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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 217
Au § 192

Förslag till detaljplan. Del av Visby Artilleriet 1:33, kv. Adjutanten,
samråd
RS 2012/330

- Byggnadsnämnden 2012-06-05
- Ledningskontoret 2012-07-16

Byggnadsnämnden har för samråd tagit fram förslag till detaljplan för kv. Adjutanten m.fl, del av Visby Artilleriet 1:33. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra
byggande av olika typer av bostäder samt verksamhetslokaler på det så kallade
A7-fältet.
Ledningskontorets samlade bedömning är att planförslaget präglas av en god
avvägning mellan exploateringsgrad och säkerställande av grönområden. Kontoret
har inget att erinra mot förslaget.
Planförslaget innehåller avsnitt som redovisar de sociala konsekvenserna utifrån ett
jämställdhets- och barnperspektiv och har stöd i den fördjupade översiktsplanen för
Visbyområdet.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget tillstyrks.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Jäv:
Rolf Öström (M) anmälde jäv och deltog inte i beslutet av ärendet.
Yrkande:
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M) och Lars
Thomsson (C), att parkeringsplatser tillåts i anslutning till Allégatan.

•

Lars Thomsson (C) yrkade på att exploateringsgraden ska vara så hög att
finansieringen av områdets infrastruktur är säkerställd och därmed inte belastar
Region Gotland.

•

Brittis Benzler (V) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP),
Lena Celion (M) och Mats-Ola Rödén (FP), att det i förslaget till detaljplan
skulle skrivas in att ”Även stadsdelslekpark och lekmöjligheter för äldre barn
anläggs inom detaljplanområdet och att beachvolleyplan bör ges ny plats i
anslutning till detaljplanområdet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 217 forts
Au § 192

Ordföranden ställde proposition på Mats-Ola Rödéns yrkande och fann att det hade
bifallits. Ordföranden ställde därefter proposition på Brittis Benzlers yrkande och
fann att det hade bifallits. Ordföranden ställde slutligen proposition på Lars
Thomssons yrkande och fann att det hade bifallits.
Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks för del av Visby Artilleriet 1:33, kv. Adjutanten med
följande ändringar:
-

Parkeringsplatser tillåts i anslutning till Allégatan.

-

I detaljplanen anges att stadsdelslekpark för äldre barn anläggs
detaljplanområdet och att beachvolleyplan bör ges ny plats i anslutning till
detaljplaneområdet.

-

Exploateringsgraden ska vara så hög att finansieringen av områdets
infrastruktur är säkerställd.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 218
Au § 193

Förslag till detaljplan. Del av Visby Visborg 1:9 m.fl, idrotts- och
rekreationsområdet Visborg, antagande
RS 2012/200

- (Regionstyrelsen 2012-04-26, § 121)
- (Ledningskontoret 2012-06-11)
- (Regionstyrelsen 2012-06-19, § 193)
- Byggnadsnämnden 2012-06-20, § 106
- Ledningskontoret 2012-07-30

Byggnadsnämnden har översänt förslag till detaljplan för del av Visby Visborg 1:9
m.fl, idrotts- och rekreationsområdet Visborg, till regionfullmäktige, för antagande.
Ledningskontoret konstaterade i sin bedömning bland annat att stora områden för
motion och rekreation säkerställs i planförslaget samt att inga nya bostäder planeras.
Större delen av de områden som bedöms ha höga naturvärden undantas från
bebyggelse. I förslaget ingår en sporthall som enligt regionstyrelsens beslut i juni år
2012 föreslås placeras i ett nordligt läge där angöring till hallen ska ske söderifrån, i
enlighet med förslaget till detaljplan. Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visborgsområdet som antogs av dåvarande kommunfullmäktige i
december år 2009.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att planförslaget tillstyrks
och att förslaget överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Planförslaget antas för del av Visby Visborg 1:9, idrotts- och rekreationsområdet
Visborg.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 219
Au § 194

Förslag till detaljplan. Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63,
samråd
RS 2012/393

- Byggnadsnämnden 2012-07-09
- Ledningskontoret 2012-07-19

Byggnadsnämnden har för samråd tagit fram förslag till detaljplan för Ardre Hallute
1:77 och Nygårds 1:63. Syftet med planen är att i centrala Ljugarn, på tidigare
planlagd mark för industriändamål, möjliggöra byggandet av bostäder. Maximalt
kan totalt 11 bostadsenheter tillkomma inom området.
Ledningskontoret har bedömt det positivt att det tillskapas nya tomter för bostäder
samtidigt som man konstaterar att en invändning möjligen är att området är planlagd
industrimark som får annan markanvändning. Kontoret framhåller dock att detta
måste vägas mot sannolikheten att någon ny industriverksamhet kommer till stånd
inom rimlig tid på den aktuella fastigheten och att detta övervägande rimligen bör
ligga till grund som underlag inför beslutet om planläggning. Avslutningsvis
konstaterar ledningskontoret att det i dialogen med intressenter och vid eventuell
markförsäljning är en betydande fördel om den planlagda industrimarken är ägd av
Region Gotland.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att planförslaget tillsyrks.
Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks för Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 220
Au § 195

Ändring av detaljplan. Lummelunda Burge 1:9 m.m, utställning
RS 2012/408

- Byggnadsnämnden 2012-07-13
- Ledningskontoret 2012-08-06

Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ändring av detaljplan genom tilläggsbestämmelser för fastigheten Lummelunda Burge 1:9 m.m. Förslaget är nu på
utställning, för att granskas innan antagande. Syftet med ändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter utan att områdets karaktär ändras. Tillägg görs i planbestämmelse så att bygglov inte får ges förrän avtal finns om anslutning till godkänd
gemensam avloppsanläggning, som har beslut enligt miljöbalken och att
förbindelsepunkt finns i tomtgräns.
Arbetsutskottet biföll förslag till ändring av detaljplan, i enlighet med ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till ändring av detaljplan tillstyrks för Lummelunda Burge 1:9 m.m.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 221
Au § 196

Ändring av detaljplan. Lummelunda Burge 2:1 m.m, utställning
RS 2012/407

- Byggnadsnämnden 2012-07-13
- Ledningskontoret 2012-08-06

Byggnadsnämnden har upprättat förslag till ändring av detaljplan genom tilläggsbestämmelser för fastigheten Lummelunda Burge 2:1 m.m. Förslaget är nu på
utställning, för att granskas innan antagande. Syftet med ändringen är att möjliggöra
utökade byggrätter utan att områdets karaktär ändras. De flesta fastigheterna är
kopplade till ett gemensamt reningsverk. En planbestämmelse anger att bygglov inte
får ges förrän avtal finns för anslutning till godkänd gemensam avloppsanläggning,
som har beslut enligt miljöbalken och att förbindelsepunkt finns vid tomtgräns.
Arbetsutskottet biföll förslag till ändring av detaljplan, i enlighet med
ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till ändring av detaljplan tillstyrks för Lummelunda Burge 2:1 m.m.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 222
Au § 197

