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Detaljplan för kvarteret Adjutanten m.fl, del av Visby Artilleriet
1:33. Utställning
RS 2012/ 662 (RS 2012/330)

- (Regionstyrelsen 2012-08-28, § 217)
- Byggnadsnämnden 2012-11-07, § 320
- Ledningskontoret 2012-12-07

Byggnadsnämnden har för utställning och granskning remitterat detaljplan för del av
Visby Artilleriet 1:33, kvarteret Adjutanten m.fl. Syftet med planförslaget är att
möjliggöra byggande av bostäder med en relativt hög exploateringsgrad. Området
som omfattar ca 19,5 hektar, ligger på västra delen av f.d. A7-fältet med Allégatan i
öster och ca 1,2 km från Östercentrum i östlig riktning. Det gränsar i norr till
kvarteret Volontären som består av flerbostadshus och kvarteren Trumpetaren,
Fanbäraren och Hantlangaren som är bebyggt med villor. I öster återfinns resterande
del av det f.d. övningsfältet för A7. I söder gränsar det till villaområdet Furulund.
Miljökonsekvensbeskrivning från 1996 finns som fortfarande bedöms till största
delen aktuell.
Under samrådet i augusti beslutade regionstyrelsen att 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

Ledningskontoret anför att samhällsbyggnadsförvaltningen i samrådsredogörelsen
har yttrat sig över parkeringsplatser mot Allégatan och skrivit att ”Bestämmelsen att
parkering inte får finnas mot Allégatan kvarstår”. Ledningskontoret stöder denna
uppfattning.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Vad avser stadsparkslek står samhällsbyggnadsförvaltningen, i sin samrådsredogörelse, kvar vid tidigare inställning att ”den optimala platsen anser kontoret vara i
nästkommande detaljplan öster om denna plats”. ”Plats för enklare beachvolleyplan
kan avsättas inom ”Parkmark” på lämpligt ställe. Men en beachvolleyplan med
läktare, parkering, tillfartsväg m.m. bör placeras inom planerat idrottsområde på
Visborgsområdet”. Ledningskontoret stöder denna uppfattning.
Finansieringsfrågan anser ledningskontoret präglas av ”en god exploateringsekonomi mot bakgrund av den höga exploateringsgraden i kombination med det
stora behovet av att tillskapa bostäder i Visby.
Ledningskontoret har tillstyrkt planförslaget.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
På regionstyrelsens sammanträde föredrogs ärendet av Monica Tingström, fysisk
planerare och Anders Rahnberg, enhetschef, båda samhällsbyggnadsförvaltningen.
Yrkanden:
•

•

•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), att parkering
ska tillåtas längs med Allégatan, i enlighet med regionstyrelsens beslut vid
granskningstillfället.
Mats-Ola Rödén (FP) yrkade i första hand på att ärendet ska återvisas med
uppmaning till byggnadsnämnden om att återremittera ärendet, i andra hand
yrkades på att parkering ska tillåtas längs med Allégatan, i enlighet med
regionstyrelsens beslut vid granskningstillfället.
Bo Björkman (S) yrkade på att planförslaget tillstyrks.

Ordföranden ställde proposition på Mats-Ola Rödéns yrkande om uppmaning till
byggnadsnämnden och fann att det hade avslagits. Därefter ställde ordföranden proposition
på Lars Thomsson yrkande om parkeringsplatser längs Allégatan och fann att det hade
avslagits. Slutligen ställde ordföranden proposition på tillstyrkan av byggnadsnämndens
förslag och fann att det hade vunnit majoritet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionstyrelsens beslut
•

Detaljplanförslag för kvarteret Adjutanten m.fl. del av Visby Artilleriet 1:33
tillstyrks.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fördjupad översiktsplan för Fårö. Utställning
KS 2011/539

- Ledningskontoret 2012-12-16
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-12-19 Fördjupad översiktsplan för Fårö - Remissförslag

På uppdrag av regionstyrelsen (dåvarande kommunstyrelsen) har ledningskontoret i
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till fördjupad
översiktsplan för Fårö. Förslaget har varit ute på samråd under vintern 2011/2012.
Samrådsredogörelse har upprättats med redovisning av inkomna remissvar och
kommentarer. Trafikverket har under samrådstiden presenterat en förstudie om en
möjlig fast förbindelse mellan Gotland och Fårö, detta ses som ett nytt viktigt
underlag.
Ett nytt förslag har nu arbetats fram och ställs ut för granskning. Ett av de viktigaste
målen med den fördjupade översiktsplanen är att öka den bofasta befolkningen
genom att skapa förutsättningar för en framtida levande landsbygd. I planen poängteras vikten av en förbättrad infrastruktur med en långsiktig lösning av vatten- och
avloppsfrågan, utbyggnad av bredband, bättre kommunikationer samt en utbyggnad
av cykelvägnätet. Ny bebyggelse föreslås i huvudsak tillkomma som förtätning eller
komplettering av befintlig bebyggelse och anpassas efter de byggnadstraditioner och
strukturer som kännetecknar de olika utvecklingsområdena. Avvägning ska alltid
göras mot jordbrukets och turismens intressen.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
På regionstyrelsens sammanträde föredrogs ärendet av Gunnar Gustafsson
enhetschef, Jenny Sandberg samhällsplanerare och Anders Rahnberg enhetschef –
samtliga samhällsbyggnadsförvaltningen.
Yrkande:
•

Lars Thomsson (C) yrkade på följande ändringar: A. Det första kriteriet för
uppställning av husbilar (sida 57) utgår: ”Område för uppställning av husbilar
kan möjliggöra för maximalt 6 stycken husbilar.” B. Sudersand (område5) ska
vara ett område för turism. På plankartan grön cirkel utpekat som
”Platser/område för särskilt utpekade turismändamål”. C. Sudersand ska vara ett
s.k. LIS-område.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons ändringsyrkande om antalet husbilar
och fann att det hade tillstyrkts. Därefter ställde ordförande proposition på ändringsyrkande
om att Sudersand ska vara ett område för turism och fann att det hade vunnit majoritet.
Slutligen ställde ordförande proposition på Lars Thomssons ändringsyrkande om att
Sudersand ska vara ett LIS-område och fann att yrkandet hade avslagit.
Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände följande proposition: JA för Lars
Thomssons yrkande och NEJ för avslag. Följande 8 röstade Nej: Bo Björkman (S), Brittis
Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefan De Maecker (MP), Lisa Kalström (S), Tommy Gardell
(S), Eric Martell (S) och Åke Svensson (S). Följande 7 röstade Ja: Lena Celion (M), Eva
Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars
Thomsson (C) och Margareta Persson (M). Lars Thomssons ändringsyrkande hade således
avslagits.
Anm. LIS-områden, förklaras i planen med ”områden lämpliga för turism- och landsbygdsutveckling i strandnära lägen”.

Regionstyrelsens beslut
•

Det första kriteriet för uppställning av husbilar (sida 57) utgår.

•

Sudersand ska vara plats/område för särskilt utpekade turismändamål (förses
med grön cirkel på plankartan).

• Förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö ställs ut för granskning, så snart
textmaterialet slutjusterats.
Expedieras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Återremiss. Inrättande av Södra Hällarna, del av Visby Visborg
1:9 m.fl.
KS 2011/306

- Regionstyrelsen 2011-06-21, § 190
- Tekniska nämnden 2012-04-25, § 92
- Plan- och bostadskommittén 2012-05-22, § 6
- Byggnadsnämnden 2012-06-20, § 105
- Byggnadsnämnden 2012-11-07, § 212
- Ledningskontoret 2012-11-07
- Regionstyrelsen 2012-11-29, § 351
- Regionfullmäktige 2012-12-17, § 172
- Ledningskontoret 2013-01-11
- Samhällsbyggnadsförvaltningen reviderad bilaga 7 2013-01-11

