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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 250
Au § 216

Nytt verksamhetsområde för Näs Nisseviken samt utökning av
befintligt verksamhetsområde för Ardre, Eksta, Fröjel m.fl.
RS 2012/290

- Tekniska nämnden 2012-04-25, § 83
- Ledningskontoret 2012-07-13

Tekniska nämnden har upprättat förslag till nytt verksamhetsområde för Näs
Nisseviken samt justeringar av befintliga verksamhetsområden för Ardre, Eksta,
Fröjel, Hamra, Klintehamn, Sanda, Sproge, Tofta, Väskinde, Västerhejde och
Östergarn.
Verksamhetsområdet omfattar utbyggnad av vatten och spillvatten.
Ledningskontoret har inget att invända mot tekniska nämndens förslag.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att verksamhetsområdena
fastställs och att förslaget överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Det föreslagna verksamhetsområdet för Näs Nisseviken fastställs.

•

Ny begränsning av verksamhetsområden för Ardre, Eksta, Fröjel med flera, i
enlighet med tekniska nämndens förslag, fastställs.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 251
Au § 217

Hemställan. Tillstånd till förändring av Visby Gustavsvik 1:3
RS 2012/383

- Gotlandsresor AB 2012-07-03
- Ledningskontoret 2012-08-23

Gotlandsresor AB har i skrivelse till regionstyrelsen informerat om bolagets planer
avseende den med tomträtt upplåtna fastigheten Visby Gustavsvik 1:3.
Bolaget avser att flytta 80 rum och totalt 160 bäddar till Visby Gustavsvik 1:3, från
Visby Hamnhotell .
Ledningskontoret gör bedömningen att det ur ett fastighetsägarperspektiv inte finns
några skäl att motsätta sig de planerade åtgärderna. Åtgärden är förenlig med
fastighetens användning enligt gällande tomträttsavtal.
Arbetsutskottets föreslag i enlighet med ledningskontoret.
Regionstyrelsens beslut
•

Tomträttshavaren Gotlandsresor AB medges att utöka kapaciteten på Visby
Gustavsvik 1:3 med cirka 80 rum och cirka 160 bäddar.

•

Åtgärdens tillåtlighet ur ett plan- och bygglovsperspektiv har inte behandlats.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Gotlandsresor AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 252
Au § 218

Tillägg till tomträttsavtal. Visby Kometen 2
RS 2012/388

- (Kommunstyrelsen 2009-03-26, § 72)
- Tekniska nämnden 2012-06-27, § 157
- Ledningskontoret 2012-08-29

Enligt beslut i kommunstyrelsen har tomträttshavaren, Viafast AB, option på att
förvärva del av regionens fastighet Kometen 1 med tillhörande byggnader.
Tekniska nämnden har beslutat att till tomträttshavaren sälja aktuella byggnader.
Tekniska nämnden har upprättat tillägg till tomträttsavtal, där regionen och tomträttshavaren kommit överens om att, genom fastighetsreglering, överföra mark med
tillhörande byggnader från Kometen 1 till Kometen 2. Tekniska nämnden föreslår
regionstyrelsen att godkänna förslag till tillägg till tomträttsavtal mellan Viafast AB
och Region Gotland gällande tomträtten Visby Kometen 2.
Ledningskontoret har inget att erinra mot föreslaget tillägg till tomträttsavtal och
föreslår att regionstyrelsen beslutar om att godkänna detsamma.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att tillägg till tomrättsavtalet godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Tillägg till tomträttsavtal mellan Viafast AB och Region Gotland gällande
tomträtten Visby Kometen 2 godkänns.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 253
Au § 219

Exploateringsavtal. Ardre Kaupungs 6:1
RS 2012/389

- Tekniska nämnden 2012-06-27, § 156
- Ledningskontoret 2012-08-23

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna upprättat förslag till
exploateringsavtal för fastigheten Ardre Kaupungs 6:1, med Torgny och Carina
Hägg. Exploateringsområdet motsvarar detaljplaneområdet och är beläget mellan
Vitvärs fiskeläge och Folhammars raukområde, norr om Ljugarn.
Inom exploateringsområdet kan upp till åtta småhusfastigheter bildas.
Ledningskontoret har inget att erinra mot föreliggande förslag till exploateringsavtal
och föreslår regionstyrelsen att besluta om att godkänna detsamma.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att exploateringsavtalet
godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheten Ardre Kaupungs 6:1,
med Torgny och Carina Hägg, godkänns.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 254
Au § 221

Plan för internkontroll 2012 - 2013. Serviceförvaltningen
RS 2012/363

- Serviceförvaltningen 2012-06-20

Serviceförvaltningen har tagit fram plan för internkontroll för 2012 – 2013.
Serviceförvaltningen har angett att uppföljning av interkontrollplanen kommer att
redovisas för regionstyrelsen i december 2013.
Arbetsutskottet föreslog att serviceförvaltningens internkontrollplan godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Internkontrollplan för serviceförvaltningen perioden 2012 - 2013 godkänns.

