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RS AU § 262

Framtagande av förslag till länsplan för
regional transportinfrastruktur 20222033/2037

RS 2020/1714

Arbetsutskottets beslut


Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regeringen har gett länen i uppdrag att ta fram trafikslagsövergripande länsplaner för
regional transportinfrastruktur för perioden 2022–2033. Länsplanerna ska vara
inlämnade till Infrastrukturdepartementet senast den 30 april 2022. Då ska de vara
remitterade och sammanställda. Därefter kommer regeringen att analysera länens
förslag till åtgärder och fatta beslut om vilka definitiva ramar som tilldelas respektive
länsplan. Senast två månader efter regeringens beslut om ramar ska länsplaneupprättarna fastställa länsplanerna.
Gotlands förslag till länsplan avses sändas på remiss under tiden 28 oktober 2021 till
31 januari 2022. Förslag till sändlista bifogas. Därefter behandling i regionstyrelsen i
februari/mars 2022.
De ekonomiska ramarna för Gotlands länsplan uppgår preliminärt till 273 miljoner
kronor. Planförslaget innebär, utslaget över hela planperioden, en fördelning till
statliga åtgärder med 75 procent och till statlig medfinansiering med 25 procent.
Förslaget innebär vidare en fördelning med 43 procent till cykelåtgärder på det
statliga vägnätet respektive 18 procent till trafiksäkerhets- och kollektivtrafikåtgärder
på det statliga vägnätet. Även inom åtgärdsområdet statlig medfinansiering
finansieras cykel- och kollektivtrafikåtgärder. Två större objekt föreslås i planen:
Klintehamn korsningsåtgärd och Visborg, cirkulationsplats. Till länsplanen bifogas
en miljökonsekvensbeskrivning.
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur ska lämnas till regeringskansliet,
remitterad och sammanställd, 30 april 2022. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att
länsplanen bör skickas till remittenter i bilagd sändlista med en sista svarsdag 31
januari 2022.
forts
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RS AU § 262 forts
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet föreslår vissa redaktionella ändringar i Länsplanen och att en ny
version bifogas kallelse till regionstyrelsen.
Claes Nysell (L) föreslår att politiska partier läggs med i remisslistan.
Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Infrastrukturdepartementet, 2021-06-23.
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27
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RS AU § 263

Almedalsveckan 2022 - schema och
fördelning av dagar

RS 2021/1355

Arbetsutskottets beslut


Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Beslut togs av regionstyrelsen i februari i år att från och med 2022 är Almedalsveckan
en femdagars vecka med totalt tio halvdagar att fördela mellan för partierna.
Det parti som inleder dagen har tillgång till den del av Almedalen som är närmast
scenen inklusive scen fram till klockan 14.00. Deras partiledartal/dagtalet hålls från
scenen klockan 13.00. Det parti som avslutar dagen får tillträde till området inklusive
scenen från klockan 15.00. Deras partiledartal/kvällstalet hålls klockan 19.00.
Under Almedalsveckans första halvdag, som för 2022 är söndagen den 3 juli fram till
klockan 14.00, samt under veckans sista halvdag, som är torsdagen den 7 juli från
klockan 15.00, disponeras området och scenen av Region Gotland i sin roll som
arrangör och värd för invigning och avslutningsaktiviteter.
Fördelning av halvdagar mellan partierna baseras (texten nedan byts ut när förslag
finns):
På det beslutade schemat för innevarande mandatperiod alternativt utifrån hur
dagarna fördelades 2021 med utgångspunkt att inget parti ska få samma del av dagen
två år i rad.
Förslag på fördelning av halvdagar har lyfts till riksdagspartiernas projektledare och
enligt gällande beslutsordning tar Almedalsrådet fram beslutsunderlag för vilken
turordning som ska gälla för beslut i Regionstyrelsen.
Att överlåta Almedalsveckans första halvdag till Region Gotland innebär att denna
halvdag kan vikas till invigningsevenemang utan att inkräkta på partiernas halvdagar.
Samma resonemang gäller för den halvdag som avslutar Almedalsveckan 2022, som
då kan disponeras av Region Gotland för olika avslutningsaktiviteter utan att inkräkta
menligt på något partis halvdag.
forts
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RS AU § 263 forts
Det finns redan nu andra aktiviteter i Almedalen, exempelvis Idrottens dag och
Mångfaldsparaden. Med halvdagar i början och i slutet som inte disponeras av ett
parti kan dessa två aktiviteter även fortsättningsvis arrangeras i Almedalsparken.
Även en avslutningsaktivitet kan genomföras på Almedalens scen utan att det
påverkar partierna.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) föreslår att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget
yttrande då ärendet ska behandlas i Almedalrådet nästa vecka.
Ordföranden ställer proposition på eget förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-11
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RS AU § 264

Uppdrag om att låta utreda överförmyndarverksamheten

RS 2020/1950

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Ärendet avslutas.