Regionstyrelsen gav i juni 2011 byggnadsnämnden i uppdrag att i samverkan med
tekniska nämnden arbeta fram ett förslag till naturreservat med föreskrifter för
området Södra hällarna. Syftet med naturreservatet är dels att säkerställa områdets
biologiska värden dels att tillgängliggöra området för allmänhetens rekreation och
naturupplevelser.
Enligt byggnadsnämndens reglemente ansvarar nämnden för prövning och tillsyn
inom naturvården i den mån inte uppgiften lagts på annan nämnd. I tekniska
nämndens reglemente sägs bland annat att det är nämndens ansvar att svara för
skötseln av regionens fastigheter. För kommunala naturreservat betyder det att
byggnadsnämnden har ett ansvar att genom tillsyn se till att skötselplanen följs och
att tekniska nämnden ansvarar för det praktiska åtgärdsarbetet utifrån skötselplanen.
Byggnadsnämnden har föreslagit att regionen bildar ett kommunalt naturreservat
under namnet Kungsladugårdshällarna (Södra Hällarna). Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat fram ett förslag till geografisk avgränsning och föreskrifter samt
skötselplan för naturreservatet. Byggnadsnämnden anser att beslutet är väl avvägt
mot allmänna och enskilda intressen samt att regionens ekonomiska åtaganden för
inrättande och skötsel av reservatet bedöms som rimliga. Totalt uppgår investeringskostnaden till 3 miljoner kronor, de årliga driftskostnaderna till 300 000 kronor samt
ytterligare 100 000 kronor i tillkommande löpande driftskostnader vart femte år
(2012).

forts.
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Utdragsbestyrkande:
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Byggnadsnämndens förslag har varit på samråd. Inkomna synpunkter har tydliggjort
behovet av att det bildas ett skötselråd för att få en bred dialog i samband med den
kontinuerliga uppföljningen av skötseln samt för diskussion kring behovet av
framtida eventuella revideringar av skötselplanen.
Skötselplanen har även justerats med anledning av de synpunkter som kommit från
intresseföreningar rörande reservatsskötseln samt formuleringar som rör bland annat
bete och hundrastning. Vikten av att anpassa tillgängligheten till barn och personer
med funktionshinder poängteras.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag med smärre ändringar och
fastställt namnet till Naturreservatet Södra Hällarna.
Regionfullmäktige återremitterade ärendet den 17 december, år 2012, med
motiveringen ”att ärendet på grund av att skötselplanens ekonomiska beräkningar är
ofullständiga. Att åta sig huvudmannaskap för naturreservatet är ett stort
ekonomiskt åtagande och då måste beräkningarna för framtida kostnader vara helt
klarlagda innan beslut”.
Ledningskontoret har kompletterat sin tidigare tjänsteskrivelse genom att samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett reviderat ekonomiskt underlag.
Underlag från ledningskontoret förelåg vid arbetsutskottets sammanträde i form av
tjänsteskrivelse, förtydligande av kostnadskalkyl för Södra Hällarna samt reviderad
bilaga 7, vilken ersätter tidigare utskickad bilaga.
Arbetsutskottet fann att ärendet går till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige.
Yrkanden:
•

Lars Thomsson (C) yrkade med instämmande av Rolf Öström (M) och Mats-Ola
Rödén (FP), i första hand på att planförslaget ska till byggnadsnämnden för
behandling och i andra hand avslag på planförslaget.

•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade bifall till förslaget.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ordförande ställde proposition på Lars Thomsson (C) yrkande om att planförslaget ska gå
vidare till byggnadsnämnden för behandling och fann att yrkandet hade avslagits.
Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag och NEJ för Lars Thomssons yrkande om behandling i byggnadsnämnden. Följande 8 röstade Ja: Bo Björkman (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S),
Stefan De Maecker (MP), Eric Martell (S), Tommy Gardell (S), Lisa Kalström (S) och Åke
Svensson (S). Följande 7 röstade Nej: Jacob Dygéus (M), Eva Nypelius (C), Stefan
Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Margareta
Persson (M). Lars Thomssons yrkande om behandling i byggnadsnämnden hade således
avslagits.
Ordförande ställde proposition på Lars Thomssons yrkande om avslag på planen och fann
att det hade avslagits. Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände följande
proposition: JA för arbetsutskottets förslag och NEJ för Lars Thomssons yrkande. Följande
8 röstade Ja: Bo Björkman (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefan De Maecker
(MP), Eric Martell (S), Tommy Gardell (S), Lisa Kalström (S) och Åke Svensson (S).
Följande 7 röstade Nej: Jacob Dygéus (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf
Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Margareta Persson (M).
Arbetsutskottets förslag hade således vunnit majoritet.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Området Södra Hällarna inrättas som naturreservat enligt 7 kap 4 § miljöbalken
med avgränsning, syfte och reservatsföreskrifter som framgår av byggnadsnämndens förslag och regionstyrelsens arbetsutskotts justeringar.

•

Namnet fastställs till ”Naturreservatet Södra Hällarna”.

•

Skötselplanen för ”Naturreservatet Södra Hällarna” fastställs i enlighet med
bilaga 3 till byggnadsnämndens förslag.

•

Byggnadsnämnden ges delegation att besluta om mindre ändringar i skötselplanen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

Tekniska nämnden ansvarar för det praktiska arbetet för drift och skötsel av
naturreservatet utifrån skötselplanen i enlighet med nämndens reglemente.

•

Det åligger tekniska nämnden att i samband med det årliga budgetarbetet begära
medel dels för investeringar och dels för kostnader avseende drift och skötsel av
naturreservatet.

•

Bilaga ”Beräkning av kostnader för etablering, skötsel och förvaltning av
reservatet Södra Hällarna” ersätter härmed tidigare utskickad bilaga 7, i ärendet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Frånta tekniska nämnden uppdraget som trafiknämnd
RS 2012/424

- Motion 2012-09-10
- Ledningskontoret 2013-01-07

I en gemensam motion från Mats-Ola Rödén (FP) och Håkan Onsjö (M) yrkas att
tekniska nämnden fråntas uppdraget som trafiknämnd. De vill att regionstyrelsen
istället ”blir trafiknämnd så att en helhetssyn kan uppnås”. De anför att ”Gotlands
utveckling, där handel blir en allt större reseanledning, kan inte få påverkas av en
nämnd som helt uppenbart saknar förmåga att förstå kopplingen mellan sin myndighetsutövning och näringslivets villkor.”
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse redogjort för sakförhållandena att trafikfrågor enligt lag ska regleras av en eller flera nämnder (s.k. trafiknämnd) och vad
detta ansvar består i. Kontoret påpekar att för att kunna verkställa dessa åligganden
krävs det att denna nämnd också har tillgång till personal med specialistkompetens,
vilket i dag inte finns på regionstyrelsens förvaltningar. Kontoret framhåller också
att en uppdelning av ansvaret för dessa arbetsuppgifter inte heller framstår som
ändamålsenligt.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås.
Arbetsutskottet hade i enlighet med ledningskontoret föreslagit avslag på motionen.
Yrkanden:
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Margareta Persson (M),
bifall till motionen.

Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände följande proposition: JA för
arbetsutskottets förslag och NEJ för Mats-Ola Rödéns yrkande. Följande 11 röstade Ja: Bo
Björkman (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefan De Maecker (MP), ), Lisa
Kalström (S), Tommy Gardell (S), Eric Martell (S), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C),
Lars Thomsson (C) och Åke Svensson (S). Följande 4 röstade Nej: Jacob Dygéus (M), Rolf
Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP) och Margareta Persson (M). Arbetsutskottets förslag
hade således vunnit majoritet.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15
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Gemensam fordonsorganisation för Region Gotland
RS 2012/670

- (Regionstyrelsen 2012-05-31, § 143 och 144)
- Serviceförvaltningen 2013-01-21
- Ledningskontoret 2013-01-21

Regionstyrelsen har gett serviceförvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att
finna en effektiv lösning på hur bilanvändning, bilpool och bilarnas skötsel ska
organiseras i framtiden. Vad avser bilarnas skötsel ska samverkan ske med Arbetscentrum. Biogassamordning ska även vad gäller fordon integreras i uppdraget om
samrodnad transportorganisation.
Serviceförvaltningen har i slutrapport lagt fram förslag till beslut och underlag för
en gemensam och samordnad fordonsorganisation. Rapporten utgör grunden för det
fortsatta organiserandet, intrimningen och implementeringen av fordonsorganisationen under serviceförvaltningens ansvar.
Ärendet föredrogs av projektledaren Freddy Sirland, servicedirektör Anders Jolby,
avdelningschef Ronny Larsson och verksamhetsutvecklare Anders Allard, samtliga
serviceförvaltningen.
Ordförande tackade för rapporten och föreslog att kompletterande ekonomiska
beräkningar görs inför ärendets behandling av regionstyrelsen. Han fann att
förslaget vunnit bifall.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Inför regionstyrelsen förelåg reviderat underlag.
Yrkande:
•

Eva Nypelius (C) yrkade att i inledningen där OSA nämns även ska skrivas in
"alternativt socialt företagande"

Ordförande ställde proposition på Eva Nypelius (C) ändringsyrkande och fann att det hade
vunnit bifall.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 5 forts.
Au § 9

Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget till gemensam fordonsorganisation, under serviceförvaltningens
ansvar, godkänns med ändringen att i inledningen där OSA nämns även ska
skrivas in "alternativt socialt företagande".