Förslag till detaljplan. Rute Stora Valle 1:16, utställning
RS 2012/409 (RS 2012/19, samråd)

- Byggnadsnämnden 2012-07-13
- Ledningskontoret 2012-08-06

Byggnadsnämnden har upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Rute Stora
Valle 1:16. Förslaget är nu på utställning, för att granskas innan antagande. Syftet
med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av 24 nya enfamiljshus. Målet är att
skapa ett attraktivt boende för området som gränsar till befintlig tätbebyggelse i
Valleviken. Planområdet ligger utanför områden som i Översiktsplan 2010-2025
ByggGotland är markerat med start/slut för kustområde med kommande fördjupad
planering. Planområdet ligger inom Värdeområde för turism. Planområdet är inte
tidigare detaljplanelagt.
Ledningskontoret har i sin bedömning konstaterat att regionstyrelsen i remissvar,
under samrådsskedet, tillstyrkt planförslaget med tillägget att planbeskrivningen bör
kompletteras med en uttalad ambition att uppvärmningen av husen ska ske på ett
miljövänligt sätt.
Remissvaret redovisas inte samrådsredogörelsen, varför kontoret förslår att förslaget
till detaljplan tillstyrks men att planbeskrivningen bör kompletteras med en uttalad
ambition att uppvärmningen av husen ska ske på ett miljövänligt sätt.
Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks för Rute Stora Valle 1:16.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 223
Au § 198

Remiss. Upphandlingsstödets framtid, SOU 2012:32
RS 2012/329

- Socialdepartementet 2012-05-23
- Ledningskontoret 2012-07-17

Socialdepartementet har för yttrande översänt betänkande om Upphandlingsstödets
framtid, SOU 2012:32.
Bakgrunden till betänkandet är den särskilda utredningen som tillsattes i september
år 2011 i syfte att utreda hur upphandlingsstödet bör samordnas för att öka kompetens, tillgänglighet, enhetlighet och synlighet gentemot upphandlingsmarknadens
aktörer.
Region Gotland har inbjudits att lämna synpunkter på utredningen.
Ledningskontoret ställer sig mycket positiv till utredningen då den behandlar ett
område som blir mer och mer komplext och där det finns stort behov av stöd och
kompetens på central nivå.
Utredningens uppfattning att offentlig upphandling är en viktig och strategisk
verksamhet delas av kontoret, inte minst mot bakgrund av den stora ekonomiska
betydelse det har. Kontoret konstaterar även att utredningens förslag angående
inrättande av en ny myndighet upplevs som motiverat men att det, ur Regionens
perspektiv, är viktigast att upphandlingsstödet är lättillgängligt och kompetent – inte
hur det organiseras.
Arbetsutskottet föreslog att kontorets yttrande inges som svar på denna remiss.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande inges i enlighet med förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Ledningskontoret ekonomi
Serviceförvaltningen

Justerande:

Anm:
Yttrande bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 224
Au § 199

Remiss. Slutbetänkande Gör det enklare! (SOU 2012:33), Ds
2012:20, Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst samt
Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och
apotek
RS 2012/414

- Socialdepartementet 2012-06-12
- Ledningskontoret 2012-07-27

Socialdepartementet har för yttrande översänt slutbetänkande Gör det enklare!
(SOU 2012:33), Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg – en ny effektiv
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst samt Ds 2012:21 Ny
myndighet för infrastruktur för vård och omsorg.
Regeringen begär in de tre olika remissvaren vid två tidpunkter, dels senast den 21
augusti och dels senast den 21 september. Ledningskontoret har bedömt att det är
mest ändamålsenligt att Region Gotland behandlar remissvaren samlat. Kontoret har
därför begärt förlängd remisstid till den 29 augusti – vilket inte medgivits av
departementet. Nämndremiss har inte varit möjlig inom tidsramen och ledningskontoret har därför under beredningen samrått med hälso- och sjukvårdsförvaltningen samt socialförvaltningen.
Ledningskontoret har föreslagit att upprättat yttrande över samtliga tre remisser
godkänns som remissvar och inges av arbetsutskottet, med hänsyn till remisstidens
längd avseende den del som berör Ds 2012:20 Inspektionen för vård och omsorg –
en ny effektiv tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Arbetsutskottet har ingett yttrande över Ds 2012:20, i enlighet med ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande inges i enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret folkhälsa och välfärd
Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 225
Au § 200

Motion. Åtgärder för att få ungdomar i jobb
KS 2011/652

- Motion 2011-11-28
- Ledningskontoret 2012-07-23

I en motion från Johan Malmros med flera (FP) föreslås att Region Gotland i egenskap av arbetsgivare arbetar för en större lönespridning i yrken som i dag har en
mycket sammanpressad lönesituation och att Regionen verkar för att särskilda
ungdomsavtal inom vissa yrkeskategorier införs för unga.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse redogjort för grundläggande principer för
lönespridning, det lokala lönebildningsarbetet samt villkor och förutsättningar för
ungdomsavtal. Sammanfattningsvis bedömer kontoret att principöverenskommelsen
tillsammans med det lokala lönebildningsarbetet tillgodoser motionärernas
intentioner och föreslår att förslaget anses besvarat med ledningskontorets
redogörelse.
Arbetsutskottet biföll ledningskontorets förslag.
Yrkande:
•

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

Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Mats-Ola Rödéns yrkande
och fann att ledningskontorets förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. JA för ledningskontorets förslag och NEJ för Mats-Ola Rödéns yrkande. Åtta ledamöter röstade ja: Hanna
Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Bo
Björkman (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S) och Åke Svensson (S) Sju ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Jonas Niklasson (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola
Rödén (FP), Lars Thomsson (C) Stefan Nypelius (C) och Stefan Wramner (M). Ordförande fann att
arbetsutskottets förslag vunnit bifall.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Förslaget anses besvarat med ledningskontorets redogörelse.

