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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 28
Au § 31

Bokslut 2012 med bokslutskommuniké och bokslutsdisposition
med nedskrivningar
RS 2013/64

- Bokslutskommuniké 2012-02-12
- Ledningskontoret 2012-02-11, Bokslutsdisposition
- Ledningskontoret 2012-02-11, Nerskrivningar
- Ledningskontoret 2013-02-25 , Förlusttäckning GNEAB

Ledningskontoret har sammanställt bokslut 2012 med bokslutskommuniké, förslag
till bokslutdisposition och nedskrivningar.
Region Gotlands resultat för år 2012 uppgår till +37 miljoner kronor. Det positiva
resultatet förklaras till största delen med återbetalning från AFA försäkring på 79
miljoner kronor avseende premier för kollektivavtalsförsäkringar för år 2007 och
2008. Balanskravet klaras och uppgår till +15 miljoner kronor efter att intäkter,
uppgående till +22 miljoner kronor, från markförsäljningar avräknats.
Nämndernas samlade underskott uppgår till -71 miljoner kronor jämfört med
budgeterat resultat. De största underskotten återfinns hos hälso- och sjukvårdsnämnden med -45 miljoner kronor, socialnämnden -23 miljoner kronor, barn- och
utbildningsnämnden -12 mkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -9,5
miljoner kronor.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Bokslutsdispositioner föreslås belasta resultatet med totalt 16,7 miljoner kronor.
Dessa består av nerskrivningar som föreslås ske med ca 4,7 mkr och omställningar i
form av avgångsvederlag med ca 12 miljoner kronor.
Region Gotland tillskjuter 3 237 000 kronor för att täcka uppkommen hyresförlust i
Gotlands Näringslivs- och etableringsservice AB, GNEAB. Förlusttäckningsbidraget belastar finansförvaltningen i 2012 års bokslut.
Ärendet föredrogs av ekonomidirektör Åsa Högberg.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rsf § 28 forts.
Au § 31

Regionstyrelsens beslut
•

Bokslut med bokslutskommuniké 2012 godkänns och läggs till handlingarna .

•

Bokslutsdispositioner, i enlighet med bilagd förteckning från ledningskontoret,
belastar resultatet i 2012 års bokslut med 16,7 miljoner kronor.

Expedieras:
Alla nämnder, Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Anm:
Förteckning bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 29
Au § 32

Information. Förvaltningsrättens domar i mål rörande Östersol
RS 2012/276, RS 2012/385, KS 2011/563

- Förvaltningsrätten i Stockholm 2013-01-29 Mål nr 8942-12
- Förvaltningsrätten i Stockholm 2013-01-29 Mål nr 13250-12
- Ledningskontoret 2013-01-30

Förvaltningsrätten i Stockholm har i domslut, i mål nr 8942-12, meddelat att
förvaltningsrätten bifaller överklagandet på så sätt att det överklagade beslutet
gällande Östersol upphävs.
Förvaltningsrätten i Stockholm har i domslut, i mål nr 13250-12, meddelat att
överklagandet om laglighetsprövning enligt kommunallagen avseende Östersol
avslås.
Ledningskontoret har med anledning av förvaltningsrättens båda domar rörande
Östersol inte funnit att domarna leder till någon vidare åtgärd.
Ledningskontoret redogör för bakgrunden i sin tjänsteskrivelse för regionstyrelsens
beslutat ”den 29 mars 2012, § 52 att överlåta Östersol till ett företag. Beslutet
överklagades. Dessutom accepterade företaget inte villkoren för överlåtelsen.
Regionstyrelsen beslutade den 31 maj 2012, § 165 att inte försvara ett beslut som
inte gick att verkställa. Därför medgavs överklagandet. Förvaltningsrätten har nu i
dom avgjort saken och uttalat att överlåtelsen strider både emot kommunallagen och
föreskrifterna om förhandsprövning av statsstöd (mål nr 8942-12).
Regionstyrelsen beslutade även den 31 maj 2012, § 166 att utreda vidare frågan om
på vilka villkor företaget kunde tänkas ta emot Östersol. Även detta beslut överklagades. Förvaltningsrätten har nu i dom avgjort saken och avslagit detta överklagande (mål nr 13250-12).
Ledningskontoret har bedömt att ”I konsekvens med regionens linje att medge
överklagandet bör domen om upphävande inte överklagas. Domen förväntas vinna
laga kraft. Eftersom någon verkställighet av överlåtelsen inte har skett, behöver
något beslut enligt 2 kap. 15 § kommunallagen om rättelse av verkställighet inte
meddelas. Domen om avslag kan inte överklagas av regionen och bör därför inte
heller föranleda någon åtgärd.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 29 forts
Au § 32

Arbetsutskottet har i likhet med ledningskontoret föreslagit att domarna inte
föranleder någon åtgärd.
Regionstyrelsens beslut
•

Domarna föranleder inte någon vidare åtgärd.