•

Organisationsplan med fördelning av ansvar arbetsuppgifter och delegationsordning godkänns.

•

Fordonsråd med deltagare från beställare, kunder och utförare under ledning av
ledningskontoret inrättas.

•

Inriktningen i det fortsatta arbetet med upphandlingar av finansiell leasing av
leasingfordon.

•

Som komplement till leasingfordon upphandlas bilpool (bilpoolsparkering).

•

Tjänsten som trafikledare utannonseras.

•

Arbetet fortsätter med att ta fram och föreslå anvisningar och riktlinjer för
fordonsförsörjningen och för egen bil i tjänsten.

•

Serviceförvaltningen påbörjar implementeringsarbetet med fordonsorganisationen.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Administrativ utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 6
Au § 10

Avkastningskrav för AB Gotlandshem
RS 2012/451

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-10-19, § 302
- Ledningskontoret 2012-12-17

Ledningskontoret har föreslagit att AB Gotlandshem befrias från kravet på
avkastning på i genomsnitt 7,5 miljoner kronor per år under perioden 2014-2016.
Arbetsutskottet föreslog att ärendet skulle återremiteras för en del förtydliganden.
Ledningskontoret har i sitt reviderade utlåtande gjort de efterfrågade förtydligandena. Befrielsen från avkastningskravet medges med anledning av kraven på
sanering av PCB i kvarteret Stäven. Enligt Förordning, 2007:19, om PCB m.m. ska
saneringen vara klar senast 2016-06-30 och beräknas kosta mellan 40-100 miljoner
kronor beroende på omfattningen av marksaneringen. Saneringen tillsammans med
det normala fastighetsunderhållet ”innebär en hård belastning på ordinarie underhållsbudget”. Om avkastningskravet inte reduceras under perioden innebär detta en
högre hyresnivå för att kunna finansiera de merkostnader som saneringen innebär.
Arbetsutskottet har i likhet med ledningskontoret föreslagit att Gotlandshem tillfälligt befrias från avkastningskravet.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

AB Gotlandshem befrias från kravet på avkastning, på i genomsnitt 7,5 miljoner
kronor per år, under perioden 2014-2016. Efter år 2016 återförs kravet på
avkastning enligt ägardirektivet för bolaget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 7
Au § 11

Exploateringsplan. Metod för framtagande
RS 2012/5

- Ledningskontoret 2012-12-18

För att få en gemensam struktur för hur samhällsbyggnadsprojekt ska drivas och
processas har ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen gemensamt tagit
fram en metod för framtagande av exploateringsplaner. Metoden utgår ifrån att
strategiskt viktiga samhällsbyggnadsprojekt värderas utifrån en kriteriemodell,
vilket i förlängningen resulterar i en ”prioriteringslista”. Denna lista utgör sedan ett
underlag till den årliga budgetberedningens arbete med plan- och exploateringsprojekt.
Arbetsutskottet har föreslagit att metoden godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Den metod för framtagande av exploateringsplaner som tagits fram av ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen godkänns.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 8
Au § 12

Förändring av intern rutin för fakturering av Gotlandsmusikens
spelningar för vård och skola
RS 2012/527

- Gotlands musikstiftelse 2012-09-25
- Ledningskontoret 2012-12-20

Gotlandsmusiken har hemställt om att den interna rutinen för fakturering av
spelningar för vård och skola ska ändras. Stiftelsen föreslår att Gotlandsmusikens
tilläggsanslag på 1,4 miljoner kronor, som betalats ut från socialnämnden
(260 000 kr) och barn- och utbildningsnämnden (1 140 00 kr), överförs till kulturoch fritidsnämnden som ett direkt tilläggsbidrag. Anslaget kan sedan hanteras inom
ramen för den regionala samverkansmodellen.
Den tidigare modellen har medfört att detta regionala tilläggsanslag har blivit
registrerat som ”fakturerade inkomster” istället för ”regionala bidrag”, vilket har
haft vital betydelse när det statliga kulturstödet till regionen skulle förhandlas.
Ledningskontoret har inga invändningar mot Gotlandsmusikens förslag. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden anser att det viktigaste är att deras
brukare får ta del av Gotlandsmusikens utbud och har inga invändningar mot
förslaget till den förändrade rutinen. Kultur- och fritidsnämnden har heller inget
emot att förändra rutinen.
Ledningskontoret föreslår att den nuvarande interna faktureringsrutinen ändras till
bidrag inom samverkansmodellen i kultur- och fritidsnämnden.
Arbetsutskottet har i likhet med ledningskontoret föreslagit att nuvarande rutin
ändras till bidrag inom samverkansmodellen i Kultur- och fritidsnämnden.
Anm: För omdisponeringar mellan nämnder krävs beslut av kommunstyrelsen enligt
Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun, fastställt av regionfullmäktige
(dåvarande kommunfullmäktige) 2003-03-17, § 61.

Regionstyrelsens beslut
•

Nuvarande internfaktureringsrutin förändras såtillvida att medel överförs från
socialnämnden, 260 000 kronor, och från barn- och utbildningsnämnden,
1 140 000 kronor, till bidrag inom samverkansmodellen i kultur- och fritidsnämnden.

Expedieras: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Socialnämnden
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 9
Au § 14

Information. Upphandling av skolmåltider i Garda och Fårösund
RS 2012/444

- (Regionstyrelsen 2012-11-29, § 355)
- Serviceförvaltningen 2013-01-07

Inför upphandlingen av måltider i Garda och Fårösunds skolor beslöt regionstyrelsen att serviceförvaltningen ska ha som utgångspunkt att det inte är en fråga
om verksamhetsövergång. Upphandlingen ska därför utformas på så sätt att anbudsgivarna inte måste överta berörd personal.
Serviceförvaltningen informerar om att berörd personal är en kock i Garda och två
köksbiträden i Fårösunds serveringskök. Inför den fortsatta upphandlingen avser
serviceförvaltningen att göra om kocktjänsten i Garda till en visstidsanställning som
upphör vid tidpunkten för eventuellt övertagande. Detta möjliggörs genom att
nämnda kock sagt upp sin tjänst.
Serveringsköket i Fårösundsskolan utgår ur upphandlingen och drivs även fortsättningsvis i regionens regi. Uppdraget innefattar då endast tillagning och leverans av
måltider tillagade i entreprenörens kök.
Den eventuella merkostnad detta innebär kommer att läggas in i det beräknade
priset på anbuden.
Frågan om verksamhetsövergång har förhandlats med Kommunal enligt
Medbestämmandelagens (MBL) 11 §.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Expedieras:
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 10
Au § 15

Införande av inköpskort, med regler, inom Region Gotland
RS 2012/745

- Ledningskontoret 2012-12-18

Ledningskontoret har föreslagit att inköpskort successivt ska införas och därmed
ersätta dagens system med förskottskassor. Kontoret har även utarbetat förslag till
regler för inköpskort.
Inköpskortet är avsett att användas för småinköp i tjänsten och för varor där det inte
finns ramavtal. Större inköp och inköp via avtalsleverantörer ska ske på samma sätt
som tidigare, d.v.s. inköp mot faktura. Gällande attestregler gäller även för kortfakturorna.
Arbetsutskottet har föreslagit att inköpskort införs i enlighet med ledningskontorets
förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Inköpskort införs successivt under år 2013 och ersätter därmed dagens system
med förskottskassor, vilka ska avslutas i takt med att dessa ersätts med inköpskort.