Expedieras:
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 255
Au § 222

Styrkort. Serviceförvaltningen 2013 - 2015
RS 2012/449

- Serviceförvaltningen

Serviceförvaltningens förslag till styrkort för perioden 2013-2015 har överlämnats
till regionstyrelsen för godkännande. Förslaget innefattar vissa förändrade styrtal i
förhållande till styrkortet för år 2012. Förändringarna syftar till att öka mätbarheten
och därmed förbättra styrningen.
Arbetsutskottet föreslog att serviceförvaltningens styrkort godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Styrkort för serviceförvaltningen perioden 2013 – 2015 godkänns.

Expedieras:
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 256
Au § 223

Upphandlingspolicy för Region Gotland
RS 2012/440

- (Kommunfullmäktige 2009-09-14, § 115)
- (Kommunfullmäktige 2010-11-29, § 16, rev.)
- Ledningskontoret 2012-08-20, samt reviderat förslag 2012-09-18

Upphandlingspolicyn har justerats utifrån regionbildningen 2011-01-01, vilket
inneburit att texten i sin helhet har skrivits utifrån begreppet Region Gotland.
Även riktlinjerna har uppdaterats, enligt nedan:
- Organisationen är tydliggjord utifrån att ledningskontoret har det strategiska
ansvaret.
- Förhållningssättet är utökat med vikten av behovsprövning inför
upphandlingar.
- Miljöavsnittet är uppdaterat.
- Krav på sociala och etiska hänsyn är infört.
Arbetsutskottet framförde synpunkter avseende fyra frågeställningar, vilka bör övervägas, före ärendets behandling av regionstyrelsen.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg reviderat förslag till riktlinjer för
upphandlingspolicy.
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige
•

Upphandlingspolicy för Region Gotland antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 257

Au § 225, Pbk § 14

Sammanträdesordning för år 2013

Förslaget tidigare presenterat arbetsutskottet den 14 augusti. Förslaget har förändrats
på en punkt, arbetsutskottets sammanträde i maj har flyttats från den 13 maj till den
14 maj.
Arbetsutskottet diskuterade förslaget och framförde önskemål om att fullmäktiges
junisammanträde hålls före midsommar.
Arbetsutskottet gav ledningskontoret i uppdrag att undersöka möjligheterna att
revidera förslaget till sammanträdesordning utifrån inkomna önskemål samt lämna
förslag på sammanträdesordning för 2013 till regionstyrelsen.
På regionstyrelsens sammanträde framfördes att föreslaget sammanträde den 12
december 2013 flyttas till den 11 december. Vilket också blev beslutat.
Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess arbetsutskott
fastställs enligt nedan:
Regionstyrelsen: 30 januari, 27 februari, 27 mars, 30 april, 30 maj, 19 juni,
29 augusti, 19 september, 31 oktober, 21 november och 11 december.
Arbetsutskottet: 15 januari, 12 februari, 12 mars, 15 april (även PBK), 6-8 och 14
maj (budgetberedning), 5 juni, 15 augusti, 3 september (även PBK), 7-9 och 11
oktober (budgetavstämning), 7 november och 28 november (även PBK).

Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige
•

Fullmäktige föreslås sammanträda följande dagar 2013:
25 februari, 25 mars, 22 april, 17 juni, 9 september, 14 oktober, 25 november
och 16 december.

Expedieras:
Samtliga nämnder
Serviceförvaltningen: Informationstjänster
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 258
Au § 226

Europeiska trafikantveckan 2012. Region Gotlands deltagande
RS 2012/453

- Ledningskontoret 2012-08-24

Europeiska trafikantveckan är en EU-gemensam upplysningskampanj som i
Sveriges koordineras av Naturvårdsverket. Kampanjen äger rum 16 – 22 september.
Syftet med kampanjen är att belysa alternativ till fossilbränsledrivna bilar, främst i
stadstrafik, och att få fler medborgare att cykla, gå och använda kollektivtrafik.
Ledningskontoret har föreslagit att Region Gotland deltar i 2012 års trafikantvecka
genom att bland annat informera om biogas som fordonsbränsle.
För kostnader i samband med aktiviteter reserveras 7 500 kronor av ledningskontorets och/eller samhällsbyggnadsenhetens budget.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret deltagande i 2012 års
trafikantvecka.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland deltar i 2012 års trafikantvecka enligt redovisat förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-04

Rs § 259
Au § 232 A

Rekryteringsprocess. Regiondirektör

Regionstyrelsens ordförande, Åke Svensson, informerade om rekryteringsprocessen
för tjänsten som regiondirektör. Information har tidigare getts arbetsutskottet
avseende aktiviteter och ansvarsfördelning.
Åke Svensson underströk vikten av att rekrytering av ny regiondirektör påbörjas
snarast och informerade om att nästa steg, i rekryteringsprocessen, är att ta fram
kriterier och kompetensprofil. Gruppledarna kommer att sammankallas till detta
steg.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att påbörja rekryteringen av ny regiondirektör.

