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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 180
Au § 165

Överlåtelse av markområde för del av Visby Snäckgärdet 1:28
RS 2012/285

- Ledningskontoret 2012-05-28
- Forum fastighetsekonomi AB, preliminärt värderingsutlåtande, 2012-05-31

Ledningskontoret har för beslut i regionfullmäktige föreslagit att överlåtelse
godkänns för del av Visby Snäckgärdet 1:28 till Snäcks Camping AB för en
köpeskilling om 5 500 000 kronor. Marknadsmässig värdering har gjorts med
utgångspunkt för fastighet med byggrätter som medges i en gällande detaljplan.
Fastställd detaljplan kan emotses i början av 2013. Förslag till köpekontrakt har
upprättats.
I optionsavtalet från 2003 ges möjlighet till förvärv med tomträtt av camping.
Kontoret har ansett det rimligt att Snäcks Camping AB tillåts förvärva markområdet
med äganderätt och att överlåtelsen sker innan en detaljplan finns antagen. Bolaget
har behov av att lösa tillkommande investeringsbehov genom belåning av fastigheten. Detta är inte möjligt utan att bolaget tillåts förvärva fastigheten.
Underlag förelåg vid sammanträdet.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 181
Au § 166

Köp av del av fastigheten Stenkyrka Sudergårds 1:12
RS 2012/270

- Tekniska nämnden 2012-03-28, § 50
- Ledningskontoret 2012-05-25

Tekniska nämnden föreslår att ca 1 000 kvadratmeter av fastigheten Stenkyrka
Sudergårds 1:12, ska köpas in för att där anlägga ett vattenverk för utbyggnaden av
vatten- och avloppsnätet i Lickershamnsområdet. Priset är satt till 30 000 kronor.
Region Gotland står för kostnaden för fastighetsbildning. Förslag till köpekontrakt
har upprättats.
Ledningskontoret föreslår att upprättat förslag till köpekontrakt godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till köpekontrakt, med Therése Strate, om förvärv av ca 1 000
kvadratmeter mark på fastigheten Stenkyrka Sudergårds 1:12 för en köpeskilling
om 30 000 kronor godkänns.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 182
Au § 167

Planförslag Gotlands Hesselby Jernväg, sträckan RomaMunkebos. Samråd
RS 2012/273

- Trafikverket 2012-05-04
- Ledningskontoret 2012-05-21

Trafikverket har begärt in yttrande över av Föreningen Gotlandstågets upprättade
förslag till järnvägsplan för utbyggnad museijärnvägen. Utbyggnaden gäller
Gotlands Hesselby Jernväg för sträckan Roma-Munkebos med en längd på ca
5,4 km. Befintlig banvall kommer att utnyttjas så långt möjligt. Syftet är att få en
sammanhängande turistjärnväg mellan Hesselby (Dalhem) och Roma med en total
längd på ca 6,6 km. Tanken är att länka samman andra turistmål och verksamheter
inom besöksnäringen vilket i sin tur skulle skapa nya verksamheter och nya arbetstillfällen.
Ledningskontoret har i sitt remissvar inget att erinra mot planen. Ärendet har överlämnats till samhällsbyggnadsförvaltningen för eventuella synpunkter när det gäller
plan-, miljö- och tekniska frågor. Samhällsbyggnadsförvaltningen påpekar att det
ligger en vattenledning i banvallen på ca 1,2 meters djup och kontakt bör tas innan
eventuell schaktning. Användningen av den mark som krävs för anläggande av den
planerade stationsbyggnaden kan genomföras som ett rent bygglov utan krav på
justering av den antagna detaljplanen för området.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till remissyttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat planförslag godkänns.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Anm.
Yttrande bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 183
Au § 168

Tilläggsanslag. Förprojektering av VA anslutning av fastigheter
inom Hangvar och Ire
RS 2012/294

- Tekniska nämnden 2012-04-25, § 96
- Ledningskontoret 2012-05-28

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag med 300 000 kronor för projektering av
anslutning av vissa fastigheter inom Hangvar och Ire till det allmänna vatten- och
avloppsnätet (VA). Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att Region Gotland
ska ”tillgodose behovet av vatten och avlopp för sökandenas fastigheter (60 st)
genom allmän VA-anläggning och således att intaga fastigheterna i verksamhetsområde för vatten och avlopp”.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens
begäran. Kontoret konstaterar att denna utbyggnad av VA-nätet inte ingår i gällande
VA-plan.
Sammanträdet konstaterade att konsekvensanalys behöver göras mot bakgrund av
Mark- och miljööverdomstolens beslut.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 300 000 kronor för förprojektering
för anslutning av vissa fastigheter inom Hangvar och Ire till det allmänna VAnätet.

•

Medel anvisas genom inkomster från anläggningsavgifter.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad
Ledningskontoret, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 184
Au § 169

Tilläggsanslag. Utbyggnad av VA-nätet för Västerhejde
Botmunds 1:90 och Hallbros 1:10
RS 2012/293

- Tekniska nämnden 2012-04-25, § 95
- Ledningskontoret 2012-05-28

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 2 460 000 kronor för utbyggnad
och anslutning till det allmänna vatten- och spillvattennätet (VA) för fastigheterna
Västerhejde Botmunds 1:90 och Hallbros 1:10. Utbyggnaden finansieras med
intäkterna från anläggningsavgifterna.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens
begäran. Kontoret konstaterar att utbyggnaden inte ingår i gällande VA-plan.
Exploateringsavtal finns och exploatörerna ska förskottera den beräknade utgiften
för utbyggnaden.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 460 000 kronor för utbyggnad av
det allmänna VA-nätet inom exploateringsfastigheterna Västerhejde Botmunds
1:90 och Hallbros1:10.