•

Förslaget till ”Regler för inköpskort i Region Gotland” antas att gälla från och
med 1 januari 2013.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 11
Au § 16

Revidering av riktlinjer för placering av medel i donationsfonder
RS 2012/746

- (Regionfullmäktige 2012-02-20, § 4)
- Ledningskontoret 2012-12-19

Ledningskontoret har lagt fram förslag på revidering av riktlinjer för placering av
medel i donationsstiftelser förvaltade av Region Gotland.
I samband med arbetet att fasa in stiftelsernas placeringsportföljer och få till stånd
en effektiv kapitalförvaltning har behov av att riktlinjerna revideras, något,
tydliggjorts.
Enligt förslaget till riktlinjer har avsnitt ”4.1 Tillgångsfördelning” kompletterats
med Alternativa tillgångar.
Avsnitt ”5. Val av värdepapper” har texten om räntebärande värdepapper förenklats
och tydliggjorts samt ett nytt avsnitt om Alternativa tillgångar tillkommit.
Avsnittet om Etik och Miljöhänsyn har ersatts av avsnitt ”5.7 Ansvarsfulla
placeringar”, vilket i förslaget till reviderade riktlinjer nu har samma skrivning som
i ”Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Region Gotland”.
Arbetsutskottet har föreslagit att riktlinjerna ändras i enlighet med ledningskontorets
förslag.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Förslaget till reviderade ”Riktlinjer för placering av medel i donationsfonder
förvaltade av Region Gotland” antas att gälla från och med januari 2013.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 12
Au § 17

Vårdavgift vid slutenvård
RS 2012/ 761

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-12-20, § 270
- Ledningskontoret 2012-12-19

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att fullmäktige fattar beslut om att
vårdavgiften för slutenvård skall vara lika med den gällande maxavgiften. De föreslår detta med anledning av att Vårdavgiftsutredningen i sitt slutbetänkande föreslog
att maxbeloppet ska indexeras med 0,23 % av prisbeloppet avrundat ner till
närmaste 10-tal kronor. Detta innebär att den i dag högsta tillåtna maxavgiften på
80 kronor höjs till 100 kronor. Under år 2011 var intäkten ca 3 675 000 kronor. En
höjning av vårdavgiften till 100 kronor skulle innebära en intäkt på ca 4 594 000
kronor.
Anm: Beslut om vårdavgifter i slutenvård fattades av riksdagen den 13 december, 2012.

Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse konstaterat att om förändringar av
avgiften genomförs enligt förslaget beräknas intäkterna för slutenvården öka med
knappt 1 000 000 kronor per helår, förutsatt att det blir samma antal avgiftsbelagda
vårddygn. Kontoret har tillstyrkt förslaget till ändrad slutenvårdsavgift.
Arbetsutskottet har i likhet med ledningskontoret tillstyrkt förslaget om vårdavgifter
för slutenvård.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Vårdavgift för slutenvård ska fortsättningsvis vara lika med den gällande
maxavgiften, angiven i Hälso- och sjukvårdslagen.

•

För personer som har hel sjuk- eller aktivitetsersättning, ska vårdavgiften vara
hälften av den gällande maxavgiften.

•

Beslutet ska gälla från och med 2013-03-01.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 13
Au § 18

Överföring av budgetmedel från socialnämnden till hälso- och
sjukvårdsnämnden – medicinsk tillnyktring
RS 2012/686

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-11-22, § 252
- Socialnämnden 2012-12-14, § 149
- Ledningskontoret 2012-12-18

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt överföring av 1 miljon kronor från socialnämnden för ökade kostnader i samband med borttagandet av tillnyktringsenheten.
Den lösning som använts har inneburit att de patienter som är i behov av medicinsk
tillnyktring, men utan att kräva intensivvård, ska läkarbedömas inom psykiatrin. Två
platser finns för att kunna ta emot dessa patienter. Ett 60-tal patienter har kommit
för läkarbedömning och ca 20 av dessa har lagts in och ett antal har även lagts in på
lasarettet. Den extra kostnaden har bedömts till ca 1 miljon kronor vilket också har
avsatts inom socialnämnden.
Socialnämnden, som har reserverat 1 miljon kronor för att hålla beredskap vid
storhelger och sommartid när behovet av medicinsk tillnyktring är som störst, har
accepterat hälso- och sjukvårdsnämnden bedömning av de ökade kostnaderna.
Socialförvaltningens bedömning är att överföring av ansvaret har fungerat väl och
att brukarnas behov har blivit väl tillgodosedda genom hälso- och sjukvården.
Ledningskontoret har tillstyrkt nämndernas förslag om att flytta över 1 miljon
kronor av budgetmedlen från socialnämnden till hälso- och sjukvårdsnämnden för år
2013 och framåt.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget.
Anm: För omdisponeringar mellan nämnder krävs beslut av kommunstyrelsen enligt
Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun, fastställt av regionfullmäktige
(dåvarande kommunfullmäktige) 2003-03-17, § 61.

Regionstyrelsens beslut
•

Från socialnämndens budget överförs till hälso- och sjukvårdsnämndens budget
1 000 000 kronor för år 2013 och framåt.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 14
Au § 19

Ändring i delegationsordning avseende regionala tillväxtmedel
RS 2012/ 694

- Ledningskontoret 2012-12-10

Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsens delegationsordning avseende
ärenden inom den regionala tillväxtmedel ändras.
Bakgrunden till förslaget är att ledningskontorets omorganisation har medfört att
befattningen som utvecklingsdirektör försvunnit. Utvecklingsdirektören har enligt
gällande delegationsordningen rätt att fatta beslut i frågor rörande bidrag till projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken. Då anslaget för regionala tillväxtåtgärder är kopplat till det näringspolitiska programmet föreslår ledningskontoret att
denna delegationsrätt övergår till näringslivschefen i Region Gotland.
Arbetsutskottet har tillstyrkt förslaget till delegationsordning.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsens delegationsordning avseende
ärenden enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den
regionala tillväxtpolitiken får följande lydelse.
M 01

Ur anslaget för Näringsliv allmänt, med högst 4 prisbasbelopp

Regiondirektören

M 02

Ur anslaget för regionala tillväxtåtgärder (1:1) med högst 8 prisbasbelopp

Näringslivschef

M 03

Beslut i andra frågor som följer av förordningens bestämmelser och
antagna riktlinjer

Näringslivschef

M 04

Beslut om igångsättande av projekt eller deltagande i av annan
anordnat projekt vilka finansieras enligt denna förordning. (För
andra projekt finns bestämmelser i A 19).

Näringslivschef

M 05

Beslut om ändrad projekttid, justerad aktivitetsplan, reviderad
budget, samt övriga kamerala förändringar av befintligt beslut

Handläggare/Projektcontroller

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 15
Au § 20

Filmfonden 2012-2013
RS 2012/187

- (Regionstyrelsen 2012-05-31, § 141)
- Ledningskontoret 2012-12-21

Ledningskontoret har lagt fram förslag till struktur för fortsatt arbete med Filmfond
Gotland AB. Det föreslås även att ledningskontoret får i uppdrag att organisera
Filmkluster Fårösund.
Förslaget är föranlett av regionstyrelsens beslut, i maj 2012, om att ändra inriktning
på verksamheten till att marknadsföra Gotland genom att stimulera filminspelning
och film- och bokrelaterad turism och annan därmed förenlig verksamhet.
Filmfondens uppdrag att investera i filmproduktion upphörde därmed.
Ledningskontoret fick i uppdrag att organisera denna verksamhet.
Ordförande föreslog att ärendet kompletteras inför regionstyrelsens sammanträde.
Han fann att förslaget vunnit bifall.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Inför regionstyrelsens sammanträde förelåg en reviderad tjänsteskrivelse från
ledningskontoret.
Regionstyrelsens beslut
•

Den av ledningskontoret föreslagna inriktningen för fortsatt arbete med
Filmfond Gotland godkänns.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att hantera fortsatt process rörande filmkluster
Fårösund och Gotlands Filmfond inför et slutligt ställningstagande.

•

Kostnaderna för Filmstudion åren 2012 och 2013 belastar näringslivskontot.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 16
Au § 21

Handlingsplan för Förenkla – helt enkelt
RS 2012/571

- Ledningskontoret 2012-12-17

Vid deltagande i Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) öppna jämförelse av
servicemätning av kommunernas myndighetsutövning har det visat sig att Region
Gotland endast rankades som 157 av 166 undersökta. Utifrån dessa otillfredsställande resultat beslutade koncernledningsgruppen med berörda nämndordförande
att delta i SKL:s utbildningsserie som är kopplad till Insikt, Förenkla – helt enkelt.
Tillsammans med fyra andra kommuner har möten hållits från januari till och med
september, med hemläxor mellan mötena. Huvuduppgift har varit att ta fram
handlingsplan för fortsatt förändringsarbete.
Den handlingsplan som nu presenteras får anses väl förankrad då den tagits fram
som en del i en utbildningsserie kallad Förenkla – helt enkelt och ”har sin grund i de
åsikter som lämnats från inte minst medarbetarna själva”. I och med att handlingsplanen läggs fram avslutas projektet Förenkla – helt enkelt.
Ledningskontoret har föreslagit att handlingsplanen för Förenkla – helt enkelt, antas.
Kontoret har bedömt att handlingsplanen är relevant och ändamålsenlig för att bidra
till en utveckling i riktning mot de fastställda målen i det näringspolitiska programmet för utvecklingsområde Företagsklimat. I detta finns två mål:
- Placera sig på övre halvan av i Svenskt näringslivs ranking av företagsklimat
2015.
- Nå ett nöjdhetsindex (NKI) på minst 70 av maximalt 100 i SKL:s mätning Insikt
2015.
Arbetsutskottets har föreslagit att handlingsplanen antas.
Regionstyrelsen diskuterade redovisning och frekvens, vilket kommer att tas upp på
näringslivsseminariet den 27 mars.
Regionstyrelsens beslut
•

Handlingsplan för ”Förenkla – helt enkelt” antas.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att återkomma med rapport om hur arbetet,
enligt handlingsplanen, fortskrider under senhösten år 2013.

