regionstyrelsens beslut
•

Begagnad sopbil (regnr. STJ 810) skänks till Kibaha Town Council för att
underlätta och modernisera Kibaha Town Councils avfallshantering.
• Restvärdet belastar tekniska nämnden.
Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 112
Au § 110

Konkurrensutsättning genom outsourcing, ITT-verksamheten
RS 2012/71 (jfr 2011/545)

- Regionstyrelsen 2011-10-27, § 314
- Ledningskontoret 2012-03-30

Regionstyrelsen beslutade i november 2011 att den förstudie som genomförts
avseende Konkurrensutsättning genom outsourcing av IT och televerksamheten i
Region Gotland ska utgöra underlag för konkurrensutsättning och att ett
förfrågningsunderlag ska upprättas.
Ledningskontoret presenterade, vid sammanträdet, utkast till förfrågningsunderlag.
Ärendet föredrogs av den administrative utvecklingschefen Christine Edström, som
även redogjorde för de förändringar som gjorts av förfrågningsunderlaget efter det
att ärendet behandlats av arbetsutskottet.
Ärendet behandlades under sekretess.
ANM. Enligt lagen om offentlig upphandling ska information gå ut till leverantörer
samtidigt, ingen får ges förhandsinformation. Om det kommer ut uppgifter om underlaget
för upphandling antingen innan annonsering eller om det efteråt kommer fram att
leverantörer haft tillgång till dessa uppgifter, eller någon jävig suttit med och fattat beslut
gällande upphandling så riskerar Region Gotland att få göra om hela upphandlingen.

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet delegeras till arbetsutskottet för fortsatt beredning och eventuellt
beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 113
Au § 111

Information. Projektet Go VeSa Link
KS 2009/409

- (Kommunstyrelsen 2009-1026, § 306)
- Kommunstyrelsen 2010-09-23, § 204
- Free port of Ventspils authority 2012-03-19
- Ledningskontoret 2012-03-20

I oktober 2009 beviljades projektet ”Connecting Gotland-Ventspils-Saaremaa for
sustainable development” (Go VeSa Link) tillväxtbidrag med sammanlagt drygt 1,9
miljoner kronor under tre år. Projektet beräknades omsluta drygt 17 miljoner kronor,
varav 1,9 miljoner kronor skulle finansieras av Gotlands kommun via Regionala
utvecklingsmedel 1:1. Projektägare/leadpartner var Frihamnen i Ventspils.
Tanken, med projektet, var att undersöka förutsättningarna för framtida färjetrafik
mellan de i projektet medverkande parterna. En förutsättning för projektets genomförande var att Ventspils frihamn lyckades upphandla en färjeoperatör som kunde
bedriva trafik under projekttiden. Trafiken skulle studeras i syfte att ta fram ett
underlag som beskrev förutsättningarna för färjetrafik i framtiden
Ventspils frihamn har, trots upprepade försök, inte lyckats kontraktera något rederi
och har därför beslutat avsluta projektet i förtid. Kommunikation pågår med Central
Baltics kansli om formerna för projektets avslutande.
Region Gotlands (Gotlands kommuns) insats förutsatte ett rederi i trafik.
Förutsättningen är inte uppfylld och därmed har inte något av det beviljade
beloppet, från dåvarande kommunstyrelsen och anslag 1:1, tagits i anspråk.
Ledningskontoret delar Ventspils frihamns slutsats att det inte längre är möjligt att
genomföra projektet och inväntar vidare direktiv från Central Baltic om hur
Regionen i enlighet med deras riktlinjer avslutar projektet.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och ledningskontoret får i uppdrag att avsluta projektet
enligt Central Baltic administrationens direktiv.

Expedieras:
Ledningskontoret , näringsliv
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 114
Au § 112