Överförmyndarnämnden hade hemställt om en översyn av frågan om organisering av
dess verksamhet i nämndform eller med en överförmyndare. Sedan utredningen
påbörjats med intervjuer av förtroendevalda och personal, kom betänkandet Gode
män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36). I betänkandet har föreslagits att
överförmyndarnämnd ska bli den obligatoriska organisationsformen från och med
den 1 januari 2027.
Även om remissbehandling med mera återstår för betänkandet, får det hållas för
troligt att förslaget om nämndform kommer att vinna lagstiftarens gehör. Med
hänsyn härtill är det inte längre ändamålsenligt att nu utreda alternativet med en
överförmyndare. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att det här ärendet
avslutas. Skulle det ändå visa sig att lagstiftaren inte inskränker självstyret beträffande
organisationsform, kan givetvis en ny översyn inledas.
Avslutningsvis kan nämnas att frågan om huruvida små nämnder i syfte att frigöra
resurser för kärnverksamheten skulle kunna befrias från en del moment i regionens
styrning och uppföljning har uppmärksammats och påtalats för berörda.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Överförmyndarnämnden 2020-12-01, § 6
Regionstyrelseförvaltningen 2021-06-09
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RS AU § 265

Granskningsrapport. Uppföljande granskning
av ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet
2017”

RS 2021/1171

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelseförvaltningens förslag till yttrande lämnas som svar till regionens
revisorer.
 Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga uppdrag och ansvar
gällande hantering av studieförbund samt tydliggöra resursbehoven. Uppdraget
skall redovisas till budgetberedningen 2022.