Expedieras: Ledningskontoret Näringsliv
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 17
Au § 23

Kulturella och kreativa näringar 2013
RS 2012/717

- Ledningskontoret 2012-12-19

Ledningskontoret har tagit fram underlag för det fortsatta arbetet med kulturella och
kreativa näringar för år 2013.
Kontoret har föreslagit att de får i uppdrag att arbeta vidare med funktionerna rådgivning, talangutveckling, inkubator och evenemangsutveckling, inom kulturella
och kreativa näringar.
Arbetsutskottet förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att, inom de kulturella och kreativa näringarna,
arbeta vidare med funktionerna rådgivning, inkubator och evenemangsutveckling.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 18
Au § 24

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder - Magisk vinter
RS 2012/ 701

- Ansökan från Visby Centrum, 2012-11-30
- Ledningskontoret 2012-12-15

Ledningskontoret har föreslagit att projektet ”Magisk vinter erhåller finansiellt stöd
med 50 % av projektets faktiska kostnader, dock högst ca 2 miljoner kronor.
Sökande till projektet är Visby Centrum AB. Syftet med projektet är att lyfta fram
Gotland som en attraktiv destination, året runt, genom att skapa nya arrangemang
och reseanledningar kring världsarvsstaden Visby.
Projektet har som mål att Gotland ska ha stärkt sin position som resmål och att
antalet gästnätter ska ha ökat under perioden september till maj. Som exempel på
nya arrangemang nämns Fashion Week, Hallowen weekend och olika marknader.
Kringarrangemang ska även finnas kring befintliga evenemang som Gotland Game
Convention, Gotland Grand National och Dansbandsweekend.
Ärendet föredrogs av näringslivschef Stefan Persson.
Jäv:
Jäv anmäldes av Lars Thomsson (C) och regiondirektör Per Lindskog. Båda
lämnade rummet och deltog inte i ärendets behandling.
Regionstyrelsens beslut
•

Projektet ”Magisk vinter beviljas finansiellt stöd med 50 % av projektets
faktiska kostnader dock högst 2 009 834 kronor, ur anslag 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder.

•

Beslutet avser perioden 2013-01-01-2016-01-31. Ledningskontoret informerar
sökanden om övriga villkor för stödet.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-01-15

Rs § 19
Au § 25

Avrapportering från BarnSam: Genomförda åtgärder med
avseende på stöd till familjer där någon förälder har kognitiva
svårigheter
RS 2012/63

- (Regionfullmäktige 2012-04-23, § 41)
- BarnSam 2012-12-04

BarnSam har av regionfullmäktige fått i uppdrag att till regionstyrelsen rapportera
hur arbetet fortskrider med stöd till barn och föräldrar i familjer där någon förälder
har kognitiva svårigheter som på verkar föräldraförmågan. Uppdraget gavs i
samband med svar på en motion.
BarnSam har i sin rapport redogjort för bakgrunden för arbetet och att det sedan
år 2008 finns ett samverkansnätverk kring föräldrar med intellektuella begränsningar, SFIB. Översyn av nuläget har gjorts tillsammans med chefsnätverket för
SFIB och aktuell kunskap har hämtats in genom kontakter med kunskapscentrum
Samverkan-Utveckling- Föräldraskap (SUF) i Uppsala. Utifrån beskrivet nuläge har
chefsnätverket identifierat behov av utvecklingsarbete i en handlingsplan för åren
2012-2014,som är beslutad i BarnSam. Genomförandet, enligt handlingsplanen, har
påbörjats.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och rapporten läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Rs § 20
Information. Handlingsplan för jämställd regional tillväxt 20122014, återrapportering
RS 2012/732

- Ledningskontoret 2013-01-21, missiv och handlingsplan

Ledningskontoret har sammanställt handlingsplan för jämställd regional tillväxt för
återrapportering till Näringsdepartementet.
Planen är en del av regleringsbrevet för genomförande av det regionala tillväxtarbetet i förordningen 2007:713 om regionalt tillväxtarbete.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Rs § 21
Årlig utvärdering. Ledningskontorets arbete utifrån ett
kundperspektiv
RS 2013/20

Utvärderingen presenterades av Ritva Norrby och Lotten von Heijne, strateger för
kvalitet och styrning, ledningskontoret.
Under denna punkt informerades även om Region Gotlands kundtjänst, som svar på
fråga.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Rs § 22
Anmälningsärenden

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

Förhandlingsprotokoll

Protokoll från förhandling 2012-12-10 med Sveriges Kommuner och Landsting och
Svenska Kommunalarbetareförbundet om Central tvisteförhandling angående påstått brott
mot 7 § LAS (Region Gotland).

•

Servicedirektörens beslut

Förändring i attestförteckning för serviceförvaltningen 2013.

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 15 december 2012 – 28 januari 2013.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Rs § 23
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-01-30

Rs § 24
Regiondirektörens information

o

Regionstyrelsens ordförande informerade om den kommande färjeupphandlingen och från morgonens extrainsatta arbetsutskott. Arbete pågår med ett
remissvar och en aktivitetsplan med anledning av Trafikverkets förslag till
upphandlingsvillkor.

o

Extra sammanträde för regionstyrelsen kommer att hållas den 12 februari
kl. 08:00 - 09:00 för att anta remissyttrande till Trafikverket om färjeupphandlingen.

o

Remiss - Departementspromemorian Fysioterapeut – ny skyddad yrkestitel för
sjukgymnaster. Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden för fortsatt
beredning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har skett med regionstyrelsens
ordförande, 2013-01-29.

o

Information om föreläggande från länsstyrelsen avseende stängning av kamerautrustning.

o

Pågående rekryteringar och rekryteringsarbete. Information om rekryteringsarbetet avseende tjänsterna som hälso- och sjukvårdsdirektör, chef teknikförvaltningen och regiondirektör gavs.

o

Gotlands stuveri AB. Information gavs om utvecklingen i enlighet med ledningskontorets uppdrag, regionstyrelsen 2012-12-18, § 383.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 30 januari 2013, § 23
Remiss av svenskt genomförande av
Europaparlamentets och rådets direktiv
(2002/19/EU) av den 4 juli 2012 om avfall som
utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrusning (WEEE)
Ärendet överlämnas till tekniska nämnden för fortsatt
beredning och eventuellt ingivande av yttrande. Samråd
har skett med regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson.
Miljödepartementet 2012-12-18

Förslag till ändring av direktiv 2011/92/EU om
bedömning av inverkan på miljön av vissa
offentliga och privata projekt
Ärendet överlämnat till miljö- och hälsoskyddsnämnden
för fortsatt beredning och eventuellt ingivande av
yttrande. Samråd har skett med regionstyrelsens
ordförande Åke Svensson.
Miljödepartementet 2012-12-19

Genomförande av ändringsdirektivet
2012/26/EU avseende säkerhetsövervakning av
läkemedel DS 2012:56
Ärendet överlämnat till hälso- och sjukvårdsnämnden
för fortsatt beredning och eventuellt ingivande av
yttrande. Samråd har skett med regionstyrelsens
ordförande Åke Svensson.
Socialdepartementet 2012-12-14

Svar från Utbildningsdepartementet avseende
Skrivelse om tillgången till högskoleutbildning
och forskning i Region Gotland, Skickad av
regionstyrelsen i juni 2012
Utbildningsdepartementet 2012-01-22

Överenskommelser för år 2013 mellan staten
och SKL inom området vård och socialtjänst;
Sammanhållen vård och omsorg för de mest
sjuka äldre, Stöd till en evidensbaserad praktik
för god kvalitet inom socialtjänsten och Stöd till
riktade insatser inom området psykisk ohälsa
SKL cirkulär 12:73

Slutligt utfall av 2011 års kommunala
fastighetsavgift och ny prognos för 2012
SKL cirkulär 12:75

Överenskommelse om Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 12 rekommendation till beslut
SKL cirkulär 12:76