•

Regiondirektören gavs i uppdrag att fortsätta rekryteringsarbetet med att återbesätta vakanserna på ledningskontoret.

•

Per Lindskog tillförordnas som regiondirektör från och med den 2 november
intill dess att en ny regiondirektör tillträtt.

Expedieras:
Regiondirektören
Ledningskontoret HR
Per Lindskog

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 260
Au § 231B

Försäljning av fastigheten Hamra Storms 2:4 (Vändburgs hamn)
KS 2009/342

- Regionstyrelsen 2012-02-23, § 33
- Ledningskontoret 2012-09-10

Ledningskontoret har på uppdrag av regionstyrelsen utlyst en markanvisningstävling, i syfte att inhämta förslag från intressenter om utvecklingen i Vändburgs
hamn.
Jurygruppen har vid sin sammanvägda bedömning beaktat ett antal parametrar.
Utgångspunkten har varit att värdera bidragen utifrån markanvisningstävlingens fem
kriterier – gestaltning, funktion, hållbarhet, genomförande och ekonomi.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sekretess.
Ärendet föredrogs av exploateringshandläggare Anders Lindholm och enhetschefen
vid samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Rahnberg.
Regionstyrelsens beslut
•

Storsudrets Fastighetsutvecklings AB utses som vinnande bidrag i markanvisningstävling Vändburgs hamn.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal att teckna med Storsudrets Fastighetsutvecklings AB.
Av markanvisningsavtalet ska bland annat framgå villkor kring köpeskilling,
planprocess, tidsplan och utbyggnadsordning.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 261
Au § 232B

Samarbetsprojekt. Bomässa
KS 2011/693

- Gotlands Byggmästareförening, 2011-12-16
- Ledningskontoret 2012-09-10

Gotlands Byggmästareförening har i skrivelse lyft fråga kring byggande av nya
bostäder i Visby innerstad och i hamnområdet. Föreningen föreslår, i sin skrivelse,
ett samarbetsprojekt och eventuellt en framtida Bomässa, tillsammans med Region
Gotland.
Av ledningskontorets tjänsteskrivelse framgår bland annat att kontoret bedömer
förslaget till samarbetsprojekt, inom det aktuella området, som positivt.
Ledningskontoret har föreslagit att de ges i uppdrag att studera förutsättningarna för
en framtida bostadsmässa, i samverkan med Byggmästareföreningen.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att de får i uppdrag att
studera förutsättningarna för en framtida bomässa.
Ärendet föredrogs av exploateringshandläggare Anders Lindholm och enhetschef
vid samhällsbyggnadsförvaltningen Anders Rahnberg.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med Byggmästareföreningen
studera förutsättningarna för en framtida bomässa.

Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 262
Au § 233

Remiss. Internationellt stöd vid kriser (SOU 2012:29)
RS 2012/327

- Försvarsdepartementet 2012-05-24
- Ledningskontoret 2012-09-07

Försvarsdepartementet har för yttrande översänt betänkandet om Internationellt stöd
vid kriser.
Bakgrunden till betänkandet är den särskilda utredning som tillsattes av Regeringen
i mars år 2011, med uppgift att genomföra en kartläggning av de förutsättningar och
hinder som kan finnas för Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid
kriser och allvarliga händelser i fredstid.
Region Gotland har inbjudits att lämna synpunkter på utredningen.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till yttrande. Av förslaget framgår att
kontoret, i allt väsentligt, ställer sig positiva till utredningens förslag.
I förslaget till remissyttrande konstateras även att flertalet av de föreslagna
åtgärderna, vad gäller mottagande av internationellt stöd, kan vara applicerbara på
Gotland, då det gäller förstärkning med nationella resurser vid en allvarlig eller
extraordinär händelse på eller runt Gotland.
Arbetsutskottet föreslog att yttrande inges i enlighet med ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande inges i enlighet med ledningskontorets förslag.
Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 263
Au § 234

Medborgarförslag. Konsekvensanalys av totala effekter för
regionen när IT-avdelningen outsourcas
RS 2012/97

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-09-04, § 224
- Medborgarförslag 2012-02-21
- Ledningskontoret 2012-09-09