Expedieras:
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 226
Au § 201

Motion. Kommunalägd vindkraft
KS 2010/204

- Motion 2010-04-26
- Regionstyrelsen 2010-08-26, § 182
- Ledningskontoret 2012-06-04

I en motion från Eva Gahnström med flera (C) föreslås att ledningskontoret får i
uppdrag att se över möjligheterna att bygga kommunala vindkraftverk. I motionen
sägs att Regionen (Gotlands Kommun) strävar efter att använda så miljövänlig
energi som möjligt och att det skulle vara än bättre att producera egen el via
kommunala vindkraftverk. Motionärerna framför även att byggandet av vindkraftverk har en positiv påverkan på både arbetstillfällen och landsbygdens ekonomi.
Ledningskontoret konstaterar, i sin tjänsteskrivelse, bland annat att det i översiktsplanen för Gotland redovisas en storskalig utbyggnad av vindkraften och att ett antal
nya områden för etablering och generationsväxling pekas ut.
Kontoret för fram att det i takt med en ökad utbyggnad också öppnar sig nya möjligheter för alternativa organisatoriska ägarformer. Vidare framkommer av ledningskontorets skrivelse att Region Gotland redan i dag på olika sätt arbetar aktivt med
att öka andelen vindkraftel.
Kontoret har även inhämtat regionjuristernas synpunkter.
Sammanfattningsvis konstaterar ledningskontoret att ett kommunalt ägar- eller delägarskap kan komma att kräva stora investeringar och att det beroende på omfattning kan röra sig om summor mellan 50 miljoner kronor och upp till 300 miljoner
kronor, vilket måste vägas mot den ekonomiska nyttan av att långsiktigt säkerställa
ett lägre elpris utifrån nuvarande förhållanden. Kontoret framhåller även att det
finns en mängd osäkerheter som drastiskt kan påverka lönsamheten exempelvis att
lagstiftningen inom energiområdet förändras.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 226 forts.
Au § 201

Yrkande:
•

Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C), Mats-Ola
Rödén (FP), Brittis Benzler (V) och Stefaan De Maecker (MP), att ärendet ska
återremitteras för komplettering av Region Gotlands roll i GEAB samt för
belysning av motiven för de regioner och kommuner som genomför denna typ av
satsningar, inklusive intäkter, lönsamhet, finansieringslösningar, lagar och
risker.

Ordföranden ställde proposition på sitt eget yrkande och fann att det hade vunnit
bifall.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Ledningskontoret ledning
ledningskontoret samhällsbyggnad
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 227
Au § 202

Medborgarförslag. Motivera kommunalt anställda i arbetet
KS 2011/728

- Medborgarförslag 2011-12-28
- Ledningskontoret 2012-08-01

Medborgarförslag har inkommit från Magnus Pettersson, Klinte, som föreslår att
Regionen ska se till att motivera de kommunalt anställda att arbeta med mer glädje
än de gör. Förslagsställaren framhåller att där människor fås att med glädje gå till
sina respektive arbeten varje dag finns också en del pengar att spara då glada
medarbetare inte är lika mycket sjukskrivna som ledsna medarbetare.
Ledningskontoret konstaterar att det alltid finns anledning för en arbetsgivare att
verka för arbetsglädje hos medarbetarna, även om fog inte finns för åsikten att
medarbetarna i Region Gotland eller andra kommuner och landsting är likgiltiga för
det arbete de har.
Kontoret föreslår att medborgarförslaget bifalles på så sätt att frågan om arbetsglädje och trivsel hålls aktuell genom det balanserade styrkortets medarbetarperspektiv och mätningarna i Regionens årliga medarbetarenkät.
Arbetsutskottet betonade, i sammanhanget, vikten av det goda ledarskapets
betydelse.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget besvaras med ledningskontorets skrivelse och med tillägget
om det goda ledarskapets betydelse.

Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 228
Au § 203

Medborgarförslag. Tjänstemän ska bli effektivare och antalet
mellanchefer minskas
KS 2012/726

- Medborgarförslag 2011-12-28
- Ledningskontoret 2012-08-02

Medborgarförslag har inkommit från Magnus Pettersson, Klinte, som föreslår att
kommunaltjänstemän ska bli effektivare och att antalet mellanchefer ska minskas.
Förslagsställaren framför bland annat att alla mellanchefer inte behövs och att
förvaltningar kan slås ihop och effektiviseras. Förslaget motiveras med att det finns
massor av pengar att spara, att alla ska hjälpa till samt att klyftan mellan överhet och
medborgare kommer att minska och att folk ute i socknarna kommer att lugna ner
sig och politikerföraktet blir ett minne blott.
Ledningskontoret bedömer att förslaget tillgodoses genom de effektiviseringskrav
som regionstyrelsen och nämnderna ställer på förvaltningarna och föreslår att
medborgarförslaget besvaras med hänvisning till ledningskontorets bedömning.
Arbetsutskottet föreslog att medborgarförslaget besvaras med ledningskontorets
skrivelse.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget besvaras med ledningskontorets skrivelse.

Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 229
Au § 204

Medborgarförslag. Ekonomisk ersättning ska inte utgå till
politiker som avslutat sina uppdrag
KS 2011/725

- Medborgarförslag 2011-12-28
- Ledningskontoret 2012-07-24
- (Regionfullmäktige 2012-04-22, § 42)

Medborgarförslag har inkommit från Magnus Pettersson, Klinte, som föreslår att
ingen politiker eller tjänsteman som tidigare arbetat inom kommunen ska ha rätt till
någon form av ersättning efter det att vederbörande avslutat sina uppdrag hos
kommunen. Förslagsställaren framför även att de som inte uppnått pensionsålder
ska ställas till arbetsmarknadens förfogande. Förslaget motiveras bland annat med
ekonomiska skäl och att åtgärderna minskar klyftorna mellan medborgare och
politiker, vilket i sin tur minskar politikerföraktet.
Ledningskontoret bedömer att frågan redan är behandlad genom beslut i fullmäktige
och föreslår därför att medborgarförslaget anses besvarat med hänvisning till den
översyn av regelverket för förtroendevaldas avgångsersättning och pensioner som
beslutats av regionfullmäktige.
Arbetsutskottet föreslog att medborgarförslaget besvaras med hänvisning till att
frågan är behandlad i regionfullmäktige.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets bedömning av att
frågan är behandlad i regionfullmäktige den 23 april 2012.

Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 230
Au § 205

Medborgarförslag. Skallkraven i offentliga upphandlingar bör
följas upp
KS 2011/700

- Medborgarförslag 2011-12-19
- Ledningskontoret 2012-07-06, reviderad

Medborgarförslag har inkommit från Affe Andersson, Väte, som föreslår att
skallkraven vid upphandlingar ska följas upp för att regionen ska få ut det bästa
avseende kvalitet, miljö och valuta för pengarna.
Ledningskontoret redogör i sitt yttrande bland annat för arbetet som pågår nationell
med upphandlingsstöd och för Regionens riktlinjer för upphandling . Kontoret anser
att förslagsställaren har en viktig synpunkt och konstaterar att uppföljning av upphandlingar är, ur ekonomisk och kvalitetsmässig synpunkt, av stor vikt och att
arbetet med att utveckla uppföljningen är ett stående inslag i regionens verksamhetsutveckling inom upphandlingsområdet.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget besvaras med kontorets yttrande.
Arbetsutskottet förslog att medborgarförslaget bifall och gav ledningskontoret i
uppdrag att komplettera sin skrivelse med sanktionsmöjligheter.
Ledningskontoret har inför behandling i regionstyrelsen kompletterat skrivelsen
med efterfrågade sanktionsmöjligheter.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget bifalls.

Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 231
Au § 206

Medborgarförslag. Dela Regionen i tre; Norr, Söder och Visby
KS 2011/688

- Medborgarförslag 2011-12-14
- Ledningskontoret 2012-07-06

Medborgarförslag har inkommit från Reimer Thomsson, Hemse, som föreslår att
kommunen delas i tre delar. Förslagsställaren menar att regionens skattemedel går
till Visby och att det på landsbygden finns ett alltmer utbrett missnöje med denna
fokusering. En delning i Norr, Söder och Visby skulle bidra till en bättre fördelning
av skattemedlen.
Ledningskontoret redogör i sin tjänsteskrivelse, med utgångspunkt från dokumenten
Vision Gotland 2025 och Regionalt Serviceprogram för Gotland 2009-2013, för
målen för hela Gotland. Målen beskriver en bibehållen befolkningsfördelning
stad/land och att arbetstillfällen på landsbygden liksom en god service för hela
Gotland ska eftersträvas. Kontoret konstaterar även att Visby är den ort som har full
offentlig service och Hemse och Slite är de orter som tjänar som serviceorter för
landsbygden.
Ledningskontoret bedömer att förutsättningarna för en positiv landsbygdsutveckling
på Gotland är bättre i en sammanhållen kommun och föreslår att medborgarförslaget
avslås.
Arbetsutskottet föreslog att medborgarförslaget avslås.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 232
Au § 207

Medborgarförslag. Gör Gotland till en tullfri zon
KS 2011/555

- Medborgarförslag 2011-10-19
- Ledningskontoret 2012-05-31

Medborgarförslag har inkommit från Stefan Wessman, Visby, som föreslår att
Gotland eller Visby görs till tullfri zon i likhet med Livigno i Italien. Förslagsställaren menar att skapandet av en tullfri zon skulle innebära att Gotland blir
attraktivt för shopping året runt, vilket i sin tur skulle medföra nyetablering av
företag, fler jobb och fler invånare på ön.
Ledningskontoret konstaterar i sin skrivelse att liknande medborgarförslag tidigare
har behandlats av regionfullmäktige, 2010-02-22 § 13, som då avslog förslaget.
Kontoret hänvisar i sin skrivelse till svaret på detta tidigare avgjorda ärende och
konstaterar, sammanfattningsvis, att Region Gotland inte har någon egen makt att
införa skatte- och momslättnader på Gotland. Detta är en fråga som ägs av
regeringen och EU.
Arbetsutskottett förslår att medborgarförslaget avslås, i enlighet med ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 233
Au § 208

Uttag ur Eget kapital. Kultur- och fritidsnämnden
RS 2012/311

- Kultur- och fritidsnämnden 2012-05-29, § 37
- Ledningskontoret 2012-07-16

Kultur- och fritidsförvaltningen har hemställt om att få disponera 300 000 kronor av
Eget kapital för 2012 i syfte att kunna fortsätta arbetet med scenkonstutredningen
och etablering av länsdansen på Gotland. Medlen är tänkta att ingå som medfinansiering, tillsammans med statens kulturråd, för att finansiera en projektledare
samt verksamhet i form av egenproducerade dansföreställningar, gästspel och
residensverksamhet.
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 mnkr. Stor restriktivitet måste därför gälla för
nämndernas disposition av Eget kapital då detta direkt påverkar regionens resultat.
Enligt månadsrapport maj 2012 prognostiseras resultatet för helåret till 0 mnkr,
d.v.s. en avvikelse på -2 mnkr.
Ledningskontoret konstaterar även att enligt kommunallagens balanskrav ska budget
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Ledningskontoret bedömer, i detta
läge, att användning av Eget kapital enligt kultur- och fritidsnämndens beslut inte
kan medges.
Arbetsutskottet föreslog att kultur- och fritidsnämnden, tillsvidare, inte medges
disponera eget kapital för detta ändamål och att ärendet återkommer till höstens
budgetavstämning.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 233 forts
Au § 208

Regionstyrelsens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden medges tillsvidare inte disponera eget kapital för
arbete med scenkonstutredningen och etablering av länsdans.

•

Ärendet återkommer till budgetavstämningen hösten år 2012.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden,
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 234
Au § 209

Begäran och tilläggsanslag. Redskapsbärare
RS 2012/369

- Kultur- och fritidsnämnden 2012-06-25, § 46
- Ledningskontoret 2012-07-24

Kultur- och fritidsnämnden begär tilläggsanslag med 400 000 kronor för investering
i redskapsbärare. Redskapsbäraren används för diverse sysslor som gräsklippning,
dressering och gödning.
Ledningskontoret konstaterar bland annat att budgetläget för år 2012 är mycket
ansträngt, med ett budgeterat resultat på endast 2 mnkr, och att beslut om Stoppaket
har fattats av regionstyrelsen för att bromsa den negativa ekonomiska utvecklingen.
Kontoret konstaterar även att viss osäkerhet råder med avseende på den ekonomiska
situationen dels i avvaktan på den skatteunderlagsprognos som redovisas från
Sveriges Kommuner och Landsting i augusti och dels med tanke på förväntad återbetalning av AFA premier (kollektivavtalade sjukförsäkringar).
Ledningskontoret gör bedömningen att slutligt beslut om tilläggsanlag först kan
fattas i samband med delårsrapport 2/2012 då osäkerheten om den ekonomiska
situationen är mindre. Delårsrapport 2 redovisas i vid budgetavstämningen i
oktober.
Arbetsutskottet föreslog att kultur och fritidsnämnden tillsvidare inte medges
tilläggsanslag för investering i redskapsbärare, i enlighet med ledningskontorets
förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden medges tillsvidare inte disponera eget kapital för
redskapsbärare.

•

Ärendet återkommer till budgetavstämningen, hösten år 2012.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 235
Au § 210

Framställan. Inteckning av fastigheten Gotland Fårös Svens 1:16
RS 2012/243

-(Regionstyrelsen 2012-05-31, § 167 )
- Stiftelsen Bergmancenter 2012-07-09
- Ledningskontoret 2012-07-10

Stiftelsen Bergmancenter (Bergmancenter) på Fårö har inkommit med begäran om
att få inteckna fastigheten Fårö Svens 1:16 intill ett belopp om 5 miljoner kronor.
Enligt framställan ska medel uteslutande användas för förvaltning och förbättring av
fastigheten.
Ledningskontoret bedömer att inteckningen av fastigheten Fårö Svens 1:16 innebär
att Fårö Utveckling AB kan genomföra ombyggnad av fastigheten, vilket är en
förutsättning för att Bergmancentret ska kunna utveckla sin verksamhet.
Arbetsutskottet föreslog att Fårö Utveckling AB medges tillstånd att inteckna
fastigheten Fårö Svens 1:16 intill ett belopp av 5 miljoner kronor, i enlighet med
ledningskontorets förslag.
Jäv:
Regiondirektör Bo Dahllöf anmälde jäv och deltog inte när ärendet behandlades.
ANM: Genom beslut i regionstyrelsen den 23 februari 2012, § 29, medgavs att stiftelsen
Bergmancenter på Fårö får överlämna fastigheten till Fårö Utveckling AB.