Expedieras:
Tekniska nämnden
LK Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 30
Au § 33

Redovisning av villkor för övertagande av ägande av f.d.
Östersol, Östergarn Ganne 1:22
KS 2011/563

- (Tekniska nämnden 2011-10-13, § 239)
- Ledningskontoret 2013-01-31
- Nygarn Utveckling AB 2013-02-08

Ledningskontoret har i promemoria redovisat för de villkor Nygarn Utveckling AB
kan acceptera för att bli ägare till fastigheten Östergarn Ganne 1:22 f.d. Östersol.
Regionstyrelsen beslutade den 31 maj 2012, § 166 att regionen skulle gå vidare med
en överlåtelse av fastigheten Östergarn Ganne 1:22 och gav ledningskontoret i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att Nygarn Utveckling AB (”Nygarn”)
skulle acceptera en överlåtelse av Östersol.
Ett nytt värdeutlåtande har inhämtats utifrån den faktiskt tillämnade fastighetsbildning. Enligt utlåtandet är Östersol värt 2 000 000 kronor.
Ledningskontoret har genom möten och korrespondens med Nygarn utrett de villkor
som Nygarn kan acceptera
Därefter har förvaltningsrätten den 29 januari 2013 upphävt regionstyrelsens beslut
från den 29 mars 2012, § 52, och uttalat att beslutet är olagligt såväl enligt
kommunallagen som enligt bestämmelserna om förhandsgodkännande av statsstöd.
Avslutningsvis påpekas, i leningskontorets redovisning, att fastigheten behöver
skötas för att inte värdet skall förödas. För detta behöver den en ny ägare.
Nygarn Utveckling AB har härefter inkommit med skrivelse av vilken det bland
annat framgår att företaget, mot bakgrund av den diskussion som varit och det
osäkra rättsläget, anser att fastigheten bör bjudas ut till försäljning omgående.
Företaget är fortfarande spekulant på fastigheten vid en sådan öppen försäljning.
Arbetsutskottet diskuterade ärendet och konsekvenserna av förvaltningsrättens
domar. Ordförande föreslog att tekniska nämnden ska ges i uppdrag att omgående
försälja fastigheten och att tekniska nämndens framställan, från oktober år 2011,
därmed bifalls. Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit
bifall.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 30 forts.
Au § 33

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att omgående försälja fastigheten Östergarn
Ganne 1:22, Östersol.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 31
Au § 34

Förvärv av fastighet inför saneringsåtgärder, Visby Senapen 25
RS 2012/760

- (Tekniska nämnden 2012-02-01, § 5)
- Tekniska nämnden 2013-01-31, § 18
- Ledningskontoret 2013-02-01

Tekniska nämnden har föreslagit att fastigheten Visby Senapen 25 ska förvärvas för
4 600 000 kronor. Syftet med fastighetsförvärvet är att möjliggöra genomförandet
av sanering, av fastigheten. Efter avslutad sanering ska fastigheten säljas till
marknadspris.
Ledningskontoret anför att fastigheten förvärvas med projektmedel från länsstyrelsen för att under en projekttid om tre år utföra saneringsåtgärder då fastigheten
är kraftigt förorenad av kemikalier. Föroreningarna härrör från tidigare kemtvättverksamhet. Länsstyrelsen har, med stöd av Naturvårdsverket, beviljat tekniska
nämnden (som åtagit sig huvudmannaskapet för projektet) ca 6 miljoner kronor i en
första etapp, för förberedande åtgärder i enlighet med inlämnad bidragsansökan.
De totala kostnaderna för sanering av fastigheten beräknas till drygt 17 miljoner
kronor. Naturvårdsverket har aviserat att de budgeterat dessa medel för åtgärder
under åren 2013 och 2014.
Som grund för saneringsåtgärderna och tekniska nämndens åtagande av huvudmannaskapet finns ett principbeslut i kommunstyrelsen 2002-11-28, § 284.
På arbetsutskottet föredrogs ärendet av Mattias Vejlens från Länsstyrelsen i
Gotlands län med avseende på principer för ekonomiskt stöd och av
ledningskontorets exploateringsstrateg Anders Lindholm med avseende på
regionens inköp av fastigheten.
Arbetsutskottet föreslog att upprättat förslag till köpekontakt godkänns.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Upprättat förslag till köpekontrakt, om förvärv av fastigheten Visby Senapen 25
för en köpeskilling om 4 600 000 kronor, godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 32
Au § 35