Medborgarförslag har inkommit från Marlen Lindström, Visby, om genomförande
av konsekvensanalys avseende de totala effekterna av att Region Gotlands ITavdelning outsourcas. Förslagsställaren menar att outsourcing av Regionens ITavdelning drabbar medarbetare, medborgare och regionens ekonomi och lyfter även
fråga om upprätthållande av sekretess.
Av ledningskontorets skrivelse framgår att uppdraget att konkurrensutsätta ITteleavdelningen i Region Gotland har sin grund i en motion från Åke Svensson (S).
I motionen yrkades att pröva möjligheten att upphandla hela eller delar av IT/Tele
utifrån verksamheternas och kundernas behov och att där det är möjligt upphandla
föreslaget område. Ledningskontoret konstaterar att utredningsuppdraget således
inte omfattade det som medborgarförslaget tar upp det vill säga att göra en
konsekvensanalys av de samhällsekonomiska effekterna.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att
frågan om konkurrensutsättning av IT-verksamheten för närvarande inte längre är
aktuell, regionstyrelsens arbetsutskott (per delegation) 2012-09-04, § 224 .
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att medborgarförslaget
avslås.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren
Ledningskontoret Administrativ utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 264
Au § 235

Ändring i persontaxan för kollektiv persontrafik i Visbyområdet
RS 2012/390

- (Fullmäktige 2012-04-23, § 28)
- Tekniska nämnden 2012-06-27, § 167
- Ledningskontoret 2012-08-31

Tekniska nämnden har föreslagit att det i persontaxan för kollektiv persontrafik
införs rabatter för ungdom och barn. Detta har tidigare inte behövts då det genom
det numera avskaffade s.k. Bussiga kortet varit avgiftsbefrielse för barn och unga.
Förslaget går dels ut på att Visbykortet (370 kr/mån) kompletteras med ett kort för
unga, 300 kr/mån och barn 200 kr/mån, och dels att det införs ett terminskort för
ungdom för 1 000 kronor och terminskort för barn med 700 kronor per halvår.
Terminskortet är avsett att omfatta perioderna 1 januari till och med sista juni
respektive 1 juli till och med sista december.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag men har gjort
erforderliga textmässiga justeringar i kollektivtrafiktaxan.
Kontoret har föreslagit att tekniska nämndens förslag till ändring av taxan för den
kollektiva trafiken antas och att de ändrade taxebestämmelserna för den kollektiva
busstrafiken (avsnitt A i taxan) införs i författningssamlingen i enlighet med
ledningskontorets medföljande bilaga.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att tekniska nämndens
taxeförslag antas och att avsnitt A i taxan ändras på av ledningskontoret föreslaget
sätt.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ändring av taxan för den kollektiva trafiken
fastställs att gälla från och med 1 december 2012.

•

De ändrade taxebestämmelserna för den kollektiva busstrafiken, avsnitt A i
taxan införs i författningssamlingen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 265
Au § 236

Förslag till ny hamntaxa
RS 2012/391

- Tekniska nämnden 2012-06-27, § 162
- Ledningskontoret 2012-09-05

Tekniska nämnden har lagt fram förslag till ny hamntaxa för beslut i regionfullmäktige.
Motivet till höjningen är att möta kostnader som gäller drift av hamnarna såsom ett
ökat underhållsbehov, ökade kostnader för omhändertagande av avfall från fartyg
samt ökade kostnader för bevakning och åtgärder för att upprätthålla fartygsskydd.
Taxan har även omarbetats på så sätt att inte nyttjade varugrupper har tagits bort. En
ny taxa för ”Yacht” har införts. Sammantaget innebär detta en höjning av
avgiftsnivån med i genomsnitt 8 %, förutom el som är oförändrad. Inför år 2012
genomfördes en indexhöjning av taxorna med ca, 4,3 %.
Ledningskontoret har tillstyrkt att hamntaxan revideras och höjs enligt tekniska
nämndens förslag. Ledningskontoret har påpekat att taxeändringen inte berör
linjetrafiken som regleras i ett särskilt avtal. Den föreslagna höjningen av taxan
beräknas ge ökade intäkter på ca 400 000 kronor årligen.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att tillstyrka förslaget till ny
hamntaxa.
Regionstyrelsens förslag för beslut i regionfullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs att gälla från och med
2012-11-01.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 266
Au § 238

Fördelning av återstående medel för personalkostnadsökningar
år 2012
RS 2012/472

- Ledningskontoret 2012-09-03

Ledningskontoret har framlagt förslag avseende fördelning av återstående medel för
personalkostnadsökningar år 2012.
Av ledningskontorets förslag framgår bland annat att jämställdhetssatsningar, i årets
löneöversyn, görs på kvinnodominerade grupper där yrkesgruppens medianlön är
lägre än mäns medianlön i samma arbetsvärderingsintervall. Och att satsningar även
görs där Region Gotland har svårt att rekrytera eller behålla medarbetare.
Alla avtal är inte klara men ledningskontoret gör bedömningen att den totala löneökningsnivån i Region Gotland ligger i intervallet 3,3 – 3,5 procent.
I kontorets förslag har hänsyn tagits till vad löneavtalet innebär för de olika förvaltningarna. Ingen förvaltning har fått full täckning för löneökningarna.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att föreslagen
budgetfördelning fastställs.
Regionstyrelsens beslut
•

Föreslagen budgetfördelning fastställs.