•

Medel anvisas genom inkomster från anläggningsavgifter.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 185
Au § 170

Remiss. Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl,
tobak och receptfria läkemedel (Ds 20112:11)
RS 2012/262

- Socialdepartementet 2012-04-27
- Ledningskontoret 2012-05-23

Socialdepartementet har för synpunkter inbjudit Region Gotland att svara på
remissen Kontrollköp – ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria
läkemedel (Ds 20112:11). I remissen ges förslag om införande av nya bestämmelser
om kontrollköp vid tillsyn av detaljhandel med folköl och tobak samt försäljning av
receptfria läkemedel i andra butiker än öppenvårdsapotek. Kontrollköp innebär att
tillsynsmyndigheten genomför ett för näringsidkaren dolt köp i syfte att kontrollera
om näringsidkaren, dennes företrädare eller personal vid försäljningen förvissar sig
om kundens ålder, till exempel genom legitimationskontroll. Kontrollköp får
genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Tillsynsmyndigheten ska
snarast, efter ett genomfört köp, underrätta näringsidkaren om detta. Syftet med lagförslagen är att ge myndigheterna möjlighet att bedriva effektiv tillsyn på annars
svårkontrollerade områden. Statens folkhälsoinstitut respektive Läkemedelsverket
föreslås få ett bemyndigande att meddela föreskrifter om genomförande av kontrollköp. Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.
Ledningskontoret har i sitt förslag till remissvar ställt sig positiv till den föreslagna
lagändringen. Kontoret anser att det för tillsynsuppdraget behövs en arbetsmetod
med hög kvalitet och nationell standard som kan användas av berörd myndighet.
”Under några år av oklarhet beträffande arbetsmetodik är det nu bra att metoden
återinförs på ett reglerat och konsekvent sätt”. Det är dock lämpligt med ett införande någon månad tidigare än föreslaget datum, 1 juli 2013. Detta ”för att fånga in
en riskperiod vad avser försäljning och ungdomars berusningsdrickande”.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i enlighet med upprättat förslag.

Expedieras:
Anm:
Ledningskontoret, folkhälsa och välfärd
Yttrande bifogas det tryckta protokollet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, livsmedel och alkoholtillstånd
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 186
Au § 171

Remiss. Tillstånd till allmän kameraövervakning, Länsstyrelsen,
Residenset Strandgatan 1 Visby
RS 2012/ 203

- Länsstyrelsen på Gotland 2012-05-11
- Ledningskontoret 2012-05-25

Länsstyrelsen på Gotland har ansökt om allmän kameraövervakning, för Residenset
Strandgatan 1 i Visby. De avser att placera ut tre övervakningskameror. Nu ansöks
om en kamera, att placera utanför entrén till Residenset, dit allmänheten har
tillträde.
Ärendet gäller länsstyrelsens egen verksamhet och där man samtidigt är egen
beslutande myndighet och de har särskilt framfört att ett kommunalt ställningstagande i ärendet önskas.
Ledningskontoret har tillstyrkt ansökan.
Regionstyrelsens beslut
•

Länsstyrelsen på Gotlands ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning
vid entrén på Strandgatan 1 i Visby tillstyrks.

Expedieras:
Länsstyrelsen i Gotlands län
Ledningskontoret, kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 187
Au § 172

Information. Revisionsrapport om primärvården
RS 2012/258

- Revisionsrapport januari 2012
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, 174

Revisorerna har låtit granska resursfördelningssystemet inom primärvården. De har
funnit att hälso- och sjukvårdsnämndens resursfördelningssystem inte är ändamålsenligt. De bedömer att ett antal åtgärder behöver vidtas för att så ska ske.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har yttrat sig över revisionsrapporten och har även
gett sin förvaltning en del uppdrag med anledning av rapporten:
- Uppdrag om kvalitativ uppföljning med nytt förslag på uppföljningsmodell av
åtagande i krav- och kvalitetsboken för primärvården. - Ersättningsmodellen för
primärvården ska ses över. - Arbete pågår med att implementera arbetssättet Lean
Healtcare.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 188
Au § 173

Medborgarförslag. Sponsring av butiksbuss
KS 2011/659

- Medborgarförslag 2011-12-01
- (Ledningskontoret 2012-03-28)
- Regionstyrelsen 2012-04-26, § 109, återremiss
- Ledningskontoret 2012-05-09

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 hänvisade 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 ansåg inte att det fanns 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 föreslog att medborgarförslaget avslås.
Regionstyrelsen, den 26 april, återremitterade ärendet för att kompletteras med
möjligheterna till glesbygdsstöd.
Ledningskontoret har kompletterat ärendet och framhåller att näringsidkare som
säljer dagligvaror via varubuss har möjlighet att söka bidrag hos Region Gotland i
enlighet med SFS 2000:284 förordning om stöd till kommersiell service. Enligt
förordningen är det inte möjligt att ge några generella bidrag/sponsring till en
näringsidkare. Bidrag kan beviljas för insatser som är till för att utveckla det
enskilda företaget. Ansökan om bidrag skall göras av den enskilde näringsidkaren.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 188 forts
Au § 173

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret, näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 189
Au § 174

Ianspråktagande av Eget kapital 2012, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
RS 2012/272

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2012-05-02
- Ledningskontoret 2012-05-25

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har hemställt att 2 miljoner kronor (Mkr)
i Eget kapital får användas i syfte att anpassa förvaltningens organisation.
Ledningskontoret konstaterar att enligt gällande regler får nämnd besluta om
disposition av nämndens Eget kapital. Dock gäller enligt regionfullmäktiges beslut
2011-11-28, § 212, avseende delårsrapport 2: 2011 samt regionstyrelsens beslut
2012-02-23, § 40, att samtliga nämnder ska ha medgivande från regionstyrelsen för
att få disponera Eget kapital under 2012.
Ledningskontoret bedömer att budgetläget för 2012 är mycket ansträngt med ett
budgeterat resultat på endast 2 Mkr. Stor restriktivitet måste därför gälla för
nämndernas disposition av Eget kapital då detta direkt påverkar regionens resultat.
Enligt delårsrapport 1:2012 (t.o.m. mars) prognostiseras resultatet för helåret till
-5 Mkr.
Enligt kommunallagens balanskrav ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ledningskontoret bedömer i detta läge att användning av Eget
kapital enligt gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens hemställan tills vidare inte
kan medges.
Regionstyrelsens beslut
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden medges tillsvidare inte disponera
Eget kapital för att anpassa förvaltningens organisation.