På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har KPMG fått i
uppdrag att genomföra en uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017”. Syftet med den uppföljande granskningen har varit att följa upp
verkställighet och effekter av regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 117, att
avveckla kultur- och fritidsnämnden och dess förvaltning från 2018-01-01. Målet
med den nya organisationen var att skapa ekonomisk effektivitet och goda förutsättningar till framtida utveckling.
Den sammanfattande bedömningen av KPMG efter genomförd granskning är att
organisationsförändringen bidragit till ökade besparingar. Det råder delade meningar
avseende huruvida området synliggörs mer nu i den nya organisationen samt
huruvida roll- och ansvarsfördelningen avseende utbetalning av bidrag till studieförbunden är tillräckligt tydlig. Inom ärende- och arkiveringsarbetet uppges
organisationsförändringen ha inneburit en negativ effekt.
Regionens revisorer lämnar följande rekommendationer till regionstyrelsen:
Att tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning
avseende utbetalning av bidrag till studieförbund.
Att i samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga
det kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.
Att inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete
och uppdrag
Region Gotlands revisorer har begärt regionstyrelsens svar på de åtgärder som
föreslås i uppföljande granskning av ”Framtida kultur-och fritidsverksamhet 2017”,
Revisionsrapport Region Gotland (KPMG).
forts
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RS AU § 265 forts
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att uppdrag ges att förtydliga uppdrag och
ansvar gällande studieförbunden till budgetberedningen 2022. Gällande utvärdering
av kultur- och fritisberedningens arbete och uppdrag hänvisas till tidigare beredning
och ärende i frågan RS 2020/860 då en avveckling av dagens kultur- och fritidsberedning föreslogs. Regionstyrelsens beslutade då att kultur- och fritidsberedningen
behålls som beredning för kultur- och fritidsärenden enligt instruktionen.
Regionstyrelseförvaltningen vill även komplettera de efterfrågade yttrandena gällande
ekonomi och administration. Förvaltningen vill förtydliga att inga beslut om ändrad
besparingsnivå gällande kultur och fritid har gjorts, 15 mnkr var uppdraget över tid
och organisationsförändringen skulle nå 5 mnkr av dessa. Resterade besparing har
tagits i andra former. Gällande administration ser förvaltningen fortsatt behov av
stöd och kommer kartlägga och göra insatser där det behövs.
Regionstyrelseförvaltningen lämnar yttrande kring rekommendationerna nedan.
Rekommendation 1
Tydliggöra och föreslå fullmäktige att fastställa roll- och ansvarsfördelning avseende
utbetalning av bidrag till studieförbund.
Regionstyrelseförvaltningens yttrande
I september 2017 fastslog Regionfullmäktige (2017-09-25, § 117, ) roll- och
ansvarsfördelning avseende utbetalning till studieförbunden. Ansvaret övergick till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Förvaltningen har sedan beslutet fört en
nära dialog med mottagande förvaltning och studieförbunden för att tydliggöra samt
hitta former för utveckling. Beslutet från 2017 uppfattas olika inom förvaltningarna
och en otydlighet återfinns kring vad beslutet innebär. Därför föreslår regionstyrelseförvaltningen att ett uppdrag ges till förvaltningen där förtydligande görs kring
uppdrag, ansvar samt vilka resurser som eventuellt krävs. Detta uppdrag föreslås
återrapporteras till budgetberedningen 2022 och behöver göras i samverkan med
Utbildningsförvaltningen som idag är ansvarig för arbetet kring studieförbunden.
Rekommendation 2
I samband med riskanalys alltid bedöma de administrativa behoven och överväga det
kunskapsstöd som kan komma att behövas vid en omorganisation.
Regionstyrelseförvaltningen yttrande
Förvaltningen kommer att ta detta i beaktande inför eventuella kommande
omorganisationer.
forts
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RS AU § 265 forts
Rekommendation 3
Inför kommande mandatperiod utvärdera kultur- och fritidsberedningens arbete och
uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningens yttrande
Regionstyrelseförvaltningen fick vid regionstyrelsens arbetsutskott i april 2020 i
uppdrag att göra en översyn av instruktion och arbetsformer för kultur- och
fritidsberedningen (RS 2020/860). En avveckling av dagens kultur- och fritidsberedning föreslogs samt att ärendeberedningen borde ske inom ramen för RSAU och
REGU. Regionstyrelsens beslutade då att kultur- och fritidsberedningen behålls som
beredning för kultur- och fritidsärenden enligt instruktionen (RS 200617, § 180).
Regionstyrelseförvaltningen fick då även i uppdrag att arbeta in ärendehantering och
göra en översyn av instruktionen, vilket därefter har skett. Regionstyrelseförvaltningen
hänvisar därmed till genomförd beredning i nämnt ärende och bedömer att ytterligare
hantering i ärendet inte behöver ske.
Övrigt
Utöver dessa tre områden vill regionstyrelseförvaltningen kommentera ytterligare två
områden i rapporten: Ekonomi samt ärendehantering och kommunikation.
Ekonomi
Gällande ekonomi står i rapporten att uppdraget ursprungligen var att spara 15 mnkr
under åren 2017–2019 och att den totala direkta besparingen efter tillkommande
tjänster förväntades bli omkring 5 mnkr. KPMG skriver därefter att besparingskravet
om 15 mnkr har förändrats över tid och ändrats till 5 mnkr samt att de har svårt att
följa beslutsvägarna.
Regionstyrelseförvaltningen vill härmed förtydliga att det totala besparingskravet var
15 mnkr enligt nämndsbeslut att organisationsförändringen förväntades spara 5 mnkr
och övriga 10 mnkr skulle ske genom ytterligare besparingar. Besparingskravet har
därmed inte förändrats över tid. Samtliga besparingar, totalt 15 mnkr, har genomförts. Ytterligare besparingskrav har dessutom ålagts KFA både 2020 och 2021, vilket
bland annat har påverkat bemanningen. Fortsatt verksamhetsutveckling har
finansierats genom omprioriteringar inom ram.
Ärendehantering och kommunikation
Gällande ärendehantering och kommunikation vill regionstyrelseförvaltningen
tydliggöra att organisationsförändringen i rapporten uppges ha inneburit en negativ
effekt på grund av kompetenstapp och kapacitetsbrist.
forts
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RS AU § 265 forts
Den förstärkning med 0,5 tjänst för kommunikation som tillkom i omorganisationen
tillgodogjorde inte Kultur- och fritidsavdelningens behov fullt ut. Tack vare
förtydligande kring 0,5 tjänst kommunikation med uppdrag att specifikt arbeta och
stötta kultur och fritid från och med juni 2021, har dock nya möjligheter för
kommunikationsarbetet uppstått.
Gällande kompetensförlusten kring exempelvis ärendehantering, administration och
arkivering behöver ytterligare kartläggningar och insatser göras, något som
förvaltningen avser göra i löpande verksamhetsutveckling.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Revisorerna 2021-09-22
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27
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RS AU § 266

Remiss. Ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken till täktverksamhet i Slite,
Gotlands kommun

RS 2021/1337

Arbetsutskottets beslut

Upprättat yttrande inlämnas till regeringen enligt regionstyrelseförvaltningens
förslag.
Paragrafen justeras omedelbart.