Information. Lokala naturvårdsprojekt, LONA
RS 2012/154

- Ledningskontoret 2012-03-27

Länsstyrelserna fick anslag till lokala naturvårdsprojekt, LONA under åren 2004 –
2006 och därefter från 2010 och framåt. Ekonomiskt stöd kan endast sökas av och
beviljas till kommuner. Ideella föreningar kan, genom en kommun, söka medfinansiering med högst 50 procent till olika natur- och friluftsprojekt.
Länsstyrelsen i Gotlands län har för 2012 fått en beslutsram om 604 000 kronor,
som enligt den ansökan som Region Gotland lämnat in till sista mars i år föreslås bli
fördelade på sex olika projekt.
Hitintills, åren 2004 – 2009, har drygt två miljoner kronor förmedlats till ett tiotal
projekt. Ytterligare en miljon kronor är beviljade till fem pågående projekt, 2011 –
2014. Genomförda eller pågående projekt finns hos nio gotländska föreningar för
botanik, idrott, hembygd, friluftsliv och fiske samt hos Region Gotland inom barnoch utbildningsförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen. En ny ansökan är
under beredning.
Ledningskontoret avser att bidra med administration och ansökan för att projektstödet ska kunna utnyttjas på Gotland.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen togs emot.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 115
Au § 113

Ansökan om medel. Regionala tillväxtåtgärder – utbyggnad av
Gotland Hesselby Jernväg Etapp III-IV
RS 2012/31 (jfr KS 2011/466)

- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 266
- Ledningskontoret 2012-03-12

Gotlandståget har sedan år 2005 målmedvetet arbetat för att nå slutmålet - att
koppla samman Dalhem och Roma med järnvägsspår. Föreningen har levererat goda
resultat och nu kan Regionen bidra till att slutmålet uppnås i en nära framtid.
Ledningskontoret ser också möjlighet till att intressanta upplevelser kan skapas i
samverkan mellan de olika besöksmålen, i området, och att varje besöksmål genom
denna satsning stärks.
Projektet har prioriterats av Strukturfondspartnerskapet Småland och öarna och
kommunstyrelsen beslutade, september 2011, att stödja projektet.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland beviljar finansiellt stöd till projektet ”Utbyggnad av Gotlands
Hesselby Jernväg Etapp III-IV” med 10 % av projektets faktiska kostnader
sammanlagt högst 1 069 760 kronor, varav högst 356 587 kronor för 2012, högst
356 587 kronor för 2013 och högst 356 586 kronor för 2014, ur respektive års
anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder.

•

Beslutet avser perioden 2012-01-01–2014-12-31. Skriftlig slutrapport med utfall
av indikatorer ska ha inkommit senast 2014-12-31. Avdelningen för regional
utveckling informerar sökanden om övriga villkor för stödet.

Expedieras:
Ledningskontoret, näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 116
Au § 114

Ansökan om medel. Regionala tillväxtåtgärder – förstudie
biogasutveckling på Gotland
RS 2012/168

- Ledningskontoret 2012-03-28

Bakgrunden till projektet är redan identifierad biogaspotential på Gotland och
behovet av riktade satsningar för att kunna omsätta potentialen i produktion,
användning och företagsutveckling. Projektägare är enheten för samhällsbyggnad,
ledningskontoret på Region Gotland.
Projektets mål är en fullföljd och redovisad förstudie, vilket på kort sikt förväntas
leda till etableringen av fler tankställen på Gotland. Projektet förväntas även leda till
en ökad kunskap om förutsättningarna för marknadsuppbyggnad och produktion i en
ö-region, utan möjligheter till fast infrastruktur för distribution av gas. I förlängningen är målet att de produktionsanläggningar som redan nu projekteras får
kapacitet att komma igång, så att intentionerna i biogasstrategin för år 2015 uppnås.
På medellång sikt, för år 2020, är målet att det produceras och används över
100 GWh biogas på Gotland.
Under denna punkt gavs även information om Biogasstrategin och biogasutvecklingen, på Gotland, av utvecklingsdirektör Per Lindskog. Ärendet återkommer till
vårens budgetberedning.
Regionstyrelsens beslut
•

Finansiellt stöd beviljas till projektet Förstudie – Biogasutveckling på Gotland
med 50 respektive 10 procent av projektets faktiska kostnader, sammanlagt
högst 550 000 kronor, ur medel för de regionala tillväxtåtgärderna (1:1) samt
110 000 kronor ur Region Gotlands näringslivsanslag, dock högst 450 000
kronor för år 2012 och 100 000 kronor för år 2013 ur respektive års anslag 1:1,
Regionala tillväxtåtgärder, samt högst 90 000 kronor för år 2012 och 20 000
kronor ur respektive års näringslivsanslag.
• Informationen med avseende på Biogasstrategin och biogasutvecklingen togs
emot.
Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 117
Au § 115