Expedieras:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret, ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 190
Au § 175

Ianspråktagande av Eget kapital 2012, kultur- och fritidsnämnden
RS 2012/278

- Kultur- och fritidsnämnden 2012-04-26
- Ledningskontoret 2012-05-25

Kultur- och fritidsnämnden har anhållit om att få disponera 526 000 kronor ur Eget
kapital enligt fattade beslut i den egna nämnden.
• Projekt för att digitalisera biografer med 300 000 kronor.
• Påbörjat projekt med skatepark i Gråbo, 97 000 kronor.
• Översyn av bidrag i syfte att få nationella mätetal, 165 000 kronor.
Ledningskontoret konstaterar att enligt gällande regler får nämnd besluta om
disposition av nämndens Eget kapital. Dock gäller enligt regionfullmäktiges beslut
2011-11-28, § 212, avseende delårsrapport 2: 2011 samt regionstyrelsens beslut
2012-02-23, § 40, att samtliga nämnder ska ha medgivande från regionstyrelsen för
att få disponera Eget kapital under 2012.
Ledningskontoret bedömer att budgetläget för 2012 är mycket ansträngt med ett
budgeterat resultat på endast 2 Mkr. Stor restriktivitet måste därför gälla för
nämndernas disposition av Eget kapital då detta direkt påverkar regionens resultat.
Enligt delårsrapport 1/2012 (t.o.m. mars) prognostiseras resultatet för helåret till
-5 Mkr.
Enligt kommunallagens balanskrav ska budgeten upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna. Ledningskontoret bedömer i detta läge att användning av
Eget kapital enligt kultur- och fritidsnämndens hemställan tills vidare inte kan
medges.
Arbetsutskottet föreslog att kultur- och fritidsnämnden medges disponera Eget
kapital för att digitalisera biografer och för att påbörja arbetet med skatepark i
Gråbo.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 190 forts
Au § 175

Regionstyrelsens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden medges disponera Eget kapital för Projekt att
digitalisera biografer med 300 000 kronor och Påbörjat projekt med skatepark i
Gråbo med 97 000 kronor. Totalt 397 000 kronor.

•

Kultur- och fritidsnämnden medges tillsvidare inte disponera Eget kapital för
övriga föreslagna åtgärder.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret, ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 191
Au § 176

Ianspråktagande av Eget kapital 2012, serviceförvaltningen
RS 2012/277

- Serviceförvaltningen 2012-02-07
- Ledningskontoret 2012-05-25

Serviceförvaltningen har hemställt om att få disponera en (1) miljon kronor (Mkr)
av Eget kapital för 2012. De avser att använda medlen för att kunna:
• Genomföra den beslutade konkurrensutsättningen av vissa verksamheter.
• Fortsätta utvecklingen av lean-filosofin.
• Utveckla en prismodell för förvaltningens samtliga tjänster.
• Genomföra en utbildning av medarbetarna i kundbemötande och service.
Ledningskontoret konstaterar att enligt gällande regler får nämnd besluta om
disposition av nämndens Eget kapital. Dock gäller enligt regionfullmäktiges beslut
2011-11-28, § 212, avseende delårsrapport 2: 2011 samt regionstyrelsens beslut
2012-02-23, § 40, att samtliga nämnder ska ha medgivande från regionstyrelsen för
att få disponera Eget kapital under 2012.
Ledningskontoret bedömer att budgetläget för 2012 är mycket ansträngt med ett
budgeterat resultat på endast 2 Mkr. Stor restriktivitet måste därför gälla för
nämndernas disposition av Eget kapital då detta direkt påverkar regionens resultat.
Enligt delårsrapport 1/2012 (t.o.m. mars) prognostiseras resultatet för helåret till
-5 Mkr.
Enligt kommunallagens balanskrav ska budgeten upprättas så att intäkterna
överstiger kostnaderna. Ledningskontoret bedömer i detta läge att användning av
Eget kapital enligt serviceförvaltningens hemställan tills vidare inte kan medges.
Regionstyrelsens beslut
•

Serviceförvaltningen medges tills vidare inte disponera Eget kapital för
föreslagna åtgärder.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 192
Au § 177

Anvisning av mark. Biogas Gotland AB
RS 2012/336

- Brogas styrelse 2012-05-30
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 179

Brogas styrelse har ansökt om markanvisning och om klartecken för flytt av Biogas
Gotland AB:s uppgraderingsanläggning. Biogas Gotland behöver en plats där de i
ett buffertsystem kan lagra biogas under de perioder som Arla har ett lågt effektbehov. Ansökan om markanvisning, från Brogas styrelse, har tidigare delats ut på
regionstyrelsens sammanträde den 31 maj. Regionstyrelsens gav arbetsutskottet
delegation att besluta om försäljning av mark till Biogas Gotland.
Delegationen har inte nyttjats, varför ärendet återkommer till regionstyrelsen för
beslut.
Regionstyrelsens beslut
•

Biogas Gotland anvisas ett markområde om ca 5 000 kvadratmeter inom
fastigheterna Gotland Visby Skarphäll 1:1 och Visby Österby 1:1.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 193
Au § 178

Tilläggsyrkande. Sporthallens placering
RS 2012/200

- Regionstyrelsen 2012-04-26, § 121
- Ledningskontoret 2012-06-11

Vid behandlingen av ärendet om förslag till detaljplan för del av Visby Visborg 1:9,
idrotts- och rekreationsområdet Visborg yrkade ledamoten Mats-Ola Rödén (FP) på
ett tillägg om att sporthallen ska placeras i det läge som ligger längst norrut, av de
fyra lägen som redovisas i detaljplaneförslaget.
Plan- och bostadskommittén, PBK, har gett ledningskontoret i uppdrag att upprätta
en konsekvensanalys för att belysa vad en alternativ placering av sporthallen inom
idrottsområdet Visborg skulle innebära.
Regionstyrelsen beslutade att tilläggsyrkandet från Mats-Ola Rödén behandlas i
särskild ordning av regionstyrelsen, varför ärendet återkommer till detta sammanträde.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande sammanfattningsvis bedömt att det centrala
läget är att föredra framför det norra läget. Planarbetet har sedan starten inriktats på
det centrala läget. Såväl trafikförsörjning som framtida utbyggnad av nya verksamheter bygger på att sporthallen placeras centralt inom området. En viktig slutsats av
konsekvensanalysen är också att det bör undersökas hur tvärförbindelsen inledningsvis kan byggas i ett ”sparalternativ” för att successivt byggas ut i takt med att
exploateringen av bostäder och verksamheter inom Visborg sker.
Ordföranden föreslog, att utifrån Mats-Ola Rödéns tilläggsyrkande om sporthallens
placering, förorda ett nordligt läge och att angöring ska ske söderifrån i enlighet
med det liggande planförslaget.
Regionstyrelsens beslut
•

Ett nordligt läge förordas för sporthallens placering. Angöring sker i enlighet
med föreslag till detaljplan söderifrån.