Expedieras:
Ledningskontoret HR, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 267
Au § 239

Godkännande av Kammarkollegiets beslut avseende
permutation av Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem
KS 2011/673

- RS 2012-01-26, § 13
- Kammarkollegiet 2012-08-28
- Ledningskontoret 2012-09-11

Serviceförvaltningen har på uppdrag från regionstyrelsen ansökt om permutation av
villkoren för Stiftelsen Konsul Otto Åkermans hem enligt följande:
-

I första hand att fastigheten säljs och att av stiftelsens nettoavkastning ska
årligen minst 10 procent kapitaliseras och resterande del användas för sociala
ändamål för äldre personer.

-

I andra hand på att fastigheten säljs och att av stiftelsens nettoavkastning ska
årligen minst 10 procent kapitaliseras och resterande del ges såsom bidrag
avseende bostad, vård och föda till äldre personer.

Kammarkollegiet har, i beslut, avslagit ansökans förstahandsyrkande och bifallit
andrahandsyrkandet, med stöd av 6 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220).
Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsen godkänner Kammarkollegiets
beslut om permutation och avser att följa detta i den fortsatta förvaltningen av
stiftelsen och att regionstyrelsen beslutar godkänna försäljningen av fastigheten
Visby Apeln 7.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att beslutet godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att godkänna Kammarkollegiets beslut om permutation
och avser att följa detta i den fortsatta förvaltningen av stiftelsen.

•

Regionstyrelsen beslutat att godkänna försäljningen av fastigheten Apeln 7 i
Visby.

Expedieras:
Socialnämnden
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 268
Au § 240

Tilläggsanslag för kapitalkostnader i budget 2012.
Korrigering av beslut
RS 2012/333

- Regionstyrelsen 2012-08-28, § 208
- Ledningskontoret 2012-09-17

Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsens beslut den 19 juni korrigeras
mot bakgrund av att tilläggsanslag inte erfordras då nämndernas anslag ska minskas.
Av ledningskontorets tjänsteskrivelse framgår att kapitalkostnaderna, det vill säga
avskrivningar och internränta, ska justeras till 2012 års nivå i budgeten. Vilket
innebär att den differens som finns mellan budget och redovisning rättas till och
nämndernas anslag för avskrivningar och internränta ökas respektive minskas.
Totalt innebär detta att nämndernas budgetramar minskas med 1 558 000 kronor.
Det budgeterade resultatet ökas med motsvarande belopp. Enheter som är
resultatenheter kompenseras inte för förändringar av kapitalkostnader.
Arbetsutskottet biföll ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader ökas respektive minskas med totalt
-1 558 000 kronor.

•

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

•

Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut i samma ärende, RS § 208/2012.

Expedieras:
Nämnderna
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 269
Au § 241

Tilläggsanslag. Finansiellt igångsättningstillstånd för Gutavallens
löparbanor
RS 2012/368

- Regionstyrelsen 2012-08-28, § 241
- Ledningskontoret 2012-09-17

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i augusti 2012, att bevilja tilläggsanslag med 1 miljon kronor för renovering av löparbanor och kringområden på
Gutavallen i Visby. Totalt disponeras då 4 miljoner kronor för projektet.
Ledningskontoret har föreslagit att finansiellt igångsättningstillstånd medges.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att finansiellt igångsättningstillstånd medges.
Regionstyrelsens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden medges finansiellt igångsättningstillstånd för
renovering av löparbanor och kringområden på Gutavallen.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 270
Au § 245

Information. Förbättrad koncernstyrning

Regiondirektör Bo Dahllöf föredrog vilka åtgärder som genomförts för förbättrad
koncernstyrning.
Ritva Norrby, strateg för verksamhet och kvalitet, redovisade den kartläggning av
program och planer i Region Gotland som genomförts.
Ärendet återkommer med avseende på fortsatt hantering av program och planer.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2012-09-18

Rs § 271
Au § 246

Information. Gotlandstrafiken
RS 2012/482

- Försämringar i Gotlandstrafiken hotar allvarligt Gotlands utveckling 2012-08-18

Information om Gotlandstrafiken och den skrivelse som arbetats fram gavs av
biträdande regiondirektör Per Lindskog.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Plan- och bostadskommittén

2012-09-18

Rs § 272
Pbk § 12

Upprättande av planprogram för Holmen-Kopparsvik-Hamnenområdet
RS 2012/416

- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 191
- Byggnadsnämnden 2012-07-31, § 111
- Ledningskontoret 2012-08-23