Överenskommelse om brottsförebyggande arbete
KS 2011/83

- Regionstyrelsen 2011-01-27, § 19
- Ledningskontoret 2012-03-14

Ledningskontoret har fått i uppdrag, av regionstyrelsen, att arbeta fram förslag till
en ny överenskommelse mellan Region Gotland och Polismyndigheten på Gotland.
Arbetet har genomförts inom ramen för Tryggare Gotland, vilket inneburit att dess
arbetsutskott, med representation från Regionen, polisen och länsstyrelsen diskuterat fram en annan form av överenskommelse än den som gällt från 2009.
Den tidigare överenskommelsen var en lista på totalt 33 aktiviteter inom fem olika
huvudområden. Uppföljningen som gjorts visade bland annat på att det fanns behov
av ett förtydligat ansvar och rollfördelning, för genomförande ute i verksamheterna,
samt behov av ökad samsyn beträffande aktiviteter inom området Brott och trygghet
i offentlig miljö.
Upprättat förslag till överenskommelse har fått ett något annorlunda upplägg.
Överenskommelsen är en trepartsöverenskommelse mellan Regionen, polisen och
länsstyrelsen. Arbetsformen innebär att nätverket självt fastställer aktivitetsplan
inom de olika arbetsområdena. För att utgöra en aktivitet på aktivitetsplanen ska det
vara ett samarbete mellan minst två av aktörerna.
Ledningskontoret föreslår att upprättat förslag till överenskommelse inom det
brottsförebyggande arbetet godkänns.
Ärendet föredrogs av folkhälsostrategen Håkan Jonsson.
Regionstyrelsens beslut
•

Överenskommelsen om brottsförebyggande arbete godkänns.

Expedieras:
Ledningskontoret, folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 118
Au § 116

Anställningsvillkor för chefer (Program för avveckling av chefer)
RS 2012/181

- Ledningskontoret 2012-03-29

Ledningskontoret har utarbetat förslag till anställningsvillkor för chefer. Det
ursprungliga uppdraget, att ta fram ett program för avveckling av chefer på nivå B
och C, avdelningschef eller motsvarande, har utökats till att omfatta anställningsvillkor för chefer på alla nivåer.
Förslaget innebär endast en mindre förändring gentemot dagens hantering. Den
förändring som föreslås är att, vid överenskommelse om avveckling av anställning,
kan överenskommelse om omställningsbidrag tecknas som samordnas med annan
förvärvsinkomst.
Förvaltningschefer (nivå A) har som tidigare tillsvidareanställning med ett tidsbegränsat förordnande som förvaltningschef. Avdelningschefer eller motsvarande
(nivå B och C) har även fortsättningsvis en tillsvidareanställning som chef.
Sammanträdet önskade ytterligare analys av villkoren för förvaltningschefer,
nivå A.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-04-11

Rs § 119
Au § 117

Generell rättegångsfullmakt
RS 2012/205

- Ledningskontoret 2012-04-03

Med anledning av att ordinarie regionjurist Patrik Pettersson återgått i tjänst, efter
tjänstledighet, behöver en generell rättegångsfullmakt för de båda juristerna på
ledningskontoret tas fram för att användas vid behov. Motivet är framförallt av
tidsmässiga skäl, då svarstider och muntliga förhandlingar oftast är så korta att
regionstyrelsens ordinarie sammanträdesdagar inte hinner inväntas.
Instruktionen till ombuden är att, så långt möjligt, försvara Regionens beslut och
skydda dess förmögenhet samt hålla regionstyrelsen underrättad om målet.
Regionstyrelsens beslut
•

Chefsjurist Jan Olsson och regionjurist Patrik Pettersson förordnas att var för sig
såsom ombud vid domstol och annan myndighet eller i skiljeförfarande företräda
Region Gotland, synonymt med Gotlands kommun, inom regionstyrelsens förvaltningsområde. Med undantag för rätt att mottaga delgivning av stämningar
äger ombud den behörighet som anges i 12 kap. 14 § första stycket rättegångsbalken. Ombud äger dessutom att på styrelsens vägnar uppbära, mottaga och
kvittera styrelsens tillkommande medel och handlingar, att där förordna annan i
sitt ställe, samt i övrigt vid alla tillfällen, där Region Gotlands rätt inom styrelsens förvaltningsområde kan vara i fråga, densamma iakttaga och bevaka.

•

Fullmakten ersätter tidigare utfärdade fullmakter.