Synpunkter på Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om ansvaret för personer med
demenssjukdom och bemanning i särskilda
boenden (SOSFS 2012:12)
Detta cirkulär beskriver förbundets uppfattning när det
gäller författningens tillkomst och problembeskrivning,
risker för ökad administration som inte medför något
mervärde för den enskilde, ifrågasätter myndighetens
bemyndigande att utfärda bindande föreskrifter samt tar
upp frågan om finansiering. Förbundet avser att driva
frågan vidare med målet att de nu beslutade
föreskrifterna upphävs.
SKL 13:2

Överenskommelse för 2013 mellan staten och
SKL om stöd till en evidensbaserad praktik för
god kvalitet inom socialtjänsten
SKL styrelsens beslut nr 16 2012-12-14

Cirkulär
Räddningskostnadsnämndens utlåtande
SKL cirkulär 12:66

Försvarsmakten genomför en omfattande
förändring kopplat till den inriktning som
riksdagen beslutade om i juni 2009
Försvarsmakten Högkvarteret 2012-12-03

Redogörelse för Preliminära riktlinjer för
tjänstepension

Protokoll

SKL cirkulär 12:69

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland. 2/2012

Budgetförutsättningar för åren 2012-2016

Utomstående inkomna skrivelser

SKL cirkulär 12:71

Tankar och funderingar från Roger Lindström, mjölkbonde och brandman från Anga, om problem som kan
uppstå när man inte sandar småvägar under jul- och
nyårshelgen. 2013-01-02. (RS 2013/1 nr 2)

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet
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Handlingstyp Handlingsplan
Datum 21 januari 2013

Bilaga § 20

Näringsdepartementet
Registrator
Mäster Samuelsgatan 70
103 33 Stockholm

Jämställd regional tillväxt på Gotland
Näringsdepartementet presenterade den 8 mars 2012 en nationell handlingsplan
för jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet. Som ett av ett flertal
delmoment skall regionala handlingsplaner på området tas fram och genomföras
av de regionalt utvecklingsansvariga för åren 2012-2014, i detta fall Region
Gotland.
Det finns en tydlig koppling mellan jämställdhet och regional tillväxt. Det
konstaterar bland annat den för denna handlingsplan vägledande rapport från
Tillväxtverket Att välja jämställdhet från 2011. Rapporten beskriver
jämställdhetsperspektivets positiva påverkan inom områdena entreprenörskap,
företagande, arbetsmarknad, innovation och attraktivitet. Rapporten efterfrågar
också en bredare definition av vad som genererar hållbar tillväxt. Region Gotlands
handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 möter dessa utmaningar
genom metodutveckling inom den mot regional tillväxt riktade
projektverksamheten samt det grundläggande elementet inom samhällsbyggnad;
dess fysiska planering.
Den röda tråden går via regeringens nationella tillväxtprioriteringar till Region
Gotlands regionala utvecklingsprogram, näringspolitiska program samt
översiktsplanering.
Region Gotlands handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 har
behandlats för information och förankring i regionstyrelsen den 30 januari 2013.
Handlingsplanen har enligt uppdrag utarbetats i dialog med Länsstyrelsen i
Gotlands län, som även varit remissinstans. Förankring och spridning av
handlingsplanen kommer att ske i Region Gotlands näringslivsråd och
exploateringsråd samt nätverket Jämforum. Återrapportering till
näringsdepartementet sker 2015.

Per Lindskog
Tf. regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Region Gotlands handlingsplan för jämställd
regional tillväxt 2012-2014
1. Mål och syfte
1. Projekt finansierade med anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska
systematiskt hanteras och genomföras med ett integrerat
jämställdhetsperspektiv.
Det främjar den regionala tillväxten genom att projekten med lämpliga
metoder kan bidra till ökad jämställdhet och regional tillväxt och därmed bli
mer effektiva.
2. Kommande exploatering och bebyggelse ska planeras med ett integrerat
jämställdhetsperspektiv som en naturlig del av arbetsmetoden.
Det främjar den regionala tillväxten genom att man på så vis skapar en
attraktiv och kreativ plats med likvärdiga och bejakande förutsättningar för
kvinnor och män, flickor och pojkar, att bo, leva och verka i.

1.1 Disposition
Region Gotlands handlingsplan för jämställd regional tillväxt 2012-2014 består av
fyra kapitel och följer strukturen som regeringen satt inom ramen för detta
uppdrag. I kapitel ett presenteras mål och syfte. Handlingsplanens utgångspunkt
redovisas utifrån uppdragets riktlinjer samt nationella och regionala
tillväxtprioriteringar. Där beskrivs även hur urval och avgränsning av mål och
sakområden gjorts i förhållande till regeringens målsättningar. Kapitel två
redovisar en regional nulägesanalys som bygger på konstaterade
förbättringsmöjligheter i det regionala tillväxtområdet utifrån regionala
prioriteringar och arbetssätt. Kapitel tre redogör för aktiviteterna mer i detalj.
Kapitel fyra beskriver plan för uppföljning och återrapportering.

1.2 Utgångspunkt, urval och avgränsning
Region Gotland arbetar sedan 2010 aktivt med jämställdhetsintegrering på olika
nivåer. Denna handlingsplan omfattar enligt uppdrag både mål som kan täcka
hela det regionala tillväxtarbetet (ordinarie verksamhet) och mer riktade insatser.
Med ordinarie verksamhet menas här centrala rutiner för styrning och uppföljning
av Region Gotlands arbete. En del av uppföljningen är huruvida projekten som
erhåller anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder planeras och genomförs utifrån
ett jämställdhetsperspektiv. Den metodutveckling som där görs kommer att
tillvaratas på Region Gotlands ledningskontors övriga verksamhet .
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Enligt uppdrag ska Regeringens nationella strategi för regional konkurrenskraft,
entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 1 vara utgångspunkten för
jämställdhetsintegrerade insatser i denna handlingsplan. Strategin lyfter fram fyra
prioriteringar: innovation och förnyelse, kompetensförsörjning och ökat
arbetskraftsutbud, tillgänglighet samt strategiskt gränsöverskridande samarbete.
Region Gotland, som regionalt utvecklingsansvarig, möter satsningarna i
nationella strategin genom Vision Gotland 2025 2, det regionala
utvecklingsprogrammet för Gotland. Vision Gotland 2025 säger att Gotland ska
vara Östersjöregionens mest kreativa och magiska plats präglad av närhet, hållbar
tillväxt och fylld av livslust. Fem övergripande mål är knutna till Vision Gotland
2025. De handlar om ökad befolkning, välstånd, mötesplats, hälsa samt miljö- och
klimat. Vision Gotland 2025 anger inriktning för Region Gotlands Näringspolitiska
program 2012-2015 3. Programmet styr i stor utsträckning fördelningen av Region
Gotlands anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder genom definitionen av sju
utvecklingsområden: bilden av Gotland, entreprenörskap, företagsklimat,
infrastruktur, kompetensförsörjning, klusterutveckling samt lokal mobilisering.
Dessa utvecklingsområden svarar väl upp till prioriteringarna i den nationella
strategin. Att integrera ett jämställdhetsperspektiv i ansöknings- och
beslutsprocess samt uppföljning av genomförande av de regionala
tillväxtprojekten följer således den logik som regeringen satt upp i denna
handlingsplans riktlinjer.
Vidare klargör den nationella strategin att en hållbar nationell tillväxt är beroende
av hur väl de specifika förutsättningarna som finns lokalt och regionalt tas tillvara.
Detta vidareutvecklas i regeringens satsning Attraktionskraft Sverige4 som
konstaterar att etableringar av företag och dess utvecklingsmöjligheter är nära
sammankopplade med övriga investeringar i den fysiska och sociala miljön.
Hållbar tillväxt är inte enbart beroende av näringslivets villkor, den är också
beroende av de miljöer människor bor och verkar i. Region Gotland arbetar
mycket aktivt med att skapa en kreativ, innovativ och attraktiv miljö i arbetet med
den fysiska planeringen, något som ligger i linje med Attraktionskraft Sverige som
särskilt efterfrågar ökad samverkan mellan översiktsplanering och regionala
utvecklingsstrategier.