Ledningskontoret har fått i uppdrag att, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, arbeta fram ett förslag till planprogram för Holmenområdet.
Av ledningskontorets skrivelse framgår att ett antal intressenter hört av sig till
Region Gotland med idéer och förslag, inte bara för den framtida utvecklingen av
Holmenområdet, utan även för andra delar av hamnens närområde.
Kontoret konstaterar att detta, tillsammans med andra faktorer som är viktiga för
områdets framtida utveckling, innebär att det krävs ett planmässigt helhetsgrepp för
området. Från Holmen i norr till Gutebacken i söder, för att reda ut anspråk och
möjliga konflikter.
Ledningskontoret har föreslagit att de ges i uppdrag att, i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen, arbeta fram ett förslag till planprogram för området
Holmen-Kopparsvik-Hamnen och att i förslaget ska belysas effekterna för möjliga
utvecklingsscenarier ur ett brett samhällsperspektiv. Som utgångspunkt för
geografisk avgränsning för planprogrammet föreslås det område som i den
fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 är redovisat som utredningsområde.
Ledningskontoret föreslår även att förslag till planprogram, för remissutskick, ska
redovisas för regionstyrelsen senast den 31 oktober 2013.
Ordföranden föreslår att planuppdrag ges i enlighet med ledningskontorets förslag
och att det för ändamålet avsätts tidigare investeringsmedel med 500 000 kronor.
Plan- och bostadskommittén har föreslagit, i enlighet med ledningskontoret, att
uppdrag ges om planuppdrag och att 500 000 kronor avsätts för ändamålet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Plan- och bostadskommittén

2012-09-18

Rs § 272 forts.
Pbk § 12

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta fram ett förslag till planprogram för området HolmenKopparsvik-Hamnen och i denna belysa effekterna ur ett brett samhällsperspektiv för möjliga utvecklingsscenarier. Utgångspunkten för den geografiska
avgränsningen för planprogrammet är det område som i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 är redovisat som ett utredningsområde.

•

För finansiering av externa utredningar avsätts de investeringsmedel på totalt
500 000 kronor som tidigare öronmärkts för planeringen av Holmenområdet.

•

Förslag till planprogram, för remissutskick, ska redovisas för regionstyrelsen
senast den 31 oktober 2013.

Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 273
Information. Delårsrapport 2 2012
RS 2012/8

Informationen om delårsrapport 2 2012 och den ekonomiska situationen gavs av
Ulrika Jansson, koncerncontroller.
En närmare presentation av delårsrapporten kommer att ges på budgetavstämningen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 274
Information. Regionalt vindkraftssamordnarprojekt
RS 2012/532

- Information om samarbetsprojekt – Regional vindkraftsamordnare 2012-09-27

Lars Thomsson, vindkraftsamordnare (tillika ledamot i regionstyrelsen) informerade
om samordningsprojekt för regional vindkraft som nu kommit halvvägs.
Vindkraftens del av elenergin uppgick 2011 till 38 % av Gotlands behov. Att
jämföra med ett riksgenomsnitt på 4 %. Totalt levererades av vindkraften 340 KWh
under år 2011.
Projektet har som mål:
• Klarlägga förutsättningarna för den nya kabeln och bidra till att tillräckligt
många MW vindkraftsansökningar inkommer som säkrar kabelutbyggnaden
• Arbeta fram lösningar som gör att vindkraften och försvarets intressen kan
samexistera
• Arbeta för att Gotland kan maximera den lokala nyttan av Högskolans
vindkraftsutbildningar, CVI och Nätverket för Vindbruk genom
kunskapsuppbyggnad, kunskapsspridning och samverkan
• Underlätta för nätutbyggnaden på Gotland genom att samordna olika
aktörers insatser
• Bidra till att maximal andel av vindkraftens intäkter stannar på Gotland
genom kunskapsspridning och att visa upp goda exempel
Lars Thomsson gör en sammanfattning av projektet med att det tuffar på i en svag
uppförsbacke:
• Nya kablar – går enligt plan, första ”säker”
• Elnät på Gotland – går nog att få till när vi vet vart parkerna kommer
• Väderradar – ännu osäkert vart det landar, det finns vilja från båda håll att
hitta lösningar
• Säkerhet i överföringen – en nöt att knäcka, kan bromsa allt!
• Örnar – ett problem tillståndsmässigt, bör gå att hitta Gotlandslösning
• Lönsamheten – ett Sverige problem, hur lång blir svackan? Bör gå att
hantera
• Exploatörer – tror på Gotland, jobbar på.
Ordföranden tackade för informationen.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 275
Förslag till detaljplan för Hangvar Ire 1:188, del av. Utställning
RS 2012/474

- (Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 66)
- Ledningskontoret 2012-09-17