Expedieras:
Ledningskontoret, kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 120
Filmfonden. Independent Studios, om hyresavtals avbrytande
RS 2009/437

I samband med att Gotlands Filmfond AB bildades 2009 ingicks ett samarbetsavtal
mellan dåvarande Gotlands kommun och IndependentGroup AB och Independent
Studios Gotland AB. Samarbetsavtalet anger att IndependentGroup Stockholm AB
genom sitt dotterbolag, Independent Studios Gotland AB, ska driva, marknadsföra
och sälja tjänster till den av kommunen hyrda filmstudion.
Gotlands kommun hyrde då studion i Fårösund av DK KA3 Fårösund AB.
Parterna ingick ett femårigt samarbetsavtal, med möjlighet till förlängning. Avtalet
började löpa 1 januari 2010. Avtalet kan sägas upp av parterna, under förutsättning
att faktiska bruttointäkter under de tre första avtalsåren i genomsnitt understiger de
budgeterade intäkterna med 25% eller mer. Omsättningen i studion har beräknats till
1,5 miljoner kronor per år, vilket motsvarar inspelning av tre filmer per år.
Efterfrågan på studion har varit mycket begränsad. Endast två filmer har under
perioden 2010-2011 spelats in i studion. Bruttointäkterna har under avtalstiden
understigit de 25 % som budgeterats.
Hyresintäkterna för filmstudion år 2010 har varit 107 400 kronor och för år 2011
378 335 kronor. Detta innebär att Region Gotlands kostnad i realiteten varit 581 030
kronor för år 2010 och 472 656 kronor för år 2011.
Region Gotlands hyresavtal, med DK KA3 Fårösund AB, medför en årlig kostnad
på 623 990 kronor exklusive moms. Bruttointäkterna avseende studiouthyrningen
som inflyter under avtalstiden skall delas med 40 % för Gotlands kommun och med
60 % för IndependentGroup AB.
IndependentGroup har inkommit med önskemål om att avsluta samarbetsavtalet per
2012-03-01.
Ledningskontoret gör bedömningen att möjligheterna för att öka intäkterna för
studion är mycket ringa och framför att lokalerna mycket väl kan utnyttjas till andra
ändamål, som kan utveckla samhället Fårösund med omliggande landsbygd.
Ärendet föredrogs av utvecklingsdirektör Per Lindskog.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 120 forts.

Regionstyrelsens beslut
•

Samarbetsavtalet avseende fastigheten Bunge Kronhagen 3:2 byggnad 171 och
172, mellan Region Gotland (Gotlands kommun) och IndependentGroup
Stockholm AB org nr 556709-8859 och Independent Studios Gotland AB,
avslutas per 2012-04-31.

Expedieras:
IndependentGroup Stockholm AB
Independent Studios Gotland AB
Ledningskontoret, näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 121
Förslag till detaljplan för del av Visby Visborg 1:9, idrotts- och
rekreationsområdet Visborg, utställning
RS 2012/200 (jfr RS 2012/21)

- Kommunstyrelsen 2010-06-21, § 155
- Regionstyrelsen 2012-01-26, § 18
. Byggnadsnämnden 2012-03-28
- Ledningskontoret 2012-04-13

Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet som
antogs av fullmäktige i december 2009. Kommunstyrelsen gav i juni 2010
byggnadsnämnden i uppdrag att planlägga idrottsområdet.
Regionstyrelsen har i den tidigare remissen, under samrådsskedet, tillstyrkt
planförslaget men samtidigt framfört att den framtida utvecklingen och utformningen av planområdet ska anpassas och genomföras utifrån de rekommendationer
till skyddsåtgärder som redovisas i tillhörande miljö- och hälsokonsekvensbeskrivningar.
Yrkande:
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på tillägg om att sporthallen placeras i det läge
som ligger längst norrut, av de fyra lägen som redovisas i detaljplaneförslaget.
Med motiveringen att en sådan placering möjliggör att avvakta med starten av
tvärförbindelsen, elljusspåret behöver inte flyttas, cykelvägen från Visborgsstaden kan kortas väsentligt och någon tunnel fordras inte, parkeringsplatserna
kan minskas avsevärt då man i det här läget kan hänvisa till befintliga platser på
Visborgsområdet. Totalt ger det enligt tidigare uppgifter en reducering av
investeringskostnaderna med ca 40 miljoner kronor. Beslut om ett nytt läge
försenar inte byggprocessen i sig.