Exploateringsavtal för kv. Visby Stenhuggaren med Gotlands
konsumentförening
RS 2013/18

- Tekniska nämnden 2012-12-19, § 293
- Ledningskontoret 2013-01-29
- Ledningskontoret 2013-0219 PM

Tekniska nämnden har föreslagit att upprättat exploateringsförslag för kvarteret
Visby Stenhuggaren med Gotlands konsumentförening godkänns. Till grund för
förslaget ligger detaljplanen för Visby Stenhuggaren 2 m.fl, ett markanvisningsavtal
och en överenskommelse från år 2009 samt köpekontrakt från år 2010.
I exploateringsavtalet finns reglerat en ny cirkulationsplats som Region Gotland och
Gotlands konsumentförening betalar 50 % vardera. Region Gotland kommer att vara
huvudman för allmän platsmark och ansvara för att lokalgata anläggs. I avtalet
säkerställs även rätten att för all framtid behålla VA-ledningar inom området.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag och föreslår att
exploateringsförslaget godkänns.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg ett PM som belyste ett antal
frågeställningar som är viktiga för Visbys utveckling. De utgör dessutom del av en
principiell fråga kring hur infrastrukturutvecklingen på Gotland bör ske. En fråga
som bör lyftas till en diskussion mellan regionledning och Trafikverkets ledning.
Jäv:
Jäv anmäldes av Leif Dahlby (S) som lämnade rummet och inte deltog i ärendets
behandling.
Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till exploateringsavtal med Gotlands Konsumentförening
avseende exploateringen av kv. Stenhuggaren godkänns.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 33
Au § 36

Byte av mark för cirkulationsplats på Visbyleden: Visby Artilleriet
1:6, Värmekraften 3, Väduren 8, Norr 1:1, Eken 8, 9, 10, 15 och
Hällarna 1:7
RS 2013/16

- Tekniska nämnden 2012-12-19, § 295
- Ledningskontoret 2013-01-29

Tekniska nämnden har föreslagit att upprättat avtal om byte av mark för att kunna
anlägga cirkulationsplats på Visbyleden godkänns. Förslaget innebär att ca 1 900
kvadratmeter (kvm) mark löses in från fastigheten Värmekraften 3 för att kunna
genomföra detaljplane för Stenhuggaren 2 m.fl. Ett förslag till markbyte har
upprättats som även inkluderar en tredje part, Leif Pettersson.
Förvaltningen har bedömt att värdet på marken som byter ägare kan anses var
ungefär likvärdigt. Att kunna genomföra detaljplanen utan onödiga förseningar
”torde dock motsvara det ekonomiska värdet i det områden regionen lämnar i
utbyte”.
Ledningskontoret har instämt i tekniska nämndens bedömning att värdet av markbytena kan anses likvärdiga. Ledningskontoret konstaterar även att värdet för
Region Gotland, att utan dröjmål, kunna genomföra detaljplanens största trafikåtgärd inte bör underskattas.
Ledningskontoret samlade bedömning är att det föreslagna avtalet om byte av mark
är bra och kontoret förslår därför att det godkänns.
Arbetsutskottet har i likhet med ledningskontoret föreslagit att tekniska nämndens
förslag till avtal godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Det av tekniska nämnden upprättade förslaget till avtal om byte av mark med
Visby Energi AB och Leif Pettersson godkänns.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 34
Au § 37

Tomträttsavtal. Visby Skarphäll 1:5 – mark för biogasanläggning
RS 2012/336

- (Regionstyrelsen 2012-06-19, § 192)
- Ledningskontoret 2013-02-04
- Tomrättsavtal 2013-02-18, reviderat