Regionstyrelsens beslut
•

Fårö Utveckling AB medges tillstånd att inteckna fastigheten Fårö Svens 1:16
intill ett belopp av 5 miljoner kronor.

Expedieras:
Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
Ledningskontoret näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 236
Au § 211

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder. Bergmancenter
på Fårö – en kulturmötesplats
RS 2012/199

- Bergmancenter på Fårö 2012-03-26
- Ledningskontoret 2012-07-09

Sedan år 2004 har Bergmanveckan arrangerats på Fårö. Idén om ett Bergmancenter
på Fårö föddes i samband med att skolan på Fårö avvecklades år 2006. Fastigheten
överlämnades av Region Gotland, genom gåvoavtal, till Stiftelsen Bergmancenter
(Bergmancenter) på Fårö. Regionstyrelsen har med beslut i februari 2012 godkänt
att gåvan förs vidare till Fårö Utveckling AB, som tar ansvar för ombyggnaden och
kommer att förvalta fastigheten samt hyra ut till Bergmancentret.
Projektet Bergmancenter på Fårö – en kulturmötesplats syftar bland annat till att
utveckla en internationell gränsöverskridande kulturmötesplats, förstärka Gotland
och Fårös profilering som attraktiv mötesplats i Östersjön och öka resandet till
Gotland.
Arbetsutskottet föreslog att Region Gotland beviljar medfinansiering till Fårö
Utveckling AB för projektet Bergmancenter på Fårö – en kulturmötesplats.
Medfinansiering beviljas med 50 % av projektets totala kostnad, dock maximalt
7 831 250 kronor, i enlighet med ledningskontorets förslag.
Jäv:
Regiondirektör Bo Dahllöf anmälde jäv och deltog inte när ärendet behandlades.
Regionstyrelsens beslut
•

Medfinansiering beviljas till Fårö Utveckling AB för projektet Bergmancenter
på Fårö – en kulturmötesplats.

•

Medfinansiering beviljas med 50 % av projektets totala kostnad, dock maximalt
7 831 250 kronor. Medel anslås ur anslag 1:1, Regionala tillväxtåtgärder

Expedieras:
Ledningskontoret näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 237
Au § 212

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i behov
av särskilt stöd samt deltagande i regeringens, tillsammans med
Sveriges Kommuner och Landstings, satsning på området
psykisk ohälsa
RS 2012/372

- Ledningskontoret 2012-07-27

Regeringen har träffat en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om satsningar rörande psykisk ohälsa. En delsatsning är att förbättra stödet till
barn och unga som har eller löper risk att utveckla psykisk ohälsa.
För att vara behörig att delta och erhålla prestationsbaserad ersättning krävs att tre
grundkrav är uppfyllda, vilket senast den 30 augusti ska vara styrkt av de deltagande
regionerna. Överenskommelser finns sedan tidigare för två av tre grundkrav.
BarnSam har, inom ramen för sitt uppdrag, tagit fram ett förslag till överenskommelse gällande barn och unga i behov av särskilt stöd, det tredje grundkravet.
Ledningskontoret och BarnSam bedömer att deltagande i den nationella satsningen
kan stödja och driva på det redan pågående utvecklingsarbetet för barn och ungas
psykiska hälsa, viket är helt i linje med BarnSams aktuella uppdrag från regionfullmäktige. Deltagande förutsätter beslut i regionstyrelsen den 28 augusti.
Tidplanen medger inte förberedande behandling i facknämnderna.
Arbetsutskottet föreslog att överenskommelsen om samverkan kring barn och unga i
behov av särskilt stöd fastställs samt att Region Gotland deltar från och med den 30
augusti år 2012 i regeringens och Sveriges Kommuner och Landstings satsning på
området psykisk ohälsa, i enlighet med ledningskontorets förslag.
Föredragande av ärendet var Lisa Stark, folkhälsochef.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 237 forts.
Au § 212

Regionstyrelsens beslut
•

Överenskommelse om samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd
fastställs.

•

Region Gotland deltar, från och med den 30 augusti år 2012, i regeringens och
Sveriges Kommuner och Landstings satsning på området psykisk ohälsa.

Expedieras:
Ledningskontoret folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 238
Au § 213

Regionstyrelsens delegationsordning. Personalpolitik
RS 2012/415

- (Regionstyrelsen 2011-08-30, § 237)
- Ledningskontoret 2012-08-02

Personaldirektörsbefattningen har varit vakant sedan den 1 augusti 2011 och
kommer att vara vakant hela år 2012. Uppdraget upprätthålls av en tillförordnad
förhandlingschef och en tillförordnad HR-chef.
Ledningskontoret har föreslagit att ändringar görs i regionstyrelsens delegationsordning med anledning av att personaldirektörsbefattningen även kommer att vara
vakant perioden 2012-08-01—2012-12-31. Regionstyrelsen har tidigare fattat
motsvarande beslut fram till och med den 31 juli 2012.
Arbetsutskottet föreslår att regionstyrelsen beslutar förlänga ändringen i
delegationsordningen avseende Regiongemensamma personalpolitiska ärenden
enligt § 5 i regionstyrelsens reglemente. Förlängningen avser perioden
2012-08-01—2012-12-31 för ärendena F08, F12, F13, F14, F 16 och F18, i enlighet
med ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsens delegationsordningen ändras i enlighet med arbetsutskottets
förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret HR
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-08-14

Rs § 239
Au § 214

Remiss. Ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning
Korpenområdet, Visby
RS 2012/399

- Länsstyrelsen 2012-07-10
- Ledningskontoret 2012-08-06

Länsstyrelsen har för yttrande remitterat ansökan från Region Gotland, socialförvaltningen IFO/Beroendeenheten, om tillstånd för allmän kameraövervakning vid
verksamhetslokalerna i hus 4 på Korpenområdet, Birkagatan.
Ansökan omfattar tillstånd att få använda kameraövervakning vid de fyra entrédörrarna till verksamhetslokalerna.
Arbetsutskottetet har föreslagit att ansökan tillstyrks, i enlighet med ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland, socialförvaltningen, IFO/Beroendeenhetens Visby, ansökan om
tillstånd för allmän kameraövervakning vid verksamhetslokalerna i hus 4 på
Korpenområdet, Birkagatan 1, L, M, N, och P tillstyrks.

Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 240
Information. Besök i Gammalsvenskbyn – redovisning Lars
Thomsson (vänortssamarbete)

Lars Thomsson (C) gav en kort reserapport från sitt besök i Gammalsvenskby (ryskt
namn Zmijevka) i Ukraina. Gammalsvenskby är vänort med Gotland sedan 2001.
Lars Thomsson representerade regionstyrelsen.
Reserapporten utmynnade i ett förslag till ett 4-årigt projekt genom Internationella
Centret för Lokal Demokrati, ICLD utan krav på medfinansiering - utöver
arbetsinsats. Det föreslagna projektet är avsett för utbyte och kunskapsuppbyggnad
med fokus på att bygga strukturer – svenskförening i byn. Projektet kommer att rikta
sig till den yngre generationen och inrikta sig på svenska språket, traditioner,
turismfrågor och infrastruktur.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att låta utreda om ett sådant projekt ska startas.

Expedieras:
Ledningskontoret näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 241
Äskande om tilläggsanslag för Gutavallens löparbanor
RS 2012/368

- Kultur- och fritidsnämnden 2012-06-25, § 45
- Ledningskontoret 2012-08-17

Kultur- och fritidsnämnden har begärt tilläggsanslag med 1,0 miljoner kronor år
2013 för att kunna renovera löparbanorna och kringområden på Gutavallen.
Friidrottsbanorna anlades redan på 1970-talet. Upphandling har gjorts, vilken
resulterade i att anslagna medel för 2012 uppgående till 3 miljoner kronor överskrids med 1 miljoner kronor. Även en tidigare avbruten upphandling, på delvis
andra förutsättningar, gav samma resultat.
Ledningskontoret har föreslagit att ärendet behandlas vid budgetavstämningen.
Ordföranden föreslog att tilläggsanslag skulle tillstyrkas vilket också vann de övriga
ledamöternas bifall.
Regionstyrelsens beslut
•

Tilläggsanslag beviljas med 1 miljon kronor för år 2013. Medel anvisas ur Eget
kapital.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 242
Förslag till sammanträdesordning 2013

Sammanträdesordning för regionstyrelsen föreslogs av ordförande delegeras till
arbetsutskottet för beslut inklusive beredning av sammanträdesordning för
fullmäktige.
Regionstyrelsens beslut
•

Sammanträdesordning för regionstyrelsen delegeras till arbetsutskottet för
beslut.

•

Sammanträdesordning för fullmäktige delegeras för beredning och förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 243
Anmälningsärenden

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

Förhandlingsprotokoll

Protokoll från förhandling 2012-05-24 med Kommunal Öst om Flexibel arbetstid inom
teknikförvaltningen.
Protokoll från förhandling 2012-05-24 med Kommunal Öst om Måltidsuppehåll vid Barnoch utbildningsförvaltningen.
Protokoll från förhandling 2012-08-03 med Kommunal Öst om Måltidsuppehåll vid Barnoch utbildningsförvaltningen.

•

Regionstyrelsen ordförandes beslut

Finansiellt igångsättningstillstånd. Upphandling Resecentrum etapp 4. Beslut fattat i
enlighet med regionstyrelsens delegationsordning E 05. (RS 2012/378).
Landsbygdsfesten 2012. Ledningskontoret anvisar bidrag från anslaget Näringsliv.
Gotlands Utvecklingsbolag i Samverkan ska senast två månader efter arrangemangen
inkomma med slutrapport och ekonomisk redovisning. (RS 2012/426).

•

Bitr. regiondirektörens beslut

Ansökan om medel ur anslaget 1:1, regionala tillväxtåtgärder till projekt ”Levide Fiber”,
medfinansiering till landsbygdsprogrammet. (RS 2012/282).
Ansökan om medel ur anslaget 1:1, regionala tillväxtåtgärder till projekt ”Sanda
Västergarn Fiber”, medfinansiering till landsbygdsprogrammet. (RS 2012/194.
Ansökan om medel ur anslaget 1:1, regionala tillväxtåtgärder till projekt ”Stånga Lye
Fiber”, medfinansiering till landsbygdsprogrammet. (RS 2012/197).

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 14 juni – 21 augusti 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 244
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 245
Information. Polisinsatsen i Ojnareskogen (Bunge Ducker)

Christer Stoltz, strateg kris och beredskap, redogjorde för Region Gotlands roll i den
uppkomna situationen med polisinsats i Ojnareskogen. Tjänsteman från Region
Gotland följer utvecklingen kontinuerligt och närvarar på möten med polisen i syfte
att ta emot information och samordna eventuella insatser av räddningstjänst och
sjukvård.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 246
Fråga. Idrottshall

Fråga ställdes av Stefaan De Maecker (MP) om otydlighet kring uppdraget att
samordna Region Gotlands insatser kring driftskostnader och finansiering av
idrottshall.
Redogörelse av frågan sker på nästa arbetsutskott.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 247
Regiondirektörens information

•

Information lämnades av regiondirektören om den egna tjänsten.
Bo Dahllöf har muntligen sagt upp sig och kommer att tillträda tjänst i Västerås.
Bo kommer att tjänstgöra som regiondirektör i Region Gotland till och med den
2 november 2012, därefter inträder biträdande regiondirektör Per Lindskog i
tjänst som regiondirektör.
Åke Svensson meddelade att arbetsutskottet svarar för rekryteringsprocessen.

•

Regiondirektören informerade även om antalet sökande till tjänsterna som HRdirektör och som socialdirektör.

•

Information om färjefrågan lämnades av regiondirektör Bo Dahllöf.
Frågeställningen kommer även att behandlas på regionstyrelsens arbetsutskott
den 4 september.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 248
Konkurrensutsättning av ITT-verksamheten

Ledningskontoret har utarbetat ett förfrågningsunderlag, som grund för avrop,från
Kammarkollegiets ramavtal IT-drifttjänster år 2010. Underlaget sändes ut till
leverantörerna på ramavtalen med sista anbudsdag 12 juli. Vid anbudstidens utgång
hade inte några anbud inkommit.
Ledningskontoret föreslår att kontoret upprättar ett tidsbegränsat avtal, med intern
organisation.
Ärendet föredrogs av den administrative chefen Christine Edström.
Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet delegeras till arbetsutskottet för beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-08-28

Rs § 249
Information. SOS-Alarm

Beställarchef Rolf Forsman från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen informerade om
den tvist som pågår med SOS-Alarm. Bland annat informerades om Region
Gotlands agerande framöver, tillsammans med övriga tre involverade landsting.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 28 augusti 2012, § 244

Regeringsbeslut. Utökning och revidering av
skyddsföreskrifter för Närs fyrplats.
Regeringsbeslutet översänt till tekniska nämnden.

digitaliseringen ger. Avsiktsförklaringen innebär att
målet om att Sverige ska bli bäst i världen på att använda
digitaliseringens möjligheter delas av Region Gotland
om även avser att ta fram en regional digital agenda för
Gotlands län i samverkan med Länsstyrelsen för
Gotlands län och aktörer i näringsliv, akademi och
samhället.

Kulturdepartementet 2012-06-14

Näringsdepartementet 2012-07-05

Promemoria om flyttning av båtar och skrotbåtar

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012
avseende länsstyrelserna

Ärendet överlämnat till miljö- och hälsoskyddsnämnden
för fortsatt beredning och eventuellt yttrande.