Ordföranden föreslog att tilläggsyrkandet behandlas i särskild ordning och fann att
förslaget om denna behandling vunnit bifall.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 121 forts

Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks.

•

Planbeskrivningen bör dock ytterligare dels framhålla planens viktigaste syfte
som ett lättillgängligt friluftsområde för alla kategorier av människor och dels att
tunneln under ”Tvärförbindelsen” har stor betydelse, inte bara som en förbindelse mellan områdets norra och södra delar, utan även ur trafiksäkerhetssynpunkt, inte minst med tanke på att området kommer att utnyttjas flitigt av
barn och ungdomar.

•

Tilläggsyrkande från Mats-Ola Rödén behandlas i särskild ordning av regionstyrelsen

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 122
Remiss. Förslag angående former och inriktning av nationells
samarbete inom eHälsa (utvecklingsvägar)
RS 2012/225

- Ledningskontoret 2012-04-17

Region Gotland har beretts möjlighet att inkomma med remissyttrande över
Förslag angående former och inriktning av nationellt samarbete inom eHälsa.
Remissyttrande ska vara Sveriges Kommuner och Landsting tillhanda senast
den 12 maj.
Mot bakgrund att vårens budgetberedning den 7 – 9 och 11 maj kommer att
innehålla ett sammanhållet it-block, det vill säga flera ärenden och/eller rapporter
behandlas sammanhållet, föreslår ledningskontoret att ärendet delegeras till
arbetsutskottet för beslut.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att avge remissyttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret, administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 123
Remiss. Förslag avseende landsting, regioners och kommuners
samarbete inom eHälso-området
RS 2012/150

- Ledningskontoret 2012-04-16

Region Gotland har beretts möjlighet att inkomma med remissyttrande över
Förslag avseende landsting, regioners och kommuners samarbete inom
eHälsoområdet. Remissyttrande ska vara Sveriges Kommuner och Landsting
tillhanda senast den 12 maj.
Mot bakgrund att vårens budgetberedning den 7 – 9 och 11 maj kommer att
innehålla ett sammanhållet it-block, det vill säga flera ärenden och/eller rapporter
behandlas sammanhållet, föreslår ledningskontoret att ärendet delegeras till
arbetsutskottet för beslut.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att avge remissyttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret; administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 124
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 nämndens arbetsutskott 2012-04-11, § 52
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-03-13, § 84
- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 97
- Tekniska nämndens ordförande 2012-03-28 (ink 2012-04-17)

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

2012-04-26

Rs § 124 forts.
Ärendet behandlades inte av arbetsutskottet vid sammanträdet den 23 april då inga
nya handlingar förelåg.
Förnyad skrivelse från tekniska nämnden, genom dess ordförande, har därefter
inkommit. I skrivelsen redogörs bland annat för produktionskostnaderna för
verksamhetslokalerna och för de olika alternativ till lokalisering som undersökts.
Nämnden hemställer att regionstyrelsen tar upp ärendet till ny prövning baserat på
gjorda klarlägganden och att beslut fattas utifrån tidigare överlämnat underlag från
tekniska förvaltningen.
Ledningskontoret har inget ytterligare att tillägga och tillstyrker, som tidigare, såväl
begäran om tilläggsanslag som igångsättningstillstånd.
ANM: Regionstyrelsen har av regionfullmäktige (2011-10-27, § 287) fått bemyndigande att
inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur Region Gotlands Eget kapital.

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 1 200 000 kronor för nybyggnad
av växthus och verksamhetslokaler i Klintehamn. Medel anvisas ur regionens
Eget kapital.
• Finansiellt igångsättningstillstånd medges.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 125
Förvaltningsberättelse för Region Gotlands (Gotlands kommuns)
Samförvaltade stiftelser
RS 2012/263

Serviceförvaltningen har upprättat sammandrag av 2011 års bokslut för Region
Gotlands (Gotlands kommuns) samförvaltade stiftelser, 11 stycken.
Regionstyrelsens beslut
•

Årsredovisningen fastställdes.