Expedieras:
Byggnadsnämnden, Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 194
Au § 179

Information. Sporthallen - byggstart
KS 2011/200

Förslag till detaljplan för området är framtaget. Diskussion har förts om sporthallens
slutliga placering och därmed sammanhängande infrastruktur. I samband med beslut
om investeringsbudgeten senarelades investeringen ett år, det vill säga investeringsmedlen sköts från 2012 till 2013.
Biträdande regiondirektör Per Lindskog informerade om att anbudsprocessen
kommer att påbörjas i början av år 2013 och byggstart är planerat till slutet av
samma år.
Expedieras
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 195
Au § 180

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

- Ledningskontoret 2012-05-25

Ledningskontoret har föreslagit ändring i regionstyrelsens reglemente och regionstyrelsens delegationsordning.
I regionstyrelsens reglemente görs förtydligande avseende firmatecknare för avtal,
skrivelser och andra handlingar som beslutas av regionstyrelsen.
Samtidigt ändras delegationsordningen så att motsvarande regel om undertecknande
av avtal och andra handlingar där delegat fattar beslut om upptagande av lån.
Tillägg görs med att 1:e vice ordföranden får fatta lånebeslut i ordförandens frånvaro. Ekonomidirektören ges delegation att fatta beslut om avtal om räntederivat i
enlighet med finanspolicyn. Tillägg görs som hänvisar till tillåtna placeringar enligt
policyn för placering av pensionsmedel. Slutligen görs ändringar av ”städkaraktär”
med ändring av upphörd lagstiftning och verksamhetsövergångar.
Regionstyrelsens beslut
•

Ändring görs i delegationsordningens avsnitt om ekonomi, grupp A, som får
följande lydelse. (Ny text anges i fetstil)
Ärende

Delegat

Ekonomi
A 01. Upptagande av långfristiga lån samt omsättning av dessa.

A 02. Upptagande av kortfristiga lån i utländsk valuta.
A 03. Låneavtal som beslutas av regionstyrelsens ordförande eller
1:e vice ordföranden ska undertecknas av honom eller henne
och kontrasigneras av regiondirektören eller
ekonomidirektören.
A 04. Upptagande av kortfristiga lån i svensk valuta
A 05. Ingå avtal om räntederivat i enlighet med regionens
finanspolicy.

Regionstyrelsens ordförande,
vid frånvaro inträder 1:e vice
ordföranden (Anmäls)
Regionstyrelsens ordförande,
vid frånvaro inträder 1:e vice
ordföranden (Anmäls)
__________

Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören (Anmäls)

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 195 forts
Au § 180
A 06. För det fall motpart så kräver ska avtal som beslutas av
ekonomidirektören kontrasigneras av annan tjänsteman.
A 07. Leasing av lös och fast egendom, med undantag av fordonsleasing
som hanteras enligt regionens riktlinjer.
A 08. Placering av regionens likvida medel och pensionsmedel i enlighet
med regionens finanspolicy och policy för pensionsmedelsplacering
A 09. Placering av regionen förvaltade stiftelsemedel och förvaltade
donationsfonder/gåvor i enlighet med regionens policy för
pensionsmedelsplacering.
A 10. Utdelning från donationsstiftelser i de fall ej särskild styrelse
ombesörjer utdelning.
A 11. Infriande av borgensåtagande till ett högsta värde av 5
prisbasbelopp per gäldenär.
A 12. Förhandling om och nedsättning av fordran, max 50 % nedsättning
av kapitalbelopp.
A 13. Besluta om kronofogdens förslag till skuldsanering
A 14. Avskrivning av fordringar till ett högsta värde av 3 prisbasbelopp
per gäldenär.
A 15. Ansökan om betalningsföreläggande och handräckning inkl
verkställighet samt ev. fullföljd till domstol.
A 16. Ansökan om annat exekutivt förfarande
A 17. Besluta i ärenden enligt folkbokföringslagen.
A 18. Beslut om förvärv eller överlåtelse av fast egendom eller
motsvarande åtgärd i ärenden om fastighetsbildning,
fastighetsbestämning eller annan förrättning enligt
fastighetsbildningslagen, anläggningslagen, lagen om förvaltning av
samfälligheter, ledningsrättslagen, lagen om
exploateringssamverkan, plan- och bygglagen samt lagen om
äganderättsutredning och legalisering när marknadsvärdet av
egendomen inte överstiger fyra prisbasbelopp och syftet är att
genomföra beslutad detaljplan eller fastighetsplan.
Motsvarande beslut som ovan men när det gäller att säkra tillgång
till eller utbyggnad av kommunalteknisk anläggning.

A 19. Beslut om igångsättande av projekt eller deltagande i av annan
anordnat projekt.

Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören (Anmäls)

Ekonomidirektören
Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören
Ekonomidirektören (Anmäls)
Ekonomidirektören med rätt att
vidaredelegera
Ekonomidirektören
Ekonomidirektören
Tekniske direktören med rätt
att vidaredelegera.
Köpekontrakt eller
motsvarande anmäls

Förvaltningschefen för
samhällsbyggnadsförvaltningen
med rätt att vidaredelegera.
Köpekontrakt eller
motsvarande anmäls
Chef med budgetansvar i
samråd med överordnad chef

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 195 forts
Au § 180

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Regionstyrelsens reglemente ändras enligt följande:
 22 §: Avtal, skrivelser och andra handlingar som beslutas av regionstyrelsen
ska undertecknas av ordföranden eller 1:e vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören eller ekonomidirektören. Handlingar avseende
köp och försäljning av fastigheter, utom sådan som innehåller kommunaltekniska anläggningar, ska kontrasigneras av tekniske direktören eller
tjänsteman han/hon förordnar. Handlingar avseende köp och försäljning av
fastigheter som innehåller kommunaltekniska anläggningar, ska kontrasigneras av förvaltningschefen på samhällsbyggnadsförvaltningen eller
tjänsteman hon/han förordnar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 196
Au § 181

Skrivelse. Tillgång till högskoleutbildning och akademisk
forskning på Gotland
RS 2012/306

- Ledningskontoret 2012-05-29

Regionstyrelsen avser att i skrivelse vända sig till Utbildningsdepartementet om
fortsatt tillgång till högskoleutbildning och akademisk forskning på Gotland.
Vid beredningen av ärendet i arbetsutskottet reviderades förslaget. Reviderat förslag
bifogades kallelsen till sammanträdet.
Yrkande:
•

Lars Thomsson (C) yrkade på att det i skrivelsen, avslutningsvis, görs tillägg
med att Campus Gotland ska vara en aktiv regional utvecklingsaktör på Gotland
och vara representerade i en eventuellt framtida nomineringsgrupp.

Regionstyrelsens beslut
•

Skrivelsen inges med föreslagna ändringar.