Cementa AB har ansökt hos regeringen om tillstånd att för en tid av tre år bedriva en
verksamhet som avser täkt av kalksten och drift av sammanhängande anläggningar
och anordningar i de befintliga bergtäkterna File Hajdar och Västra brottet i Slite.
Region Gotland beretts möjlighet att till regeringen ge synpunkter på företagets
ansökan.
Cementa ansökte 2017 om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet vid Västra
brottet och File hajdar-täkten. Region Gotland hade tillstyrkt ansökan under
förutsättning att verksamheten inte påverkade grundvattentäkten i Slite eller
Tingstäde träsk negativt, men var dock beredd att acceptera den av Cementa i
ansökan bedömda påverkan på grundvattentäkten i Slite under förutsättning att
Cementa vidtog erforderliga kompensationsåtgärder. Som en del i detta hade
Cementa och regionen träffat ett avtal om förstärkt vattenförsörjning där Cementa
åtog sig att tillhandahålla regionen dricksvatten i form av 300 000 m3 råvatten per år
ur Spillingsdammen.
Mark- och miljödomstolen lämnade 2020 Cementa tillstånd till ansökan, varefter
domen överklagades till mark- och miljööverdomstolen. Regionen överklagade inte
domen. I juli 2021 beslutade mark- och miljööverdomstolen att undanröja mark- och
miljödomstolens dom och avvisa Cementas tillståndsansökan.
Den nu aktuella ansökan till regeringen omfattar tillstånd till fortsatt täktverksamhet i
de två befintliga kalkstenstäkterna Västra brottet och File hajdar-täkten. Ansökan
avser brytning av den kalksten som omfattas av bolagets befintliga tillstånd, till det
djup i respektive täkt som det befintliga tillståndet medger. Ansökan omfattar även
anläggande och drift av de anläggningar som behövs för täktverksamhetens
bedrivande.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att Cementas ansökan till regeringen avser
brytning av den kalksten som omfattas av bolagets befintliga tillstånd, men där
fortsatt verksamhet hindras av tidsbegränsningen i detta tillstånd.
forts
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Vid den tidigare tillståndsprövningen som ledde fram till det tillstånd som löper ut
den 31 oktober 2021, har regionen inte haft någon erinran mot detta uttag. Inom
ramen för nu aktuell tillståndsprövning har det inte framkommit något som ger
anledning till att ompröva denna inställning.
Som underlag i tillståndsprövningen har Cementa låtit genomföra utredningar om
grundvattenförhållandena vid Västra brottet och File hajdar-täkten. I företagets
bedömning av miljöeffekter anges att det för Västra brottet inte förväntas någon
påverkan på grundvattensystemet om brytningen fortsätter enligt sökt tillstånd. För
File hajdar-täkten är förändringen liten, men inte helt obetydlig. En viss påverkan på
grundvattensystemet kan förväntas i direkt anslutning till den tillkommande
brytningen om brytningen fortsätter enligt sökt tillstånd.
I de utredningar som presenteras görs bedömningen att konsekvenserna av brytning
enligt sökt tillstånd är obetydliga och att påverkan på grundvattennivåer är liten eller
obetydlig i närheten av täkterna och obefintlig på längre avstånd. Den ansökta
verksamheten kommer inte ha någon påverkan på grundvattennivåer i närheten av
Tingstäde träsk eller på vattennivåer i den kommunala dricksvattentäkten. Vid en
markant sänkning av grundvattennivåerna kan grundvattnets salthalt påverkas. Men
eftersom påverkan på nivåer är liten för File hajdar-täkten och obetydlig för Västra
brottet under ansökt tid påverkas inte salthalterna i grundvattnet, varken i brottets
närhet eller i vattenförekomsten i stort.
Regionstyrelseförvaltningen konstaterar att Cementas ansökan till regeringen avser
brytning av den kalksten som omfattas av bolagets befintliga tillstånd, men där
fortsatt verksamhet hindras av tidsbegränsningen i detta tillstånd. Vid den tidigare
tillståndsprövningen som ledde fram till det tillstånd som löper ut den 31 oktober
2021, har regionen inte haft någon erinran mot detta uttag. Inom ramen för nu
aktuell tillståndsprövning har det inte framkommit något som ger anledning till att
ompröva denna inställning.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det upprättade förslaget till yttrande belyser
den ståndpunkt Region Gotland bör föra fram till regeringen inför behandlingen av
Cementas ansökan.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 266 forts
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras ombud Mårten Bengtsson och Anders Lindholm, planeringsstrateg,
regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
bifalls.
Katarina Krusell (MP) anmäler följande protokollsanteckning:
1. Vattensituationen är inte densamma idag som 2010 då tillstånd gavs.
2. Gotlands befolkning har ökat och vi är anmodade att ansluta Hide till Regionens
nät. Vi kan inte riskera vattnet.
3. Klimatförändringarna innebär större påfrestningar på vattenförsörjningen.
4. Vi har idag bättre kunskap om de risker för vattnet som en brytning i den
gotländska berggrunden innebär, jämfört med 2010.
5. Vi vet idag att Tingstäde träsk är grundvatten matat vilket vi inte visste vid
beslutet 2010. Vi kan inte riskera Visbys viktigaste vattentäkt.
6. EU:s vattendirektiv har ändrats sen 2010.
7. Påverkansområdet på vattnet är sannolikt större än vi visste 2010.
Beslutsunderlag

Miljödepartementet 2021-09-29
Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-06
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 267

Remiss. Kommuner mot brott (SOU 2021:49)