Expedieras:
Serviceförvaltningen; Jane Gardell

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
REGIONSTYRELSEN

2012-04-26

Rs § 126
Förvaltningsberättelser för Region Gotlands (Gotlands
kommuns) förvaltade stiftelser
RS 2012/264

Serviceförvaltningen har upprättat sammandrag av 2011 års bokslut för Gotlands
kommuns sociala samstiftelse, Elsa Berglunds stiftelse, Stiftelsen för systrarna
Nanny och Dika Åkermans donation, Samstiftelsen för sjukvård, Stiftelsen för
tullförvaltare Rudolf Odins fond, Carl Degermans stiftelse, Stiftelsen för
Liljewalchska gåvokapitalet, Stiftelsen för Viktor och Therese Gyllenhammars
premiefond, Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond,
Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond, Samstiftelsen för premier till elever vid
Gotlands grundskolor, samt Stiftelsen för Katarina och Ann-Marie Mårtenssons
minnesfond.
Regionstyrelsens beslut
•

Årsredovisningarna fastställs.

Expedieras:
Serviceförvaltningen: Jane Gardell

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 127
Anmälningsärenden

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

Förhandlingsprotokoll

Protokoll från förhandling 2012-01-24 med Vision om Övergång av verksamhet enligt 6 b
LAS.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-04-26

Rs § 128
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 26 april 2012, § 128
Handlingsplan för en jämställd regional tillväxt
2012-2014
Regeringen fastställer handlingsplan för en jämställd
regional tillväxt 2012-2014. Syftet med handlingsplanen
är att bidra till en jämställd regional tillväxt.
Näringsdepartementet 2012-03-08

Uppdrag att stödja det regionala arbetet för en
jämställd regional tillväxt
Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att stödja det
regionala arbetet för en jämställd regional tillväxt.
Uppdraget är ett led i att genomföra regeringens
handlingsplan för en jämställd tillväxt 2012-2014.
Uppdraget innebär att:
• Med utbildning och kompetensutveckling stödja det
regionala arbetet med handlingsplaner för en
jämställt tillväxt för att ett jämställdhetsperspektiv
ska integreras i all verksamhet inom det regionala
tillväxtarbetet.
• Möjliggöra kunskapsutveckling och bidra till
erfarenhetsutbyte i det regionala tillväxtarbetet
genom att utveckla former för samverkan om
jämställdhet mellan länsstyrelser, landstingen i
Hallands, Skånes och Västra Götalands län, Gotlands
kommun och samverkansorganen samt andra
relevanta aktörer.
• Samla in och tillgängliggöra goda exempel på
metoder, verktyg och arbetssätt anpassade för
jämställdhet i det regionala tillväxtarbetet.
Vid genomförandet av uppdraget ska Tillväxtverket
samverka med Sveriges Kommuner och Landsting.

I uppdraget ingår att analysera och jämföra vilka
förutsättningar som råder för kvinnor respektive män
vad gäller möjligheter att få information om, söka och
beviljas ovan nämnda stöd.
Näringsdepartementet 2012-03-08

Remiss om förslag till ändring i SOSFS 2000:1
dnr: 16958/2012
Ärendet överlämnad till HSN/HSO för eventuellt
yttrande.
Socialstyrelsen 2012-03-26

Årsrapport 2011 från Inera
Inera ägs av alla landsting och regioner. I årsrapporten
beskrivs projekt och tjänster och några av de viktigaste
händelserna under året lyfts fram.
Inera 2012-03-27

Revisionsrapport angående granskning av
primärvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, § 174

Revisionsrapport angående granskning av
kontanthantering
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, § 175

Pensionärsrådets protokoll 2012-02-23

Näringsdepartementet 2012-03-08

Utomstående inkomna skrivelser

Uppdrag att utarbeta förslag på åtgärder som
skapar förutsättningar för en mer jämställd
resursfördelning vad avser beviljande av
företagsstöd som medfinansieras av anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder

Enkät från elöverkänsligas riksförbund

Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket att utarbeta förslag
på åtgärder som skapar förutsättningar för en mer
jämställd resursfördelning vad avser beviljande av
företagsstöd som medfinansieras av anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19
Regional tillväxt, inkl. stöd från Tillväxtverkets program
Produktutveckling i små företag – av varor och tjänster.
De åtgärdsförslag som presenteras ska vara utformade
för insatser på såväl regional som nationell nivå.
Uppdraget är en del i den handlingsplan för jämställd
regional tillväxt som regeringen beslutat om denna dag.

Skrivelse om förfrågan om trådlöst datanätverk i skolan.
Besvaras gemensamt av ledningskontoret och barn- och
utbildningsförvaltningen.
Elöverkänsligas Riksförbund 2012-04-10

Namninsamling – Till stöd för chef
Ärendet översänt till TN.

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