1

http://www.regeringen.se/sb/d/2498/a/66378

2

http://www.gotland.se/imcms/38064

3

http://www.gotland.se/imcms/62939

4

http://www.regeringen.se/sb/d/16092
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Översiktsplanen för Region Gotland, Bygg Gotland 2010-2025 5 är, på samma sätt
som Region Gotlands näringspolitiska program 2012-2015, nära sammanlänkad
med Vision Gotland 2025 då översiktsplanen ska bidra till att nå det övergripande
målet om hållbar utveckling. I målet om hållbar utveckling är
jämställdhetsperspektivet i samhällsplaneringen nyckeln till ekonomisk och social
framgång, det gäller att fördela makt och resurser mer jämställt. Bygg Gotland
2010-2025 och de fördjupade översiktsplanerna har som syfte att skapa
förutsättningar för en god livsmiljö och välstånd genom att klarlägga hur mark och
vattenområden ska utvecklas och bevaras. De lägger således själva fundamenten
för boende, näringsverksamhet, fritid, besöksmål samt utveckling av natur- och
kulturområden. Genom att integrera jämställdhetsperspektivet i den fysiska
planeringen skapas således förutsättningar för ett attraktivt Gotland, något som
näringslivet (inte minst den mycket viktiga turismen) och regionen i stort är
beroende av.
Aktiviteterna i handlingsplanen tar inte specifikt upp Region Gotlands övriga
arbete med det företagsfrämjandet systemet, exempelvis de
offentligfinansierade aktörer som har verksamheter som syftar till att stödja
utvecklingen av företagen i näringslivet, förordning (2000:283) om regionalt
bidrag till företagsutveckling, Regionalt serviceprogram etc. då detta arbete är
helt och hållet förenat med Region Gotlands näringspolitiska program 2012-2015
dit anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder primärt är kopplat. Alltså, den metodik
som är tänkt att utvecklas och tillämpas på regionala tillväxtprojekt kommer även
att kunna appliceras på övriga insatser och initiativ i den mån det inte redan görs.
Dessa initiativ kan även komma att utvecklas mer i ett senare skede med
resultatet av denna handlingsplan som utgångspunkt.

2. Regional nulägesanalys
2.1 Slutsatser nulägesanalys
Det kan konstateras att Vision Gotland 2025 prioriterar hållbar tillväxt där
jämställdhetsperspektivet är en naturlig del. Region Gotlands näringspolitiska
program 2012-2015 och Bygg Gotland 2010-2025 bygger vidare på detta, men det
är helt klart så att det finns förbättringsmöjligheter när det gäller metod och
systematik, både i teori och praktik. De resurser som finns ligger till den största
delen inom ordinarie verksamhet och handläggningen av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder. De riktade insatser som görs och har gjorts i närtid med särskilt
jämställdhetsfokus gäller både Region Gotlands interna och externa verksamhet.
Det inbegriper bland annat utveckling av sociotopkartering utifrån ett
jämställdhetsperspektiv i fördjupade översiktsplaner samt inom finansiering av
5

http://www.gotland.se/imcms/ByggGotland

5 (5)

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/732

Region Gotland

externa organisationers tillväxtprojekt. Slutsatsen är att det finns möjlighet att
ytterligare förbättra metod och systematik inom planprocess samt hantering av
anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder med hjälp av denna plan.

2.2 Prioriteringar utifrån ett jämställdhetsperspektiv
Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 sätter som beskrivet ovan inriktningen för det regionala
tillväxtarbetet. Jämställdhet är här exemplifierat som en viktig del av en hållbar
tillväxt. Målsättningen att Gotland ska vara ett långsiktigt hållbart samhälle
genomsyrar alla mål i visionen. Det innebär att frågor som jämställdhet,
demokrati och miljö alltid ska beaktas. Hållbar tillväxt kan på lång sikt bara
upprätthållas med god hushållning av och investering i de gemensamma
resurserna.
Näringspolitiska programmet 2012-2015
Region Gotlands näringspolitiska program syftar till att bidra till en hållbar tillväxt
och sysselsättning, och styr i stor grad fördelningen av anslaget 1:1 Regionala
tillväxtåtgärder (Region Gotland förvaltar 95 procent av detta anslag, resterande
fem procent förvaltas av Länsstyrelsen i Gotland län och tas inte upp i denna
plan). Det näringspolitiska programmet har brutit ned målen i Vision Gotland 2025
till delmål för de sju utvecklingsområdena, (benämnda i kapitlet 1.2 om urval och
avgränsning). Ett prioriterat perspektiv i det näringspolitiska programmet är social
hållbarhet. Den sociala dimensionen av hållbar tillväxt innebär att ta till vara
drivkrafter för företagande hos alla i samhället, såväl kvinnor som män, unga och
gamla etc. Programmet, som är av strategisk karaktär, beskriver emellertid inte
hur man konkret och systematiskt ska integrera jämställdhetsperspektivet i
tillväxtarbetet i syfte att öka både regionens och näringslivets konkurrenskraft.
Bygg Gotland 2010-2025
Den fysiska planeringen kan stödja positiva och motverka negativa tendenser i
samhällsutvecklingen. Vision Gotland 2025 föreslår att vissa områden särskilt kan
vara föremål för exploatering. Detta förtydligas och utvecklas i Region Gotlands
översiktsplan, Bygg Gotland 2010-2025. Översiktsplanen föreslår vidare att de
kommande fördjupningarna särskilt ska beaktas ur ett genusperspektiv vilket kan
leda till en ökad medvetenhet kring jämställdhetsaspekter och att användbara
verktyg tas fram.
Bygg Gotland 2010-2025 konstaterar att det för närvarande saknas utarbetade
metoder inom den fysiska planeringen inom Region Gotland för att särskilt belysa
genusfrågor i planeringsprocessen. Det pågår emellertid ett arbete med att öka
jämställdhetsintegreringen inom Region Gotlands samtliga förvaltningar och
nämnder. Vidare har sociotopkartering har använts som metod i flera fördjupade
översiktsplaner och man har även inom ramen för SKL:s regeringsinsats Hållbar
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Jämställdhet metodutvecklat det till en sociotopkartering med särskilt
jämställdhetsperspektiv.

2.3 Resurser och riktade insatser på jämställdhetsområdet
Region Gotland bedriver idag insatsen Jämställda tjänster (SKL Hållbar
jämställdhet), en insats för jämställdhetsintegrering av ordinarie verksamhet. En
stor del av det arbetet koncentreras kring en fortbildning om
jämställdhetsintegrering där samtliga nämnder och förvaltningsledningar ingår.
En annan stor del av insatsen är att integrera ett jämställdhetsperspektiv i styroch ledningssystem. Det innebär också mer verksamhetsnära förbättringsarbeten
på exempelvis ungdomsgårdarna på Gotland. Utöver detta projekt är resurserna
som finns för att integrera jämställdhetsperspektivet i de allra flesta fall kopplade
till den ordinarie verksamheten. Inom ramen för ordinarie verksamhet finns,
förutom personella resurser, vissa medel för kvalitetsförbättring och
kompetensutveckling som kan användas inom ramen för denna handlingsplan.
Det som saknats är framför allt den systematiska metodiken.
Region Gotlands anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder går till projekt som på olika
sätt bidrar till hållbar regional tillväxt definierade i Vision Gotland 2025 och Region
Gotland näringspolitiska program 2012-2015. Insatser med särskilt fokus på
jämställdhet som genomförts med anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder under
senare år är bland annat delfinansieringen av programmet Främja kvinnors
företagande där ett antal projekt genomförts sedan starten 2007.
Både inom Region Gotlands interna hantering av projekt finansierade med
anslaget 1:1 Regionala tillväxtårgärder samt i själva projektverksamheten finns
krav på att jämställdhetsperspektivet ska beaktas. Dessa krav är emellertid inte
utformade så att man som projektägare på ett lättillgängligt sätt kan översätta
dem till just sin verksamhet. För att jämställdhetsperspektivet ska få genomslag
och projekten kunna nå sin måluppfyllelse är det således önskvärt med aktiviteter
som stödjer Region Gotlands handläggare med metodutveckling och eventuell
fortbildning.
När det gäller bygg- och planprocess inklusive den kommande
exploateringsplanen är det den kommunala investeringsbudgeten som sätter de
finansiella ramarna. Att besluta om en prioritering utifrån exploateringsplanen
kommer att förutsätta att investeringsmedel per definition avsätts till projektens
genomförande. Detta sker inte i full utsträckning idag vilket beror på att ingen
exploateringsplan funnits tidigare. När så exploateringsplanen beslutas om och
träder i kraft under 2013 innebär det att integreringen av
jämställdhetsperspektivet sker inom den ordinarie hanteringen.
Tidigare riktade aktiviteter med jämställdhetsperspektiv inom planprocessen har
varit sociotopkarteringen av Fårö och Storsudret samt utvecklingen av
jämställdhetsintegrerad sociotopkartering, Östercentrum. I övrigt har bland
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annat dialog i form av en vardagslivskartläggning över idrotts- och
rekreationsområdet på Visborg har också genomförts, där dialoggrupperna
särskilt utsetts utifrån ett jämställdhetsperspektiv.
Länsstyrelsen i Gotlands län, som bistått i arbetet att ta fram denna
handlingsplan, förvaltar fem procent av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder,
varav en del har gått till insatser för jämställdhetsintegrering (denna plan
omfattar emellertid inte dessa medel). Länsstyrelsen och Region Gotland
samarbetar på jämställdhetsområdet med gemensamma utbildningar och
nätverk, exempelvis Jämforum. Länsstyrelsen har också fått i uppdrag att ta fram
en strategi för jämställdhetsintegrering för länet i enlighet med förordning
(2007:85) med länsstyrelseinstruktion. Enligt uppdrag skall strategin gälla för åren
2014-2016 där bland annat denna handlingsplan ska beaktas. Region Gotlands
handlingsplan tillsammans med Länsstyrelsens arbete med kommande strategi är
således ett bra tillfälle för organisationerna att bygga vidare på samarbetet inom
området.