RS 2021/1051

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Remissyttrande gällande Kommuner mot brott (SOU 2021:49) överlämnas till
justitiedepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Lagförslaget som Region Gotland har fått möjlighet att yttra sig över har som
grundläggande syfte att väsentligt höja den nationella ambitionsnivån för det
brottsförebyggande arbetet.
Utredningen förslår därför ett utökat kommunalt ansvar för det brottsförebyggande
arbetet inom kommunens geografiska område. För att möjliggöra detta utökade
ansvar ingår i lagförslaget även ekonomisk förstärkning.
Lagförslaget är utformat som ett grundläggande ramverk i vilket kommunerna har
handlingsfrihet att arbeta utifrån den enskilda lokala problembilden. Ramverket
innebär ett formellt brottsförebyggande ansvar och ett antal grundläggande
byggstenar för arbetet.
Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt ett yttrande med ett antal synpunkter
på lagens utformning. I stort rör det sig dock om förtydliganden och sammantaget
innebär lagförslaget ett relativt ringa ingrepp på det kommunala självstyret i
förhållande till medföljande resurstillskott.
Avslutningsvis bedömer regionstyrelseförvaltningen att lagförslagets syfte och
ambition ligger i linje med de målsättningar som formuleras i Gotlands regionala
utvecklingsstrategi (RUS).
Region Gotlands uttryckta ambitioner i RUS innefattar ett tryggt och inkluderande
samhälle, hållbar tillväxt och attraktionskraft. Resurstillskottet skulle innebära ett
närmande mellan dessa ambitioner och de faktiska förutsättningarna för det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet på Gotland.
Bedömningen blir sammantaget att lagförslaget ligger i linje med den regionala
utvecklingsstrategins (RUS) ambitioner samtidigt som det innebär ett relativt ringa
ingrepp på det kommunala självstyret i förhållande till medföljande resurstillskott.
Resurstillskottet skulle innebära ett närmande mellan de formellt uttryckta
ambitionerna och de faktiska förutsättningarna för trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 267 forts
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen avger yttrande i enligt
med förberett förslag.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Justitiedepartementet 2021-07-02
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-28
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 268

Remiss. Promemoria om förordningen om
stöd till regionala elektrifieringspiloter för
tunga transporter

RS 2021/1080

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Remissyttrande gällande Promemoria om förordningen om stöd till regionala
elektrifieringspiloter för tunga transporter överlämnas till Infrastrukturdepartementet enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

Remissen gäller förslaget till en ny förordning om investeringsstöd till så kallade
”elektrifieringspiloter, ett projekt där aktörer går samman för att bygga infrastruktur
med strategiskt placerade laddstationer eller tankstationer för fossilfri vätgas och som
möjliggör tunga elektrifierade lastbilstransporter och optimerade logistikflöden inom
ett område med omfattande behov av godstransporter”.
Förordningen, vilken meddelad med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen, anpassas till
de villkor som gäller enlighet med de villkor som anges i kapitel I och artikel 36 a i
kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 eller i kommissionens förordning
(EU) nr 1407/2013 samt anpassas till övrig relevant EU-lagstiftning gällande villkor
för offentliga investeringsstöd.
Stödet handläggs hos Energimyndigheten och är redan försenat i och med att
förordningen ännu inte godkänts. Medel finns redan i budget för innevarande år,
men avses även för kommande år.
I förslaget anges att ”Laddstationerna bör placeras på platser som bidrar till att
påskynda elektrifieringen av den regionala distributionstrafiken i området. Regionalt
brett förankrade projekt som genomförs i samverkan mellan olika aktörer och som
leder till möjlig elektrifiering av en stor mängd trafikarbete med lastbilar i samma
geografiska område bör därför ges prioritet.
Länsstyrelserna föreslås från statens sida att ansvara för att i samverkan med
regioner, kommuner och näringsliv samordna arbetet med regionala elektrifieringspiloter i respektive län.”
Utöver Energimyndigheten föreslår endast länsstyrelserna få extra medel, för att till
sina övriga samordningsuppdrag även samordna detta stöd, i samverkan med
regioner och kommuner.
Energimyndigheten föreslås få ett utökat informationsuppdrag om övriga stöd som
kompletterar stödet till elektrifieringspiloter.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 268 forts
Det stöd som ligger närmast till för regioner och kommuner är att företag,
kommuner och regioner kan söka statligt stöd från Energimyndigheten för köp och
finansiell leasing av tunga lastbilar, totalvikt över 3,5 ton, som drivs av bioetanol,
fordonsgas eller el från t ex batteri eller bränsleceller.
Bedömningen är att regionstyrelsen kan välkomna förslaget till förordning, med
bakgrund av att detta stöd är en av flera statliga satsningar som behövs för att bryta
beroendet av fossila bränslen i transportsektorn. Regionstyrelsen kan även ställa sig
bakom de bedömningar som görs i promemorian, men med tillägget att det vore
önskvärt att även öppna stödet för fler e-bränslen. Att stödet ska gå till allmänt
tillgängliga tank-/laddstationer är ett krav för att inte stödet ska behöva ett särskilt
EU-godkännande, men det får inte äventyra säkerheten kring anläggningarna.
Konsekvensanalyser av barnperspektiv, jämställdhet. landsbygd, eller styrkortsperspektiv görs inte i detta remissvar, då dessa aspekter inte finns med i remissunderlaget.
Förslaget om statligt stöd till elektrifieringspiloter är ett led arbetet för att i att nå
Sveriges klimatmål, detta förslag var redan berett i fjolårets budgetberedning till 2021,
därför lyfts inte här frågan om att komplettera med stöd till flyg och sjöfart, det får
komma i nya satsningar. Fler åtgärder kommer att behövas.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Indrastrukturdepartementet 2021-07-15
Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-01