Byggnadsnämnden gör en förnyad utställning av detaljplan för Hangvar Ire 1:88
med anledning av miljödomstolens upphävande av antagandet av planen. Domen
innebar att regionfullmäktige har att fatta beslut om antagandet och inte byggnadsnämnden på grund av att Gotland omfattas av ett Riksintresse. Därmed är Miljödomstolens synpunkter beaktade men i sak är planhandlingarna oförändrade.
Ledningskontoret har inget att invända mot det nya planförslaget utan hänvisar till
tidigare beslut.
Yrkande:
•

•

Cecilia Nygren (MP) yrkade på att detaljplanen förändras på så sätt att
bebyggelsen dras tillbaka i sydsydväst, in mot skogen, så att ett respektavstånd
på 200 meter till klintkanten fås.
Åke Svensson (S) yrkade avslag på Cecilia Nygrens yrkande till förmån för
ledningskontorets förslag.

Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och Cecilia Nygrens yrkande
och fann att ledningskontorets förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. JA för ledningskontorets förslag och NEJ för Cecilia Nygrens yrkande. 14 ledamöter röstade ja: Hanna
Westerén (S), Lena Celion (M), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Eric Martell (S), Bo
Björkman (S), Anette Medbom (S, Eva Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Rolf
Öström (M), Simon Härenstam (M), Lars Thomsson (C), Margareta Persson (M) och Åke
Svensson (S). En ledamot röstade nej: Cecilia Nygren (MP). Ordförande fann att
ledningskontorets förslag vunnit bifall.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen hänvisar till tidigare beslut, KS § 66/2010, i samband med att
ärendet behandlades under den förra utställningsfasen.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 276
Information. Livsmedelsupphandlingen
SF 21010/597

Regionjuristen Patrik Pettersson redogjorde för överklagande av genomförd
livsmedelsupphandling.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 277
Delegationsbeslut, remiss. Bättre behörighetskontroll
(SOU 2012:42)
RS 2012/417

- Socialdepartementet 2012-07-12
- Ledningskontoret 2012-09-18 (delegation)

Remissyttrande över betänkandet Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42) ska
vara Socialdepartementet tillhanda senast den 31 oktober. Ärendet har internremitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden.
Mot bakgrund av remisstidens längd och att ytterligare tid krävs för tjänstemannaberedning av ärendet har ledningskontoret föreslagit att regionstyrelsen delegerar till
sitt arbetsutskott att inge yttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 278
Delegationsbeslut, remiss. Innovationsstödsutredningen –
innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor
(SOU 2012:41)
RS 2012/403

- Utbildningsdepartementet 2012-07-12
- Ledningskontoret 2012-09-13 (delegation)

Remissyttrande över Innovationsstödsutredningen – innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor (SOU 2012:41) ska vara Utbildningsdepartementet tillhanda senast den 31 oktober.
Mot bakgrund av remisstidens längd och att ytterligare tid krävs för tjänstemannaberedning av ärendet har ledningskontoret föreslagit att regionstyrelsen delegerar till
sitt arbetsutskott att inge yttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 279
Delegationsbeslut, remiss. Förslag till höjt fribelopp för barns och
skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt
bistånd
RS 2012/478

- Socialdepartementet 2012-09-07
- Ledningskontoret 2012-09-07 (delegation)

Remissyttrande över Förslag till höjt fribelopp för barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd ska vara Socialdepartementet tillhanda
senast den 15 oktober. Förlängd tid för yttrande har begärts hos departementet, men
ej beviljats.
Ärendet har internremitterats till socialnämnden.
Mot bakgrund av behovet av internremiss och remisstidens längd har ledningskontoret föreslagit att regionstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att inge
yttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret, kanslienheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 280
Anmälningsärenden

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

Förhandlingsprotokoll

Protokoll från förhandling 2012-07-30 med Vision avd 182 Gotland om Lokalt
kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK 12

•

Regiondirektörens beslut

Remissvar till Landsbygdsdepartementet om Tekniskt underlag Landsbygdsprogram 2014
– 2020 samt Behov av nya mål och åtgärder för ekologisk produktion i landsbygdsprogrammet

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 22 augusti – 21 september 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 281
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 282
Associerat medlemskap i Mälardalsrådet
RS 2012/520

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-08-14, § 215
- Ledningskontoret 2012-09-24

Ledningskontoret föreslår, mot bakgrund av att relationerna med Stockholm och
Mälardalsrådet är viktiga för Gotlands utveckling och tillväxt, att Region Gotland
bör ansöka om associerat medlemskap i Mälardalsrådet.
Av ledningskontorets skrivelse framgår att Mälardalsrådet, som funnits i 20 år, har
56 kommuner och 5 landsting som medlemmar samt fyra associerade medlemmar;
Norrköping, Linköping och Karlstad. För associerade medlemmar gäller följande:
- Inbjudan till Mälartinget som äger rum en gång om året.
- Närvaro- och yttranderätt vid Mälardalsrådets rådsmöte som äger rum i
samband med Mälartinget.
- Deltagande arbets- och projektgrupper efter beslut i styrelsen.
- Inbjudan till öppna konferenser och seminarier.
- Nyhetsmagasin och nyhetsbrev.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland ansöker om associerat medlemskap i Mälardalsrådet.