Expedieras:
Ledningskontoret, folkhälsa och välfärd

Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 197
Au § 182

Ansökan. Regionala tillväxtåtgärder till projektet ”Plantskolan”
RS 20121/312

- Ledningskontoret 2012-05-25

Ung företagsamhet (UF) ansöker om medel ur anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
till projektet ”Plantskolan” Målsättningen med projektet är att alla gymnasielever på
Gotland, oavsett program, ska beredas möjlighet att driva UF-företag inom Ung
Företagsamhets koncept.
Ledningskontoret föreslår att finansiellt stöd beviljas till projektet ”Plantskolan”
med 50 % av projektets kostnader, sammanlagt dock högst 1 100 000 kronor ur
anslag 1:1 medel för regionala tillväxtåtgärder.
Regionstyrelsens beslut
•

Finansiellt stöd beviljas till projektet ”Plantskolan” med 50 % av projektets
kostnader, sammanlagt dock högst 1 100 000 kronor ur anslag 1:1 medel för
regionala tillväxtåtgärder.

Expedieras:
Ledningskontoret, näringliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 198
Au § 183

Gotlands Filmfond AB
RS 2012/187

- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 141

Regionstyrelsen har, den 31 maj, tagit beslut om att Gotlands Filmfond AB:s verksamhet ändras till att marknadsföra Gotland genom att stimulera filminspelning och
film- och bokrelaterad turism och annan därmed förenlig verksamhet i syfte att
stärka varumärket Gotland. Gotlands Filmfond AB:s uppdrag att investera i filmproduktion upphör därmed.
De i filmfonden utsedda ombuden ska verka för att en extrastämma kommer till
stånd och att den nya inriktningen antas.
Regionstyrelsens beslut
•

Ombudet ska verka för att en extrastämma kommer till stånd. På denna ska de
verka för att de nya av regionstyrelsen beslutade riktlinjerna antas.

•

Som ombud nomineras, fram till extrastämman, Per Lindskog (ordförande) och
Sofia Wollman (ledamot) och som ersättare Stefan Persson.

Expedieras:
Gotlands Filmfond
Ledningskontoret, biträdande regiondirektören
Ledningskontoret, näringsliv
Gotlands Näringslivs AB/Välkommen till Gotland AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 199
Au § 184

Information. Delegationsbeslut om representantskap i
Brf. Åkerlyckan
RS 2012/323

- Ledningskontoret 2012-05-29

I enlighet med delegationsordningen har ekonomidirektör Åsa Högberg beslutat att
utse ekonom Mats Nyberg till regionens revisor och representant på föreningsstämman hos bostadsrättsföreningen Åkerlyckan med uppdraget att företräda
Region Gotland. Beslutet gäller tills nytt beslut fattats.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

Expedieras:
Serviceförvaltningen, Mats Nyberg
Ledningskontoret, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 200
Au § 185

Rapport. Trygghet och ordning i Visby inför sommaren 2012
RS 2012/316

- Ledningskontoret 2012-05-23

Ledningskontoret har sammanställt en rapport över åtgärder vidtagna inför
sommaren 2012 för trygghet och ordning i Visby.
Gemensamma målbilder för ”God ordning på serveringsställen” och ”God ordning
på stan” har tagits fram i samverkan med Polismyndigheten på Gotland,
Länsstyrelsen på Gotland och Region Gotland.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret, folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 201
Au § 186

Information. Länsrapport om tillsynsarbetet enligt alkohol- och
tobakslagen samt drogförebyggande arbete 2011
RS 2012/207

- Ledningskontoret 2012-05-28

Ledningskontoret har för information sammanställt en länsrapport om tillsynsarbetet
enligt alkohol- och tobakslagen samt det drogförebyggande arbetet år 2011.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret, folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 202
Au § 187

Färjeupphandlingen - kommunikationsplan
RS 2012/335

Ledningskontoret 2012-05-31

Ett nytt avtal upphandlas för Gotlandstrafiken med start februari 2017.
Upphandlingsunderlagets tidplan har flyttats fram och underlag ska lämnas senast
oktober 2012. Kommunikationsplanen omfattar därför perioden maj – oktober.
Yrkande:
•

Lars Thomsson (C) yrkade på att primära målgrupper ska vara Ansvariga
politiker och ansvariga myndigheter på nationell nivå samt att materialet
kompletteras med klisterdekal för resväska.

Regionstyrelsens beslut
•

Kommunikationsplanen godkänns med de föreslagna justeringarna.

Expedieras:
Ledningskontoret, ledning och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 203
Au § 190

Kappelshamns hamn
KS 2011/395

- Jerry Hagberg 2012-05-31
- Ledningskontoret 2012-06-11
- Rederi AB Gotland 2012-06-14

Försäljningsprocessen av Kappelshamns hamn inleddes 2009, av tekniska nämnden.
Ett anbud inkom från Rederi AB Gotland på 1 150 000 kronor. Anbudet är nu tre år
gammalt och ledningskontoret anser att det under tiden som förflutit sedan försäljningen inleddes tillkommit nya förutsättningar.
Kontoret anser att den pågående försäljningen bör avbrytas. Bedömningen har
kommunicerats med tekniska nämnden.
Regionstyrelsens beslut
•

Pågående försäljning av Kappelshamns hamn avbryts.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att genomföra en översiktlig utredning kring
hamnens utvecklingsmöjligheter. Resultat tillsammans med alternativa
handlingsvägar ska presenteras för regionstyrelsen under hösten 2012.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Gotlandsbolaget, VD Håkan Johansson
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-06-05

Rs § 204
Au § 191

Information. Riktlinjer för av regionstyrelsen beslutat stoppaket
RS 2012/6

- (Regionstyrelsen 2012-05-31, § 129)
- Ledningskontoret 2012-06-01

Ledningskontoret har tagit fram riktlinjer för det stoppaket som regionstyrelsen, den
31 maj § 129, beslutade om i samband med presentationen av delårsrapport 1 för
år 2012.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 205
Detaljplan. Stenkyrka Sorby 1:8. Samråd
RS 2012/320

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-05-25
- Ledningskontoret 2012-06-07

Byggnadsnämnden har för samråd lagt fram förslag till detaljplan för Stenkyrka
Sorby 1:8. Planen syftar till att möjliggöra avstyckning av åtta nya tomter för
friliggande bostadshus i anslutning till befintlig bebyggelse. Planområdet är beläget
söder om fyren i Stenkyrkehuk. I väster finns angränsande fritidshusbebyggelse och
i nordväst Törrvesklints naturreservat. Planområdet omfattar ca 3,3 hektar. Någon
miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats utan eventuell påverkan beaktas
tillsammans med övriga aspekter i detaljplaneprocessen.
Ledningskontoret har tillstyrk planförslaget.
Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 206
Fastighetsförsäljning av äldreboenden m.m.
RS 2012/234