Regionstyrelsen beslutade i juni 2012 att anvisa ett markområde till Biogas Gotland
för biogasanläggning.
Ledningskontoret har efter önskemål från Biogas Gotland upprättat et tomträttsavtal
om 8 900 kvadratmeter för fastigheten Visby Skarphäll 1:5. Tomträttsavgälden har
utifrån ett beräknat markvärde om 120 kronor per kvadratmeter fastställts till 40 200
kronor per år.
Inom fastigheten finns redan en anläggning för uppgradering och tankning av biogas
och föreliggande avtal är en nödvändig reglering av ett avtalslöst förhållande. Det
ger dessutom rättmätig avgäld för den tid som Biogas Gotland nyttjat området.
Kontoret bedömer att förslaget till tomträttsavgäld är upprättat i enlighet med
gällande riktlinjer för fastigheter och mark.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg ett på två punkter reviderat tomträttsavtal.
Regionstyrelsens beslut
•

Till Biogas Gotland AB, org. nr. 556716-5609 med tomträtt upplåta fastigheten
Visby Skarphäll 1:5 för en årlig tomträttsavgäld om 40 200 kronor, samt i övrigt
i enlighet med föreliggande förslag till tomträtt.

Expedieras:
Biogas Gotland AB
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 35
Au § 38

Biogasavtal
RS 2013/38

- Ledningskontoret 2013-01-31
- Ledningskontoret 2013-02-15, komplettering

Regionstyrelsen gav i maj 2012 ledningskontoret i uppdrag att omförhandla det
avtal som Region Gotland tecknade med leverantören Biogas Gotland den 24 mars
2010 avseende köp av biogas som fordonsbränsle till och med år 2015. Förhandlingen har utgått från en partsgemensam avsiktsförklaring och haft målet att kunna
enas om ett nytt avtal genom att hitta brytpunkten för båda parters intjäning och
risk. Parterna har dock inte kunnat enas om ett nytt avtal inom hittills givna ramar,
varför Region Gotland åter behöver ta ställning till hur nuvarande avtal ska hanteras
och skapa förutsättningar för en lösning som är acceptabel för båda parter.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg komplettering angående marknaden för
biogas och uppgifter om aktuella fraktkostnader.
Efter diskussion gjorde ordföranden en sammanfattning och kom fram till tre
beslutsförslag.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade att: 1. Ledningskontoret får i uppdrag att undersöka
möjligheten till eventuellt köp av hela eller delar av uppgraderingsanläggningen.
2. Ledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten till att öka
incitamenten för egen förbrukning. Förutsättningarna att nå de uppsatta målen i
energiplanen skall belysas.
3. Ledningskontoret får i uppdrag att ytterligare analysera de marknadsmässiga
förutsättningarna till vidareförsäljning av biogas.

• Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Rolf Öström (M), avslag på

förslag 1 och tillstyrkte förslag 2 och 3.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 35 forts.
Au § 38

Ordförande ställde proposition sitt första yrkande och Mats-Ola Rödéns avslagsyrkande
och fann att det första yrkandet hade vunnit bifall. Omröstning begärdes och
regionstyrelsen godkände följande proposition: JA för yrkande om möjlighet till köp av
uppgraderingsanläggningen och NEJ för Mats-Ola Rödéns avslagsyrkande . Följande elva
(11) röstade Ja: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefan De
Maecker (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell Janica Sörestedt (S), Eva Nypelius (C),
Stefan Nypelius (C), Eva Gahnström (C) och Åke Svensson (S). Följande fyra (4) röstade
Nej: Margareta Persson (M), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP) och Jacob
Dygéus (M). Yrkandet om möjlighet till köp av uppgraderingsanläggningen hade således
vunnit majoritet.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten till eventuellt köp av,
hela eller del av, Biogas Gotlands uppgraderingsanläggning.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att undersöka möjligheten till att öka
incitamenten för egen förbrukning. Förutsättningarna att nå de uppsatta målen i
energiplanen skall belysas.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ytterligare analysera de marknadsmässiga
förutsättningarna till vidareförsäljning av biogas.