20 (31)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 269

Försäljning av fastigheten Klinte Sicklings
1:116 och 1:117 (Suderviljan)

RS 2021/1067

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige


Tekniska nämndens beslut om försäljning godkänns.

Tekniska nämnden har, efter skriftlig förfrågan från Suderviljan ekonomisk förening,
föreslagit en fastighetsförsäljning av ovan nämnda fastigheter. I enlighet med beslutade
riktlinjer ska en försäljning föregås av en marknadsvärdering. Den marknadsvärdering
som gjorts avser en av fastigheterna och indikerar ett värde om 3 500 000 kr. Utöver
detta ska även fastigheternas bokförda värde beaktas. I detta fall uppgår det bokförda
värdet per 2021-08-31 till 5 776 000 kr.
Efter förhandling med Suderviljan ekonomisk förening har ett försäljningspris om
1 750 000 kr överenskommits. Utöver detta finns även en klausul om tilläggsköpeskilling om 1 750 000 kr om fastigheterna säljs inom 10 år.
Försäljningen innebär en bokföringsmässig kostnad för Region Gotland på ca
4 000 000 kr vilket belastar resultatet 2021 samt att marknadsvärderingen inte utgör
grund för försäljningspriset.
Som motiv till dessa avsteg anger tekniska nämnden att kostnadsminskningar
kommer att ske avseende drift och förvaltning, att verksamheten inom det sociala
kooperativet ges förutsättningar att utvecklas och att de arbetstillfällen och den nytta
det sociala kooperativet gör ges möjlighet att planera långsiktigt.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att fastigheten inte ska säljas till pris som understiger marknadsvärderingen.
Sammanfattningsvis får regionen inte sälja fastigheter till underpris till en näringsidkare om det inte finns synnerliga skäl och om stödet även är förenligt med EUrätten. Enligt regionens egna riktlinjer ska dessutom avvikelser från marknadsmässig
hantering alltid motiveras.
Av handlingarna i ärendet framgår att en av fastigheterna av värderingsman har
värderats till 3 500 000 kronor och att direktförsäljning avses ske till en ekonomisk
förening, det vill säga en näringsidkare. Det är alltså en underprisförsäljning, en gåva
av regionens tillgångar till ett företag. En nämnd ska vara affärsmässig i sina köp eller
säljverksamhet. Att ge gåvor är således inte en nämnd utan uttrycklig lag eller motsvarande behörig att slutligt besluta om.
forts
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 269 forts
Tekniska nämnden har således gjort rätt som hänskjutit det slutliga avgörandet av
ärendet till regionfullmäktige. Frågan om avstegen från den marknadsmässiga
prissättningen har motiverats av nämnden på sätt som regionens egna riktlinjer anger
kan diskuteras. Det har dock inte framkommit några sådana synnerliga skäl som
anges i förarbetena såsom bortfall av väsentlig service.
Till detta kan även tilläggas att fastigheterna i dag är bokförda till ett värde av
5 760 000 kr. En försäljning för 1 750 000 kr skulle innebära en realisationsförlust
om drygt 4 000 000 kr. Detta belastar regionens totala resultat för 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår efter en samlad bedömning att tekniska
nämndens förslag om försäljning ska avslås.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V), Meit Fohlin (S) och
Claes Nysell (L) att tekniska nämndens beslut om försäljning ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämndens beslut den 23 juni 2021, § 140
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-28
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 270

Markanvisningstävling inom
Stadsutvecklingsprojekt Visborg

RS 2021/504

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Informationen godkänns.
 Regionstyrelseförvaltningen genom Stadsutvecklingsprojekt Visborg får i uppdrag
att återkomma i november med fullständigt underlag inför beslut om utlysning av
markanvisningstävling avseende tilldelningsområde 1-4 inom detaljplaneförslag för
kv Trombonen och Slagverket m fl (tidigare del av delområde A, Vädursgatan,
Visborg).