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-05-07-09och 11:e, § 145
- Ledningskontoret 2012-06-11
- GotlandsHem 2012-06-18

Regionstyrelsens arbetsutskott har på budgetberedningen gett ledningskontoret i
uppdrag att fortsätta arbetet med att undersöka förutsättningarna för försäljningen av
Region Gotlands äldreboenden. Diskussion ska bland annat föras med GotlandsHem.
Uppdraget ska genomföras snarast och avrapporteras augusti 2012.
AB GotlandsHem har i skrivelse meddelat att de i sin strategiska plan beslutat att
verksamheten ska koncentreras till bostäder. En utökning av nuvarande bestånd för
äldreboende ställer stora krav på driftsorganisationen och bolaget ser svårigheter
med ett övertagande.
Ledningskontoret har fört diskussioner med representanter för två olika företag med
intresse av långsiktigt ägande av fastigheter, med lokaler, för offentlig verksamhet.
De indikativa bud som företagen lämnat visar att de aktuella fastigheterna skulle
kunna inbringa mellan 200 och 300 miljoner kronor och en affär skulle kunna
medföra en viss reavinst. Ledningskontoret har för avsikt att göra en oberoende
värdering av de aktuella fastigheterna.
Kontoret har föreslagit att de får fullfölja förhandlingarna med intressenter om
försäljning av fastigheterna och återkomma med förslag till avtal.
Yrkande:

Lars Thomsson (C) yrkade att ledningskontoret endast får i uppdrag att fortsätta
förhandlingarna.
Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons yrkande och fann att det hade
vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 206 forts.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att ge ledningskontoret i uppdrag att fortsätta
förhandlingar med intressenter om försäljning av fastigheterna Stucks 1:297
(Stuxgården Fårösund), Kilåkern 2 (Kilåkern Slite), Fasanen 10 (Vårdcentrum
Hemse), Romakloster 1:37 (Klostergården Roma), Kometen 10 (Konstskolan
Visby) samt Ganne 1:29 (planerat äldreboende Östergarn). Efter genomförd
förhandling ska ledningskontoret återkomma till regionstyrelsen. Som ett
underlag för bedömning av affären ska en oberoende värdering av fastigheterna
göras.

Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 207
Tilläggsanslag. Köpekontrakt för del av Artilleriet 1:33
RS 2012/298

- Tekniska nämnden 2012-05-30, § 128
- Ledningskontoret 2012-06-12

Tekniska nämnden har föreslagit att upprättat köpekontrakt med Gotlandssnus AB
för del av fastigheten Artilleriet 1:33 till ett pris av 2 062 500 kronor godkänns.
Nämnden har samtidigt föreslagit att tilläggsanslag med 1,9 miljoner kronor ska
beviljas för utbyggnad av lokalgata och gång- och cykelbana i området. Nämnden
har i samband med ärendet gett sin förvaltning i uppdrag att se över möjligheten till
att flytta infarten av den närbelägna återvinningscentralen.
Ledningskontoret har med anledning av att Gotlandssnus AB:s behov av nya lokaler
för att kunna expandera erbjudit företaget att förvärva ca 13 700 kvadratmeter
(kvm) mark inom kv. Löjtnanten, del av fastigheten Artilleriet 1:33. Marken är
planlagd för industriändamål och priset har satts till 150kr/kvm tomtarea.
Ledningskontoret föreslår att tilläggsanslag medges i enlighet med tekniska
nämnden förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat köpekontrakt godkänns med Startplatta 160236 AB, under namnändring till Gotlandssnus Production AB, om försäljning av del av fastigheten
Visby Artilleriet 1:33 till en köpeskilling av 2 062 050 kronor.

•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 1 900 000 kronor för
utbyggnad av lokalgata samt gång- och cykelväg inom detaljplaneområdet för
del av Visby Artilleriet 1:33 (kv. Löjtnanten och Majoren). Medel anvisas
genom inkomst från köpeskillingen.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 208
Tilläggsanslag för kapitalkostnader i budget 2012
RS 2012/333

- Ledningskontoret 2012-06-11

Ledningskontoret har föreslagit att kapitalkostnaderna, det vill säga avskrivningar
och internränta, ska justeras till 2012 års budget. Totalt innebär detta att tilläggsanslag begärs med 1 588 000 kronor vilket innebär att det budgeterade resultatet
minskas med motsvarande belopp.
De enheter som är resultatenheter kompenseras inte för förändringar av kapitalkostnader.
Regionstyrelsens beslut
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive reduceras med totalt 1 558 000 kronor.

•

Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 1 558 kronor. Finansiering sker ur
regionens Eget kapital.

•

Serviceförvaltningen medges att göra smärre förändringar av kapitalkostnaderna
föranledda av investeringar som aktiveras under innevarande år.

Expedieras:
Alla nämnder
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret, ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 209
Månadsrapport för maj 2012
RS 2012/177

- Ledningskontoret 2012-06-18

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för maj månad
2012. Sammanställningen prognostiserar ett resultat på 0 miljoner kronor vilket
innebär en avvikelse på -2 miljoner kronor jämfört med budget. Dock har resultatet i
jämförelse med delårsrapport 1:2012 förbättrats med 5 miljoner kronor. En förväntad återbetalning för AFA premier är inte beaktad i prognosen.
Nämndernas nettoavvikelse mot budget uppgår enligt prognosen till -61 miljoner
kronor.
Regionstyrelsens beslut
•

Besparingsarbetet inom nämnderna fortsätter enligt beslut i regionstyrelsens
arbetsutskott 2012-05-07--9, 11 (föreslaget i delårsrapport 1:2012).

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret, ekonomi , kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 210
Information. Barnkonsekvensanalys
KS 2011/579

- (Kommunfullmäktige 2010-03-29, § 39)
- Regionstyrelsen 2011-09-22, § 264

IDA gruppen (Inflytande, Delaktighet, Ansvar) har i uppdrag att i samråd med
ledningskontoret att ta fram en modell, anvisningar och checklista för bedömning av
barnkonsekvenser vid politiska beslut. Finansiering sker inom ramen för IDAgruppens budget. I samband med införande av barnkonsekvensanalyser ska
utbildning genomföras för tjänstemän och politiker. Ledningskontoret har även i
uppdrag att följa upp arbetet med införandet av barnkonsekvensanalyser.
Chefen för folkhälsa och välfärd Lisa Stark, ledningskontoret, informerade om det
pågående arbetet och den utbildning som planeras. Arbetet kommer att samordnas
med jämställdhetsintegrering.
Expedieras:
Ledningskontoret, folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 211
Information. Regeringsöverenskommelse med SKL 2012-2016;
barn och unga som har eller löper risk att utveckla ohälsa
RS 2012/326