Regeringen beslutar om ändring av regleringsbrevet för
budgetåret 2012 avseende länsstyrelserna enligt följande.
Verksamheter som berörs av propositionen (prop.
2011/12:31) om koncentration av viss verksamhet
koncentreras till sju länsstyrelser från och med den 1 juli
2012. Miljöprövningsdelegationerna koncentreras till tolv
länsstyrelser från och med den 1 juni 2012. Med
anledning av dessa förändringar görs en omfördelning
av förvaltningsanslaget mellan länsstyrelserna.

Framställning om utökning av och revidering av
skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Närs fyrplats, Närsholmen 1:1

Miljödepartementet 2012-07-06

Förordnande av ordförande och ersättare i
strukturfondspartnerskapet för det regionala
strukturfondsprogrammet och det nationella
strukturfondsprogrammet i programområde
Stockholm
Regeringen förordnar Erik Langby att vara ordförande
och Ulla Hamilton att vara ersättare för ordföranden i
strukturfondspartnerskapet för det regionala
strukturfondsprogrammet och det nationella
strukturfondsprogrammet i programområde Stockholm
avseende programperioden 2007-2013. Förordnandet
gäller från den 1 juli 2012 till och med den 31 december
2015.
Näringsdepartementet 2012-06-14

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012
avseende anslagen 1:1 och 33:6 (2006) inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder för budgetåret 2012 och om anslaget 33:6
(2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen
inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt .
Återrapporteringskrav m.m. för Tillväxtverkets och
länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter
finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Socialdepartementet 2012-05-24

Laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900) – KL; nu fråga om avvisning (Beslut
om felaktiga benämningen Region Gotland)
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet, vilket innebär
att överklagandet inte tas upp till prövning.
Förvaltningsrätten i Stockholm 2012-06-20

Laglighetsprövning enligt kommunallagen
(1991:900) – KL – Östergarn Ganne 1:22
Redovisning/information om pågående skriftväxling.
(Förvaltningsrätten i Stockholm 2012-07-02)

Dom. Överklagat avgörande
Tillstånd till uppförande och drift av gruppstation för
vindkraft. Mark- och miljööverdomstolen upphäver
mark- och miljödomstolens dom och Länsstyrelsens i
Gotlands län beslut (dnr 55-4006-09) samt avslår ansökan
om tillstånd.

Näringsdepartementet 2012-06-20

Svea Hovrätt 2012-07-04

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2012
avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 19
Regional tillväxt och utgiftsområde 24 Näringsliv

Undersökningstillstånd för området Silte nr 1 i
Region Gotland, Gotlands län

Näringsdepartementet 2012-06-28

Avsiktsförklaring angående digital agenda för
Sverige
Regeringen presenterar en digital agenda för Sverige.
Agendan är en sammanhållande strategi som syftar till
att Sverige på bästa sätt kan utnyttja de möjligheter som

Bergstaten har meddelat att bergmästaren beslutat bevilja
undersökningstillstånd, enligt minerallagen för område
benämnt Silte nr 1. Tillståndet innebär rätt att utföra
undersökningar med syfte att påvisa fyndigheter av olja
och gasformiga kolväten enligt 1 kap. 1 § 3 minerallagen.
Tillståndet gäller i tre år från dagen för detta beslut.
Regionstyrelsen har lämnat yttrande över remissen, RS §
155 2012. Regionstyrelsen avstyrkte ansökan om
undersökningstillstånd då det i förlängningen kan

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

innebära ett första sten i en framtida olje/naturgasutvinning. Bergstaten 2012-07-12

Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och
allmänna råd om lex Maria.
Ärendet överlämnat till hälso- och sjukvårdsnämnden att
inge yttrande tillsammans med socialnämnden.

Remiss. Kulturmiljöarbete i en ny tid (SOU
2012:37)
Ärendet har överlämnats till byggnadsnämnden för
fortsatt handläggning och ev. yttrande.

Utomstående inkomna skrivelser
Tack för sponsring av midsommarfirande i DBW:s
Gotlandsänge. Wisby Midsommargrupp
Synpunkter rörande miljödomstolens beslut om
Nordkalks kalkstensbrytning vid Ducker 1:64
Skrivelse från Maria Karlsson inkom den 23 juli 2012.
Synpunkter
Skrivelse från Maria Karlsson inkom den 27 juli. Frågor
Skrivelse från Roger Olofsson, inkom 27 juli
Bekräftelse på inkommen handling har skickats.
Meddelat att regionstyrelsen informerats.

Förstudie – Biogasutveckling på Gotland
Tillväxtverket har den 25 juli beviljat projektmedel för
förstudie om biogasutvecklingen på Gotland. Stödet
uppgår till 40 % av projektets faktiska kostnader och
högst 40 % av den sammanlagda offentliga
finansieringen. Dock högst 440 000 kronor. Ansökan har
tidigare behandlats av regionstyrelsen den 26 april § 116.

Protokoll
Handikapprådet 2012-05-23
Centrala samverkanskommittén 2012-06-18

Tillväxtverket 2012-07-25

Regionförbundet Östsams synpunkter på EUkommissionens förslag till
Sammanhållningspolitik 2014-2020
EU:s regionalpolitik, d.v.s sammanhållningspolitiken,
syftar till att minska skillnaderna mellan olika regioners
utvecklingsnivå, både inom och mellan
medlemsländerna, och öka den ekonomiska och sociala
sammanhållningen mellan EU:s medlemsländer.
Sammanhållningspolitiken följer perioden för EU:s
långtidsbudget som löper under sjuårsperioder.
Politikens främsta instrument är strukturfonderna, som
omfattar en tredjedel av EU:s budget.
Regionförbundet Östsam 2012-05-25

Premieåterbetalning, lagrådsremisser och
nyheter om utjämningssystemet m.m.
SKL Cirkulär 12:27

Remiss. Ansökan om tillstånd enligt 15 a § lagen
(1966:314) om kontinentalsockeln för
utläggande av undervattenskabel för starkström
m.m. på kontinentalsockeln utanför
territorialgränsen på Södra Midsjöbanken i
Östersjön
På grund av den korta remisstiden, yttrande senast den
25 juli 2012, har tjänstemannayttrande lämnats.