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för avslag på att undersöka möjligheten till köp av
uppgraderingsanläggning:
Margareta Persson (M), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP) och Jacob Dygéus (M).
Expedieras:
Ledningskontoret samhällsbyggnad
Anders Jolby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 36
Au § 40

Medborgarförslag. Överförmyndarverksamheten på Gotland ska
förstärkas med juridisk kompetens
KS 2010/407

- Medborgarförslag 2010-10-20
- Ledningskontoret 2013-01-24

Medborgarförslag har inkommit från Christina Eriksson, Vibble, som föreslår att
överförmyndarverksamheten på Gotland ska förstärkas med juridisk kompetens.
Motivet till förslaget är att säkerställa att de personer, som samhället åtagit sig att
skydda, får en rättsäker behandling av sina ärenden. Förslagsställaren konstaterar
bland annat att Överförmyndarverksamheten på Gotland de senaste åren kritiserats
av såväl JO som länsstyrelsen i Gotlands län.
Ledningskontoret konstaterar i sin tjänsteskrivelse att sedan förslaget väcktes har
stora förändringar skett inom Regionens överförmyndarverksamhet. Bland annat
har, sedan år 2012, i stort sett all personal som sköter verksamheten åt överförmyndarnämnden ersatts med nyrekryterad personal och i personalgruppen ingår en
person med juridisk examen. Ledningskontoret gör bedömningen att, det i nuläget,
skett de förändringar som förslagsställaren efterlyst och föreslår därför att förslaget
avslås.
Arbetsutskott har i likhet med ledningskontoret föreslagit att medborgarförslaget ska
avslås.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Expedieras:
Förslagsställaren
Överförmyndaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 37
Au § 41

Detaljplan för Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63, utställning
RS 2013/39

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-21
- Ledningskontoret 2013-01-25

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på byggnadsnämndens uppdrag upprättat
förslag till granskning och utställning av detaljplan för Ardre Hallute 1:77 och
Nygårds 1:63. På fastigheterna, omfattande ca 0,75 hektar och som är belägna i
Ljugarns samhälle har det tidigare varit såg- och snickerifabrik samt glasmästeri.
Planen syftar till att möjliggöra maximalt 11 bostadsenheter samt mindre handelsverksamhet i planområdets södra del. Någon miljökonsekvensbeskrivning har
förvaltningen inte ansett krävas. En översiktlig miljöteknisk undersökning har
utförts som innebär krav på sanering av påträffade föroreningar. Dessa ska vara
åtgärdade innan detaljplanen antas.
Ledningskontoret har ansett det vara positivt med tomter för bostäder i Ljugarn.
Marken ska dock ”vara sanerad och kontrollerad så att den bedöms vara lämplig för
den planerade nybyggnationen”. Kontoret delar tekniska nämndens syn, att så långt
möjligt, minska den tillkommande belastningen på avloppsreningsverket i Ljugarn.
Mindre tomstorlekar än 1 500 kvadratmeter bör inte tillåtas.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Regionstyrelsens beslut
•

Innan planen överlämnas för antagande ska marken vara sanerad och kontrollerad så att den bedöms vara lämplig för den planerade nybyggnationen.

•

För att minska den tillkommande blastningen på avloppsreningsverket i Ljugarn
ska inte mindre tomter än 1500 kvadratmeter tillåtas.

Expedieras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 38
Au § 42

Tillägg till detaljplan för Visby Telefonen 4, samråd
RS 2013/32

- Byggnadsnämnden 2012-12-12 § 246
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-15
- Ledningskontoret 2013-01-21

Samhällsbyggnadsförvaltningen har av byggnadsnämnden fått i uppdrag att samråda
om ett tillägg till detaljplan för Visby Telefonen 4. Tilläggsbestämmelserna syftar
till att ytan som är reserverad för tillkommande industrietableringar (befintliga
huset) bör utgå för, att på sikt möjliggöra, andra verksamheter. Kvarteret är beläget
söder om vägkorset Broväg och Norra Hansegatan och omfattar ca 76 000 kvadratmeter. Byggnadsnämnden är i sitt beslut om samråd inte beredd att tillåta livsmedelshandel i förslaget till detaljplan. Däremot anser de att detaljplanen kan ändras
avseende minsta tillåtna byggnadsyta för industriändamål samt storskalig handel.
Den text som föreslås utgå i planförslaget tillät enskild etablering större än 750
kvadratmeter samt att minst 50 % av byggnadsytan (befintliga huset) nyttjas för
industriändsmål.
Ledningskontoret har inget att invända mot planförslaget.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Regionstyrelsens beslut
•