Ramarna för utvecklingen av Visbys nya stadsdel Visborg har fastlagts i Hela Visby fördjupad översiktsplan för Visbyområdet 2025 och antagits av regionfullmäktige
2009-12-14 (RF § 172). Ett direktiv för genomförande av utbyggnaden, Strukturplan
Visborg, godkändes av regionfullmäktige 2016-04-25, § 61.
Startpromemoria för samhällsbyggnadsprojekt del av norra Visborg samt del av
Vädursgatan godkändes av regionstyrelsen 2017-11-23, § 331 och dåvarande
Byggnadsnämnden fick i uppdrag att ta fram detaljplaner för området i enlighet med
strukturplanens intentioner.
Regionstyrelsen godkände 2020-11-25, § 337 Kvalitetsprogram Visborg – Allmän del
för hela Visborgsområdet och Kvalitetsprogram Visborg Fördjupningsområde Norra
Visborg samt del av Regementsområdet.
Arbetet med en detaljplan inom området pågår och förväntat antagande sker våren
2023.
Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24, § 281 att ge AB GotlandsHem en generell
markanvisning inom Norra Visborg omfattande mark för ca 250 lägenheter. I syfte
att reglera samverkan mellan Region Gotland och AB GotlandsHem samt att reglera
övergripande frågor rörande detaljplaneläggning och efterföljande exploatering inom
delområde A, Vädursgatan, Visborg ingicks ett ramavtal mellan parterna vilket
godkändes av regionstyrelsen 2019-08-29, § 243.
AB GotlandsHem meddelade efter styrelsebeslut 2021-03-23 att projektet på Visborg
avbryts och som en direkt följd av beslutet sägs ramavtalet avseende Visborg upp.
Detta öppnade för Region Gotland att genom markanvisningstävling anvisa marken
till andra aktörer och regionstyrelseförvaltningen tillsammans med Stadsutvecklingsprojekt Visborg har bedömt att lämplig tidpunkt att genomföra tävlingen är efter
samråd av detaljplanen.
forts
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Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 270 forts
Därmed gav regionstyrelsen 2021-03-24, § 97 i uppdrag till Stadsutvecklingsprojekt
Visborg att upprätta kriterier och ramar för en markanvisningstävling samt att
återrapportera detta i oktober.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer tillsammans med Stadsutvecklingsprojekt med
beskrivna förutsättningar, upplägg samt ramar för markanvisningstävlingen är väl
genomtänkta och tydligt definierade.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att ge Stadsutvecklingsprojekt Visborg i uppdrag att i november 2021 återkomma med material för slutligt
godkännande samt beslut om att genomförande av tävlingen enligt föreslagen
tidplan.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Adler, exploateringsstrateg, regionstyrelseförvaltningen
och Susanna Collin, markingenjör, teknikförvaltningen.
Arbetsutskottet föreslår som medskick att bl a tidplanen för markanvisningstävlingen
ska ses över.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27

24 (31)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 271

Uppdrag. Utreda möjligheten att etablera
tillfälligt studentboende på Korpralen 1

RS 2021/1244

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Upprättat markanvisningsavtal samt upprättat tomträttsavtal avseende fastigheten
Visby Korpralen 1 med Svenska Studenthus AB godkänns.

Uppsala universitet campus Gotland och dess studentkår Rindi har sedan flera år
flaggat för att tillgången på studentbostäder i Visby är så begränsad att det utgör ett
hot mot universitets utveckling. Vid varje höstterminstart blir det allt svårare för
studenterna att hitta boende eftersom tillgången på året-runt bostäder för studenter
är starkt begränsad. Många privata aktörer erbjuder bostäder till studenter, men
merparten hyrs inte ut på helårsbasis utan studenterna tvingas lämna sina bostäder
över sommaren. Det är av yttersta vikt att Region Gotland medverkar till och
underlättar för tillkomsten av fler studentbostäder och därmed bidrar till möjligheten
för universitetet att fortsätta växa i den planerade takten, vilket också är i linje med
det strategiska partnerskap som finns mellan Region Gotland och Uppsala universitet
Campus Gotland. Som ett led i att tillskapa fler studentbostäder på Gotland
tecknades 2018 en avsiktsförklaring med Svenska Studenthus i syfte att lokalisera
lämplig mark för ändamålet. Detta resulterade i en direktanvisning av mark inom
stadsbyggnadsprojektet Visborg för byggande av ca 150 lägenheter med inflyttning
2023 och året runt-kontrakt, för vilket planprocess nu pågår. Vid innevarande
termins start är bostadssituationen för studenterna trots detta oförändrat besvärlig
och enligt universitetet är läget ansträngt.
Regionstyrelsen beslutade därför 2021-09-01, § 240 att ge regionstyrelseförvaltningen
i uppdrag att pröva om användningen i detaljplanen för Korpralen 1 kan
ändras/kompletteras med bostäder samt att skyndsamt utreda möjligheten att
etablera tillfälligt studentboende på Korpralen 1.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal och
tomträttsavtal är upprättat i enlighet med de intentioner som föreligger avseende
tillskapandet av studentbostäder.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför regionstyrelsen att godkänna upprättat
markanvisningsavtal samt tomträttsavtal i syfte att möjliggöra för Svenska Studenthus
att tillskapa studentlägenheter på Korpralen 1.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-10-08
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Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 272

Medborgarförslag. Kunskapstest för beslutsfattare i Region Gotland

RS 2019/1389

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen


Medborgarförslaget avslås.