Lagakraftintyg
Överklagandetiden har gått ut för nedanstående
detaljplaner. Därmed har de vunnit laga kraft.
- Detaljplan för Del av Bunge Kronhagen 3:2
(Exercisplatsen)
- Detaljplan för Othem Kilåkern

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr. RS 2012/329

Regionstyrelsen

Handlingstyp Yttrande

Åsa Högberg
Er beteckning: S2012/3394/RU

Datum 2012-08-28

Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss. Upphandlingsstödets framtid (SOU 2012:32)
Socialdepartementet har inbjudit Region Gotland att inkomma med synpunkter
på utredningen Upphandlingsstödets framtid.
Region Gotland är mycket positiv till utredningen då den utreder ett område
som blir mer och mer komplext och där det finns stort behov av stöd och
kompetens på central nivå. Region Gotland delar utredningens uppfattning att
offentlig upphandling är en viktig och strategisk verksamhet, inte minst med
tanke på den stora ekonomiska betydelse den har.
Region Gotland stöder utredningens förslag om ett samordnat upphandlingsstöd. Mer och mer kompetens krävs inom upphandling, både avseende juridisk
och affärsmässig kompetens, men även inom miljöområdet och sociala
aspekter. Det är svårt att i en liten organisation täcka alla områden vilket gör att
ett centralt upphandlingsstöd har stor betydelse för möjligheten att göra goda
affärer. Positivt är också att förslaget innebär tillgång på bättre information och
vägledning utan att det kommunala självstyret påverkas.
Region Gotland ser att de verktyg som finns beskrivna i utredningen såsom
exempelvis vägledningar och informationsmaterial, helpdesk-funktion och ett
upphandlingsråd, skulle vara till stor nytta för den egna upphandlingsfunktionen. Regionen stöder också tanken att upphandlingsstödet ska arbeta utifrån
det breda synsättet, dvs stödjande insatser ska finnas inom hela upphandlingsprocessen.
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Då Region Gotland hanterar både landstingskommunala såväl som primärkommunala upphandlingar finns det stort behov av kompetensstöd inom
upphandlingar av vård- och omsorgstjänster.
Utredningens förslag angående inrättande av en ny myndighet känns motiverat.
Dock är det viktigast för regionen att upphandlingsstödet är lättillgängligt och
kompetent, inte hur det organiseras.
REGIONSTYRELSEN

Åke Svensson
ordförande

Bo Dahllöf
regiondirektör
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Handlingstyp Rem issyttrande
Datum 14 augusti 20 12

Socia Idepa rtementet

10333 Stockholm

Remiss; Slutbetänkande Gör det enklare! (SOU 2012:33), Ds
2012:20 Inspektionen för vård och omsorg - en ny effektiv
tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
samt Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för
vård och apotek
Region Gotland tillstyrker förslagen i slutbetänkandet med reservation
Region Gotland instärruner i stora stycken i slutbetänkandets (SOU 2012:33)
problemformuleringar och analyser. Regionen ser särskilt positivt på att för
slagen tar ett samlat grepp och ger underlag för en helhetslösning. I synnerhet
förslaget till sarrunanhållen kunskapsmynclighet och en strategisk mynclighet för
de långsiktiga och breda analyserna är tilltalande. I en sarrunanhållen struktur
med en tydlig inspektionsmynclighet och en mynclighet för infrastruktur skapas
förbättrade förutsättningar för brukar- och patientsäkerhet. Regionen vill här
betona behovet av resursförstärkning för en förbättrad nationell tillsyn, som
utredningens förslag tillgodoser.
Vi saknar en analys av hur kunskaps styrningen av de sektorsövergripande folk
hälsopolitiska och funktionshinderpolitiska frågorna ska lösas inom andra
samhällsområden är vård och omsorg. Förslagen att lägga ned Statens Folkhälso
institut och Hanclisam kan därför inte anses vara tillräckligt väl underbyggda.
Det har inte heller varit utredningens uppdrag att analysera dessa frågor ur ett
brett samhällsperspektiv. Därmed tillstyrker Region Gotland i huvudsak för
slagen i slutbetänkandet SOU 2012:33 - med reservation för förslagen att lägga
ned Statens Folkhälsoinstitut och Hanclisam utan en bredare analys av konse
h\TenSer för andra samhällsområden.

Region Gotland avstyrker tillvägagångssättet att bryta ut förslaget i
departementspromemorian om inspektionsmyndighet
Region Gotland avstyrker tillvägagångssättet att bryta ut förslaget iDs 2012:20
om att tillskapa en inspektionsmynclighet med mer avgränsat uppdrag än i
utredningens förslag och med nuvarande mynclighetsstruktur i övrigt
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Region Gotland

oförändrad. Slutbetänkandets tidsplan är att skapa fyra nya myndigheter till
1 januari 2014. Med förslaget i Os 2012:20 blir tidsvinsten för en avgränsad
inspektionsmyndighet endast sex månader. (Förslaget i Os 2012:21 om infra
strukturmyndighet ger ingen tidsvinst jämfört med helhets förslaget i slutbetänk
andet.) Denna begränsade tidsvinst motiverar inte att staten avstår helhets
lösningen till förmån för en särlösning. Regionen delar utredningens synpunkter
i sitt övervägande över en sådan, alternativ, organisationsförändring (sid 211 
212). Vad gäller förslaget om en infrastrukturmyndighet som tar över de
uppgifter som idag sköts av Apoteken service AB kan detta ses som ett första
steg mot att genomföra det breda helhetsgreppet som förelås i vård- och
omsorgsutredningen.
Region Gotland bedömer att det krävs ytterligare analyser och överväganden ur
ett bredare samhällsperspektiv rörande förslagen om att lägga ned Statens Folk
hälsoinstitut och Handisam. Regionen anser inte att utredningen (SOU 2012:33)
analyserat konsekvenserna för dessa myndigheters sektorsövergripande uppdrag
vid en nedläggning. Utredningen har enbart snuddat vid denna problematik
genom att notera funktionshinderpolitikens och folkhälsopolitikens samhälls
övergripande karaktär. Den nationella folkhälsopolitiken visar tydligt att vård
och omsorgssektorn inte är ensam aktör. För att arbeta mot det nationella målet,
att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor, krävs kun
skapsstyrning och insatser inom 11 målområden. Ett av dessa är hälso- och sjuk
vård. Sammanfattningsvis täcker målområdena strategiska satsningar som gäller
goda livsvillkor, hälsofrämjande livsmiljöer och stöd för hälsosamma levnads
vanor för människor i alla åldrar och livssituationer. Motsvarande förhållande
gäller för funktionshinderpolitiken, med inriktnings mål inom tio prioriterade
politikområden. Region Gotland menar att samtidigt som dessa perspektiv
måste finnas inom kunskapssryrningen av vård- och omsorgs sektorn får
frågorna inte sektorsavgränsas om detta medför att den samhällsövergripande
myndighetsrollen försvagas. Därmed krävs en grundlig analys av hur statens
kunskapssryrning och uppföljning inom folkhälso- och funktionshinderpolitiken
bör utvecklas för såväl vård och omsorg som andra samhällssektorer. Region
Gotland menar att en sådan analys bör genomföras i dialog med kommuner,
landsting, regioner och frivilligorganisationer. Till utgångspunkterna för analysen
bör bland annat föras den folkhälsopolitiska rapport som lämnades till rege
ringen under senhösten 2012 (FHI R 2010:16).
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