Förslaget till planändring för Visby Telefonen 4 tillstyrks.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 39
Au § 43

Remiss. Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting (Fi2012/4726)
RS 2012/748, KS 2011/307

- Finansdepartementet 2012-12-20
- Ledningskontoret 2013-01-29

Finansdepartementet har inbjudit Region Gotland att svara på remissen Förslag till
ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Fi2012/4726). ”Syftet
med förslaget är att minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten
genom att reducera marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift”.
Effekterna av förslagen för Region Gotland har beräknats till totalt +92,3 miljoner
kronor - Förändring för kommun + 45 mkr och för landstingsdelen +47,3 miljoner
kronor - om förslaget genomförs.
Ledningskontoret har anfört att Region Gotland tidigare, 2011-08-30, lämnat synpunkter på förslagen från Utjämningskommittén.08. Dessa synpunkter gäller fortfarande.
”Vad gäller förslaget om ändringar i inkomstutjämningen avseende inkomstutjämningsavgiften anser ledningskontoret inte att det finns underbyggda skäl för
detta, varför detta bör avstyrkas. Ledningskontoret delar Utjämningskommittén.08s
bedömning att det saknas belägg för att inkomstutjämningen är tillväxthämmande
och att incitamenten för tillväxt bör stärkas på annat sätt än inom ramen för
inkomstutjämningen samt att ”tillväxt sker i lokala arbetsmarknadsregioner, där
kärn- och kranskommuner är ömsesidigt beroende av varandra, samt att den ekonomiska tillväxten i respektive arbetsmarknadsregion inte bestäms av var man bor
utan av var man arbetar”. Hög inkomst per invånare speglar således snarare en
attraktiv boendemiljö än ett tillväxtfrämjande klimat. Utvecklingen i riket för
närvarande indikerar ökade klyftor mellan kommunerna såväl avseende utdebitering
som skattekraft.
Vidare delar ledningskontoret uppfattningen att medelskattesatsen och genomsnittliga skatteväxlingsnivån ska uppdateras, då det nuvarande systemet utgår från
2003 års värden. Medelskattesatsen har ökat från 31,17 procent 2003 till 31,73
procent 2013.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 39 forts.
Au § 43

Inga beräkningar avseende effekterna av införanderegler redovisas i departementspromemorian. Utifrån beräkningarna i förslaget från Utjämningskommittén.08 kan
effekterna av införandereglerna för regionen uppskattas till ca -25 Mkr vid införandet och därefter successivt minska under en sexårsperiod. Ledningskontoret
bedömer som rimligt att för närvarande räkna med ca 50-60 Mkr i ökade intäkter
vid införandet, främst genom uppdateringen av barnomsorgsmodellen och hälsooch sjukvårdsmodellen.
Ledningskontoret anser vidare att införandeperioden för ändringarna i kostnadsutjämningen avsevärt bör kortas ned, särskilt avseende förändringarna i barnomsorgsmodellen och hälso- och sjukvårdsmodellen. Dessa modeller har varit
felaktiga/påverkbara under lång tid vilket varit välkänt bland alla berörda. God tid
har funnits till anpassning för uppdatering och rättning av dessa modeller.
Egentligen behövs här inga övergångsregler.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att yttrande avges enligt
upprättat förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges enligt upprättat förslag.

Expedieras:
Finansdepartementet (separat skrivelse)
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 40
Au § 44

Remiss. Ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning vid
Klinteskolan, Högbyskolan och Tjelvarskolan
RS 2013/53

- Länsstyrelsen Gotlands län 2013-01-28
- Ledningskontoret 2013-01-29

Region Gotland har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för allmän kameraövervakning vid Klinteskolan, Högbyskolan och Tjelvarskolan. Nu har Region
Gotland att yttra sig över ansökan enligt 18 § Lagen om allmän kameraövervakning,
1998:150.
Ledningskontoret har anfört att övervakningen ska ske utomhus av skolbyggnadernas fasader och direkta närområden och ske under icke skoltid. Syftet med kameraövervakningen är att förebygga skadegörelse och vandalism, som vid ett flertal
tillfällen förekommit på skolorna, samt förhindra inbrott. Erfarenheter från andra
skolor, med kameraövervakning visar på positiva effekter genom minskad
brottslighet.
Åtgärderna rekommenderas även av Region Gotlands försäkringsbolag. Integritetsintrånget bedöms, av ledningskontoret, som ringa då övervakningsområdet endast
avser begränsade områden som inte utgör allmän plats. Platserna trafikeras normalt
inte av allmänheten samt sker övervakning på sådana tider när inte skolverksamhet
bedrivs.
Regionstyrelsens beslut
•

Ansökan om tillstånd för allmän kameraövervakning vid Klinteskolan i
Klintehamn, Tjelvarskolan i Visby och Högbyskolan i Hemse tillstyrks.