3. Aktiviteter för att nå målen
1. Metodutveckling av hantering av projekt finansierade med anslaget 1:1
Regionala tillväxtåtgärder (berednings- och granskningsprocess).
2. Metodutveckling inom ramen för kommande exploateringsplan.

3.1 Hantering av anslag 1:1 Regionala tillväxtåtgärder
Region Gotlands näringspolitiska program 2012-2015 styr i stor grad fördelningen
av anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Det konstateras i nulägesanalysen att
det behöver utvecklas en metod som säkerställer att jämställdhetsperspektivet
där det är relevant integreras och får genomslag i beredning, genomförande och
granskning av projekt finansierade med anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder,
beskrivet nedan.
Metodutveckling: Under 2012 har en särskilt utsedd arbetsgrupp påbörjat en
översyn av blanketter och informationsdokument. Detta arbete kommer att
utvecklas under 2013 till att omfatta samtliga berörda medarbetare inklusive
metodutveckling och planering. Medarbetare ska vid behov fortbildas. Resultatet
ska leda till att dokument inom ansökningsförfarandet och beredning ska
innefatta krav och information som där det är relevant säkerställer projektens
jämställdhetsperspektiv och möjliggör en adekvat uppföljning. Beslutsunderlag
ska även vid behov kunna påvisa ett jämställdhetsperspektiv.
Projektverksamheten: Från och med 2014 kan mer fokus läggas på själva
projektverksamheten och hur projekten via adekvat handläggarstöd och lämpliga
metoder kan bidra till ökad jämställdhet och regional tillväxt och därmed bli mer
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effektiva. Exempel på handläggarstöd kan vara att genom relevanta
frågeställningar, granskning och uppföljning medverka till att projekt har större
möjlighet att integrera ett jämställdhetsperspektiv. För projekten kan det
innebära en utökad målgrupp och en förbättrad måluppfyllelse.
Sammantaget bidrar dessa aktiviteter till ett mer systematiskt internt arbete och
ett mer effektivt externt genomförande av regionala tillväxtprojekt. På så vis tas
förbättringspotentialen som konstaterats i nulägesanalysen tillvara och projekten
kan i högre grad bidra till hållbar tillväxt.

3.2 Metodutveckling och antagande av exploateringsplan
Region Gotlands exploateringsplan (med utgångspunkt i Vision Gotland 2025 och
Bygg Gotland 2010-2025) har arbetats fram på tjänstemannanivå under 2012, och
är planerad att antas av regionfullmäktige under 2013. Den ska fastställa
prioriteringsordning inklusive urvalskriterier för aktuella exploateringsprojekt.
Jämställdhetsperspektivet är där en del av kriteriet för hållbarhet tillsammans
med delaktighet, trygghet och tillgänglighet. Varje kriterium ska poängsättas
utifrån ett femgradigt system med tydliga bedömningsgrunder. Utifrån projektens
sammanlagda poäng skapas en prioriteringslista och ett underlag för den politiska
beslutsprocessen. Denna metod har utarbetats under 2012 och ska
vidareutvecklas under 2013. Förhoppningen är att exploateringsplanen och dess
kriteriesystem kan vara en del av den ordinarie verksamheten redan under 2013,
annars kommer så att ske under 2014.
Denna metodutveckling säkerställer att ett jämställdhetsperspektiv har beaktats i
exploateringsplanen och dess prioriterade projekt som i sin tur är grundläggande
för regional tillväxt och attraktivitet.
Det pågår för närvarande en diskussion inom Region Gotland om att förfina
modellen av sociotopkartering utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Ambitionen är
att i de fall det är relevant kan en jämställd sociotopkartering göras som ett
underlag i planeringsprocessen. Det är avhängigt av ekonomin för varje projekt
och inget som kan beslutas i den här handlingsplanen. Sociotopkartering är en
konsekvensbeskrivning/kartläggning av kvinnor och män, flickor och pojkars,
nyttjande av aktuellt område ort/område ur ett socialt perspektiv. Det kan
exempelvis vara stadsdel, tätort, socken eller naturområden. Det visar kvinnor och
män, flickor och pojkars rörelsemönster och nyttjandegrad och blir ett förstärkt
underlag inför detaljplaneprocessen och dess juridiskt bindande dokument.
Utvecklingen av den här metoden påbörjades under 2011 och ambitionen är att
kunna arbeta vidare med detta, inom eller utanför ramen för denna
handlingsplan.
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4. Plan för återrapportering och uppföljning
Lärandefrågor kopplat till regional utveckling är i hög grad integrerade i de
ordinarie styrprocesserna inom Region Gotlands koncern. Det beskrivs i den
Lärandeplan som Region Gotland på regeringens uppdrag tagit fram under 2011.
Eftersom Region Gotland, utöver att ha ansvaret för regional utveckling, även har
ansvar som åvilar kommuner och landsting, leds och följs det regionala
tillväxtarbetet upp i samma ledningssystem som övriga verksamhetsfrågor. På så
vis faller lärandefrågor och lärandeaktiviteter inom ramen för koncernens
kvalitetsarbete. Aktiviteterna hos de organisationer som får stöd från Region
Gotland samt hos de bolag som ägs av densamma ska därför följas upp inom
ramen för ordinarie uppföljning.
Denna handlingsplan kommer att följas upp dels genom den ordinarie
hanteringen som beskrivs ovan, och dels genom specifik uppföljning i form av
besvarande av ett antal frågor kopplade till målen som därefter analyseras. Se
exempel på frågeställningar i kapitel 4.1. Utifrån svaren kommer en värdering att
göras huruvida handlingsplanen fått önskad effekt. Detta kommer att ske i början
av 2015 med återrapportering till regionstyrelsen och näringsdepartementet
samma vår.
Handlingsplanens metodutveckling och resultat kommer att spridas via de
utbildningar och nätverk som delas med Länsstyrelsen samt i Region Gotlands
näringslivsråd och exploateringsråd. Näringslivsrådet, som bland annat består av
näringslivsorganisationer samt Region Gotland och Länsstyrelsen, samverkar för
hållbar tillväxt och sysselsättning med det näringspolitiska programmet som
utgångspunkt. Jämställdhetsperspektivet kommer där att belysas. Ytterligare en
viktig part för förankring och spridning är Kompetensplattformen, även den
länkad till Region Gotlands näringspolitiska program 2012-2015 genom
utvecklingsområdet kompetensförsörjning. Resultatet kan även visa på vilket sätt
arbetet av jämställdhetsintegrering av det regionala tillväxtarbetet kan
vidareutvecklas efter denna plans slutdatum. Handlingsplanen utgör också
underlag i Länsstyrelsens arbete med en strategi för jämställdhetsintegrering i
länen 2014-2016.

4.1 Exempel på frågor som ska besvaras, analyseras och värderas
Mål 1 – Projekt finansierade med anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder ska
systematiskt hanteras och genomföras med ett integrerat
jämställdhetsperspektiv.
Exempel på frågeställningar:
- Har översyn och revidering av blanketter och informationsdokument
gjorts?
- Har medarbetare som behövt erhållit lämplig fortbildning?
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-

Har handläggarstödet fungerat under ansöknings- och planeringsfas?
Har beslutsunderlag innehållit ett jämställdhetsperspektiv?
Har jämställdhetsperspektivet beaktats i gransknings- och stödprocess
under projektens genomförandefas?
Redovisar projekten könsuppdelad statistik för projektägare, styrgrupp,
målgrupp, referensgrupp?

Mål 2 – Kommande exploatering och bebyggelse ska planeras med ett integrerat
jämställdhetsperspektiv som en naturlig del av arbetsmetoden.
Exempel på frågeställningar:
- Har exploateringsplanen inklusive metoder för kriteriesystem beslutats?
- I vilken grad används kriteriesystemet?
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