- Ledningskontoret 2012-06-01

Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om satsningar rörande psykisk ohälsa. En delsatsning gäller att förbättra stödet
till barn och unga som har eller löper risk att utveckla psykisk ohälsa. Ersättningen
ska användas för att utveckla strukturer och system som gör att kommunerna, landstingen och staten kan följa resultatet av satsningen. Kommunerna får använda
beviljade medel där man själv bedömer att de bäst behövs.
BarnSam bedömer att deltagande i den nationella satsningen kan stödja och driva på
det redan pågående utvecklingsarbetet för barns och ungas psykiska hälsa, helt i
linje med BarnSams aktuella uppdrag från regionfullmäktige. Ett underlag ska tas
fram för att beslut i regionstyrelsen 28 augusti. Tidsplanen medger inte förberedande behandling i facknämnderna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 212
Anmälningsärenden

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

Förhandlingsprotokoll

Tvist angående tolkningsföreträde - Vårdförbundet, 2012-04-04.

•

Regiondirektörens beslut

Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet 2012 - revidering, (2012-06-11).
Beslut om rekvirering av bidrag till Visby Centrum i samband med att Visby utnämns till
Årets stadskärna, 2012 (2012-06-11).
Stöd till Bergmanveckan 2012 (2012-05-25).

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionråden Stefaan De Maecker (MP), Hanna Westerén (S) och alkoholhandläggarna
fattade beslut i ärenden enligt alkohollagen 22 maj – 14 juni 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 213
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 214
Regiondirektörens information

•

Begäran om finansiellt igångsättningstillstånd avseende Lickershamn, Etapp 2.
Utgår. Beslut om upphandling tas på tekniska nämndens sammanträde den 27
juni. Ärendet återkommer efter sommaren.

•

Remiss. Betänkandet Färdplan för framtiden – en utvecklad flygtrafiktjänst
(SOU 2012:27). Ledningskontoret prioriterar inte denna remiss och avser därför
inte att inge svar.

•

Ledningskontorets styrkort.

•

Ledningskontorets organisation.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 215
Budgetöverföring mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och
barn- och utbildningsnämnden avseende HPV-vaccin
RS 2012/288

- Barn- och utbildningsnämnden 2012-02-22, § 8
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-03-22, § 170
- Ledningskontoret 2012-06-07

Vaccinationerna mot HPV (humant papillomvirus) i det allmänna vaccinationsprogrammet ska ske inom skolhälsovården. I likhet med övriga kostnader för
vaccinationsprogrammet inom skolhälsovården bör även anslaget för vaccinkostnaderna för HPV hänföras dit.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har hos Regionstyrelsen begärt att budgetmedel för
HPV-vaccinationer överförs från hälso- och sjukvårdsnämnden till barn- och utbildningsnämnden med 360 000 kronor i budget 2012.

Barn- och utbildningsnämnden har godkänt överföring av medel från hälso- och
sjukvårdsnämnden för HPV-vaccinering.
Ledningskontoret har inget att invända mot ovanstående förslag och tillstyrker
hälso- och sjukvårdsnämndens beslut att föra över 360 000 kronor till barn och
utbildningsnämnden.
Regionstyrelsens beslut
•

Överföring med 360 000 kr från hälso- och sjukvårdsnämndens budget till barnoch utbildningsnämndens budget medges från och med år 2012.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-06-19

Rs § 216
Frågor

Lena Celion (M) ställde fråga om e-postkorrespondens mellan Magnus Larsson,
Visby Centrum, och förtroendevalda politiker gällande parkeringsproblematiken.
Frågan besvarades av Tommy Gardell (S) och Åke Svensson (S).
Mats-Ola Rödén (FP) ställde fråga om markanvisning för det planerade hotellet i
Gutebacken. Frågan besvarades av exploateringshandläggare Anders Lindholm,
ledningskontoret. Ny kontakt kommer att tas med tomträttsinnehavarna och ärendet
återkommer till regionstyrelsen i augusti.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 19 juni 2012, § 213
Ny bibliotekslag Ds 2012:13
Förslag till en ny bibliotekslag med en moderniserad och
mer användarvänlig struktur.. Remissen överförs till
Kultur- och fritidsnämnden för ev. besvarande.
Kulturdepartementet 2012-05-14

Upphandling och krav för avgiftsfritt
sjukhusmaterial
Skrivelse från miljöminister Lena Ek m.a.p. upphandling
och krav på avgiftsfritt sjukhusmaterial. Miljöministern
efterlyser exempel på hur man gör till väga med detta
ärende med tanke på nytt EU direktiv, som träder i kraft
i januari 2013, om att minska användningen av biocider.
Ärendet överfört till serviceförvaltningen (hälso- och
sjukhusnämnden) för vidare handläggning och ev.
besvarande.
Miljödepartementet 2012-05-08

Uppdrag att göra en översyn av finansieringen
av bredbandsutbyggnad
Regeringen uppdrar åt Post- och telestyrelsen (PTS) att
under 2012 göra en översyn av modellen för medfinansiering samt ta fram prognoser för behovet av
offentliga medel för utbyggnad av bredband.
Näringsdepartementet 2012-04-26

Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU
– Förhindrande av förfalskade läkemedel i den
lagliga försörjningskedjan
Ärendet överlämnat till hälso- och sjukvårdsnämnden
för ev. besvarande.
Socialdepartementet 2012-05-23

Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser.
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta har träffat Huvudöverenskommelser
med Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet.
Om bl.a. ändringarna i Allmänna bestämmelser.
Semesterlönetillägget och grundbeloppet i § 27 moment
15 och 16 höjs med 2,6 %.
SKL Cirkulär 12:22

Pensionärsrådets protokoll 2012-05-04

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr RS 2012/273

Regionstyrelsen

Handlingstyp YTTRANDE
Datum 19 juni 2012

Trafikverket
172 90 Sundbyberg

Remiss. Planförslag avseende Gotlands Hesselby
Jernväg, Roma - Munkebos, samråd (TRV2012/29171)
Region Gotland har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade planförslag
med ärendenummer TRV 2012/29171.
Regionen har inget att erinra mot planen men vill framhålla vikten av att
samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktas i samband med eventuella
schaktningsarbeten eftersom det ligger en kommunal vattenledning i banvallen
på ca 1,2 meters djup.
Planchefen har framfört att den förändring i användningen av marken inom det
före detta stationsområdet i Roma som krävs för att anlägga den planerade nya
järnvägsstationen, kan genomföras som ett rent bygglov utan krav på justering
av den antagna detaljplanen för området.
Regionstyrelsen