I medborgarförslag den 7 december 2019 föreslås som det sammanfattningsvis får
förstås att beslutsfattare i Region Gotland ska genomgå kunskapstest om ekonomi
och budgetering. Regionfullmäktige beslutade den 16 december 2019, § 319 att
överlämna ärendet till regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen får framhålla följande. Beslut fattas kollektivt av
förtroendevalda. Rätten att fatta beslut kan i vissa fall delegeras, även till anställda.
Partierna svarar för rekryteringen av dem som nomineras för uppdrag som
förtroendevalda i regionen. Regionen rekryterar för anställning och vissa tester kan
därvid förekomma. Regionen utbildar eller vidareutbildar såväl förtroendevalda som
anställda, inte minst i ekonomiska frågor. Budgeten beslutas av regionfullmäktige,
som utgör en bred representation av gotlänningarna och deras intressen. Vad ett
kunskapstest skulle tillföra framstår i sammanhanget som oklart. Likaså hur
resultaten av sådant test skulle hanteras vidare. Medborgarslaget bör därför avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag den 7 december 2019
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-27
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RS AU § 273

Motion. Gotlands framtida skolorganisation

RS 2021/472

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige


Motionen avslås.

Reservation:
Claes Nysell (L) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

En motion har inkommit regionfullmäktige angående skolorganisationen på Gotland.
Motionären, Liberalerna Gotland, yrkar genom tolv punkter på principer som man
anser bör styra det fortsatta arbetet med Region Gotlands skolorganisation.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som fattat beslut som
hänvisar till en nyligen genomförd genomlysning av Gotlands skolorganisation. Barnoch utbildningsnämnden menar att av motionens tolv punkter stämmer de flesta med
det befintliga underlaget utbildnings- och arbetslivsförvaltningen utarbetat.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det underlag som utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har tagit fram sen tidigare i hög grad liknar motionens
yrkanden och att arbete redan sker i den riktningen. Ur ett barnrättsperspektiv vill
regionstyrelseförvaltningen betona alla barns rätt till en likvärdig skola med hög
kvalitet och vikten av en gotländsk skolorganisation som främjar detta.
Ärendets behandling under mötet

Claes Nysell (L) yrkar att motionen bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Claes
Nysells yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Claes Nysell (L) anmäler reservation till förmån för eget yrkande.
Jesper Skalberg Karlsson (M) anmäler följande protokollsanteckning:
Moderaterna vill i en protokollsanteckning göra känt att vi fortsatt står bakom de reservationer vi
gjort i Barn- och utbildningsnämnden under hösten 2020, kring utredningen Framtidens Förskola
och Grundskola.
Beslutsunderlag

Motion. 2021-03-16
Barn- och Utbildningsnämnden 21-09-13 § 82
Regionstyrelseförvaltningen 2021-09-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 274

Information. Räddningstjänsten – Nytt
handlingsprogram från 2022

RS 2021/101

Arbetsutskottet informeras om de synpunkter som inkommit gällande handlingsprogrammet samt tidplan för beslut.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Per Wikberg, räddningsingenjör och Dick Svennefelt,
räddningschef, samhällsbyggnadsförvaltningen.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 275

Information. Handlingsplan psykisk hälsa
2022-2024

RS 2021/1356

Arbetsutskottets beslut


Informationen godkänns.

Arbetsutskottet informeras om framtagande av ny handlingsplan Psykisk hälsa.
Följande tidplan föreslås:
-

Handlingsplanen ska vara klar till årsskiftet
Handlingsplanen kommer att gälla 2022-2024
Arbetsgrupper oktober-november
Regionfullmäktige februari 2022
Implementering våren 2022
Uppföljning årligen
Ny nationell strategi kommer hösten 2023
Jobba med en ny handlingsplan under 2024

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Eva Lindvall, samverkansledare, regionstyrelseförvaltning
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 276

Information från regionstyrelseförvaltningen

Arbetsutskottets beslut


Informationen godkänns.

Arbetsutskottet informeras om följande.
-

Delår 2, VP 2022
Kompetensförsörjning
Internkontroll och riskbedömningar
Arbetsmiljö (SAM) och framtidens arbetsplats
RSF organisationskultur - fokus på delat lärande
Måltid
Ärendeberedning
Rekryteringar

Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Anna Derwinger-Hallberg, tf kvalitetsdirektör.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2021-10-13

RS AU § 277

Regiondirektörens information

Regiondirektör Peter Lindvall och ordförande Eva Nypelius informerar om möten
med civilminister Lena Micko och infrastrukturminister Tomas Eneroth.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