Expedieras:
Ledningskontoret, stab

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2012-09-27

Rs § 283
Information från regiondirektören avseende utredningsuppdrag
RS 2012/234

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-05-07, § 234

Regionstyrelsens arbetsutskott har gett regiondirektören i uppdrag att tillsätta en
revisionsutredning avseende hanteringen av biogasärendet inklusive hur ärendet
handlagts utifrån tekniska nämndens beslutsordning.
Regiondirektör Bo Dahllöf informerade om att uppdraget, som har breddats till att
omfatta översyn och beslutsfattande inom tekniska nämndens område, kommer att
avrapporteras arbetsutskottet i samband med höstens budgetavstämning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 27 september 2012, § 281
Järnvägsplan för Gotlands Hesselby Jernväg
mellan Roma och Munkebos
Trafikverket har beslutat att fastställa järnvägsplan för
Gotlands Hesselby Jernväg mellan Roma och Munkebos i
Gotlands kommun Gotlands. Län

Livsmedelsupphandlingen
Fråga från Robert Nilsson inkom 2012-09-10 om Lagen
om offentlig upphandling. Svar från regionstyrelsens
ordförande Åke Svensson skickades 2012-09-14

Trafikverket 2012-09-03

Budgetförutsättningar för åren 2012-2016
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Ny skatteunderlagsprognos
Preliminärt taxeringsutfall augusti
Ny befolkningsprognos
Utfall befolkningsstatistik per den 30 juni 2012-09-19
Kommunal verksamhet, sammanvägt prisindex
Nya instruktioner till modellen Skaller & bidrag

Skatteverkets preliminära taxeringsutfall föranleder inte
någon revidering av SKL:s prognos. Skatteunderlagstillväxten år 2012 är uppreviderad till följd av den
oväntat starka utvecklingen på arbetsmarknaden under
första halvåret, utvecklingen år 2012 är nedreviderad.
Det betyder att skatteunderlagets nivå år 2013 är
marginellt lägre än i förra prognosen
Cirkulär 12:40

Lagändring i socialförsäkringsbalken samt
överenskommelse om ändring i Allmänna
bestämmelser
En lagändring har genomförts i socialförsäkringsbalken
(SBF) i syfte att förtydliga arbetsgivarnas sjuklöneansvar.
Lagändringen trädde i kraft den 1 juli 2012.
Cirkulär 12:43

Bildande av naturreservatet Bäcks, Väte socken,
Gotlands kommun
Beslut: Länsstyrelsen har förklarat området som Naturreservat. Beslutet är översänt till byggnadsnämnden.
Länsstyrelsen i Gotlands län 2012-09-05

Utomstående inkomna skrivelser
Fortverkets försäljning av f.d. skjutfältet
Trälge, Fleringe socken, Gotlands län
Skrivelse från Anders Lekander, Naturskyddsföreningen
Gotland inkom 2012-08-31 om vädjan om att inblandade
myndigheter verkar för att Trälje förblir i statlig ägo genom att
Naturvårdsverket övertar området från Försvarsmakten.

Synpunkter rörande miljööverdomstolens beslut
om Nordkalks kalkstensbrytning vid Ducker
1:64
Två skrivelser har inkommit 2012-09-03, till
regionstyrelsen, om Nordkalk med temat att rädda
Ojnareskogen innan det är försent.
Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr RS 2012/327

Regionstyrelsen

Handlingstyp YTTRANDE
Datum 27 september 2012

Försvarsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Remissyttrande – Betänkande Internationellt stöd vid
kriser (SOU 2012:29)
Region Gotland har beretts möjlighet att lämna synpunkter på Betänkande –
Internationellt stöd vid kriser (SOU 2012:29)
Region Gotland har efter remissbehandling, i allt väsentligt, intet att erinra mot
utredarens förslag.
Utredningen är väl genomarbetad och de föreslagna åtgärderna för att stärka
Sveriges förmåga att ta emot internationellt stöd är motiverade.
Region Gotland vill även framföra att flera av de föreslagna åtgärderna vad
gäller mottagande av internationellt stöd kan vara applicerbara på Gotland,
med sitt ö-läge, då det gäller förstärkning med nationella resurser.
Därav ser Region Gotland det som angeläget att även detta beaktas av berörda
myndigheter, enligt utredningens förslag, i det fortsatta arbetet.
Regionstyrelsen

Åke Svensson
ordförande

Bo Dahllöf
regiondirektör
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