Åke Svensson
ordförande

Per Lindskog
biträdande regiondirektör
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Ärendenr RS 2012/262

Regionstyrelsen

Er beteckning: S2012/276FST
Handlingstyp

YTTRANDE

Datum 19 juni 2012

Socialdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Remiss. Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av
folköl, tobak och receptfria läkemedel (ds 2012:11)
Sammanfattning

Region Gotland ställer sig positiv till den föreslagna lagändringen. Det behövs för
tillsynsuppdraget en arbetsmetod med hög kvalitet och nationell standard som kan
användas av berörd myndighet.
Motiv till bedömningen

Under några år av oklarhet beträffande arbetsmetodik är det nu bra att metoden
återinförs på ett reglerat och konsekvent sätt. Tillsynsverksamheten behöver
nationella standards för sin verksamhet och ”provköp” är ett exempel på sådant.
Beträffande tidpunkten för införandet skulle det för verksamheten – och för att
fånga in en riskperiod beträffande försäljning och ungdomars berusningsdrickande –
vara lämpligt med ett införande någon månad tidigare än det föreslagna datumet 1
juli 2013.
Regionstyrelsen

Åke Svensson
Ordförande

Per Lindskog
Biträdande regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2012/306

Regionstyrelsen

Datum 19 juni 2012

1 (3)

Bilaga § 196

Utbildningsdepartementet
103 33 Stockholm

Tillgång till högskoleutbildning och akademisk
forskning i regionen Gotland
När Högskolan på Gotland, HGO, upphör och verksamheten blir en del
av Uppsala universitet är det av yttersta vikt för utvecklingen på Gotland
att antalet utbildningsplatser, utbildningarnas kvalitet samt resurser för
forskning och utveckling säkerställs på minst dagens nivå.
Sedan Högskolan på Gotland, HGO, startade 1998 har utbildningsnivån på
Gotland stadigt förbättrats. 2010 hade 31,4 procent av de gotländska
ungdomarna gått vidare till någon eftergymnasial utbildning, mot 28,0 procent
2007.
HGO har sedan starten expanderat från cirka 1 000 till knappt 3 000
helårsstudenter. Det har genomförts ett antal olika visionsarbeten vid olika
tillfällen och lärosätet har dessutom hunnit med att sjösätta en för landet unik
utbildningsidé (Liberal Education).
Styrelsen för HGO har under senaste året diskuterat framtidsfrågorna och
det har mynnat ut i ett förslag om samgående med Uppsala universitet. Den 19
april beslutade de båda lärosätenas styrelser att ansöka om ett samgående hos
utbildningsdepartementet.
Region Gotland har på nära håll följt diskussionerna och planeringen och ser
det tänkta samgåendet som positivt i ett regionalt utvecklingsperspektiv,
förutsatt att det i regleringsbrevet för Uppsala Universitet för 2013 t.o.m. 2016
inskrives att Uppsala Universitet skall bedriva verksamhet på Gotland. Campus Gotland
skall erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och forskning i minst den
omfattning som bedrives 2011/12.
Vidare bör inskrivas att Region Gotland skall vara representerade i en ev.
Uppsala Universitets nomineringsgrupp i händelse av att Riksdagen beslutar i
riktning med föreliggande förslag i Prop.2011/12:133 angående ”Nominering
av vissa ledamöter i styrelserna för statliga universitet och högskolor”.
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland

Nödvändig kompetensförstärkning – högskolan en utvecklingsmotor

Högskoleutbildningar är en motor för utvecklingen på ön. Med högskola och
vidhängande forskning på Gotland ökar den kreativa och kunskapsintensiva
nivån på ön. Region Gotland har med sitt speciella läge, med begränsade
pendlingsmöjligheter till närliggande arbetsmarknadsregioner och utbildningscentra, behov av egna kompetensförsörjningsresurser.
Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är en förutsättning för att det
gotländska näringslivet skall utvecklas och att inte annan verksamhet ska
hämmas, privat och offentlig. Gotlands företagare har som främsta skäl för
utebliven tillväxt angivit brist på rätt kompetens.
Utvecklingsområden finns idag tydligt inom de areella näringarna. Småskalig
livsmedelsproduktion ökar starkt på Gotland där tradition, struktur och klimat
ger mycket goda utvecklingsmöjligheter. Denna utveckling skulle stärkas
ytterligare med en tydligt planerad och behovsstyrd kompetensutveckling.
Utbildade tekniker och ingenjörer inom vindkraftteknik kommer att behövas,
både på Gotland och i övriga riket. Högre utbildningar finns idag på HGO
likväl som en 2011 startad yrkeshögskoleutbildning som bidrar till en
vidareutveckling av vindkraftsnäringen.
I samarbete mellan Region Gotland, Högskolan på Gotland och Tillväxt
Gotland har 2010 ett ”Science Park Gotland” startat med uppgift att stimulera
kunskaps- och näringslivsutveckling, med företräde för företag inom
interaktiva media och speldesign.
Det gotländska näringslivet har en småskalig struktur och för att stärka
entreprenörskapet är utbildningar viktiga inom ledarskap, företagsutveckling,
ekonomi, marknadsföring och försäljning.
En fortsatt utveckling av de omfattande offentliga verksamheterna på ön
förutsätter också tillgång till högre utbildningar. Ett sedan länge upparbetat
samarbete finns på kommunal nivå där närheten till utbildningsanordnare, läs
HGO, varit avgörande för genomförande, tillgänglighet och kvalitet.
Kvalitet och regional särart

Det antal högskoleutbildningar och forskningsuppdrag som ligger förlagda till
Gotland måste på sikt utökas då den akademiska verksamheten kräver en viss
volym och variation i utbudet för att utgöra en kreativ och utvecklande
kunskapsmiljö.
Den akademiska kvaliteten måste såväl höjas som säkras. Det handlar både om
att öka andelen disputerade lärare och inflödet av externa forskningsmedel
samt att utveckla det kollegiala inflytandet och ansvarstagandet.
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Region Gotland

Avslutning

Kravet från Region Gotland är att nya ”Uppsala Universitet/Campus
Gotland” ska erbjuda en akademisk miljö för fullvärdig utbildning och
forskning på Gotland i omfattning motsvarande minst dagens nivå.
Campus Gotland ska vara en aktiv regional utvecklingsaktör och vara
representerade i en eventuell framtida nomineringsgrupp.

REGIONSTYRELSEN

Åke Svensson
ordförande

Per Lindskog
t.f regiondirektör