Expedieras:
Länsstyrelsen på Gotland
Chefsjuristen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 41
Au § 45

Revisionsrapport. Granskning av vatten- och avloppsverksamhetens redovisning
RS 2012/543

- Regionens revisorer 2012-09-28
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 321 Information
- Tekniska nämnden 2012-11-28, § 261
- Ledningskontoret 2013-01-21

På uppdrag av Region Gotlands revisorer har PwC granskat om tekniska nämndens
särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten är förenlig med Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster. Rapporten är överlämnad till regionstyrelsen och
tekniska nämnden för yttrande.
Sammanfattningsvis har revisorerna bedömt att det finns väsentliga åtgärder att
vidta för att tekniska nämndens särredovisning av vatten- och avloppsverksamheten
fullt ut ska vara förenlig med lagen om allmänna vattentjänster.
Tekniska nämnden har i samband med sitt yttrande beslutat om ett antal åtgärder
med anledning av rapporten. De flesta handlar om nya rutiner och regler.
Ledningskontoret anför att tekniska nämnden beslutat om ett antal åtgärder som
kontoret ställer sig bakom.
Ledningskontoret anser att tekniska nämndens särredovisning av VA-verksamheten
bör kunna fasställas tillsammans med Region Gotlands årsredovisning då del av
årsredovisningen även ingår i denna.
Arbetsutskottet har föreslagit att ledningskontorets utlåtande överlämnas till
revisorerna.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret utlåtande överlämnas till revisorerna.

•

När tekniska nämnden har utför de beslutade åtgärder rapporteras dessa tillbaka
till regionstyrelsen.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 42
Au § 46

Information. Granskning av socialnämndens kvalitetssystem för
särskilda boenden inom äldreomsorgen
RS 2013/55

- Regionens revisorer 2013-01-28

PwC har på uppdrag från regionens revisorer granskat socialnämndens kvalitetssystem för särskilda boenden inom äldreomsorgen. Revisionsskrivelsen är ställd till
socialnämnden och har översänts till regionstyrelsen för kännedom.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

•

Socialnämndens svar till revisorerna översänds, på sedvanligt sätt, för
kännedom till regionstyrelsen.

Expedieras:
Socialnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 43
Au § 47

Information. Granskning av barn- och utbildningsnämndens
styrning och uppföljning efter skolinspektionens tillsyn 2011
RS 2013/56

- Regionens revisorer 2013-01-28

PwC har på uppdrag från regionens revisorer granskat barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning efter skolinspektionens tillsyn 2011.
Revisionsskrivelsen är ställd till barn- och utbildningsnämnden och har översänts
till regionstyrelsen för kännedom.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

•

Barn- och utbildningsnämndens svar till revisorerna översänds, på sedvanligt
sätt, för kännedom till regionstyrelsen.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 44
Au § 48

Motion. Kommunägd vindkraft
KS 2010/204

- Motion 2010-04-26
- Regionstyrelsen 2010-08-26, § 182
- Regionstyrelsen 2012-08-28, §226
- Ledningskontoret 2013-02-22

I en motion från Eva Gahnström med flera (C) föreslås att ledningskontoret får i
uppdrag att se över möjligheterna att bygga kommunala vindkraftverk.
Vid regionstyrelsens sammanträde i augusti, 2012, beslutade styrelsen att återremittera ärendet för komplettering av Region Gotlands roll i GEAB samt för
belysning av motiven för de regioner och kommuner som genomför denna typ av
satsningar, inklusive intäkter, lönsamhet, finansieringslösningar, lagar och risker.
Arbetsutskottet beslöt att ge ledningskontoret i uppdrag att utarbeta tjänsteskrivelse i
ärendet, för att finnas för avgörande, till styrelsens sammanträde den 27 februari.
Ledningskontoret har upprättat tjänsteskrivelse med förslag till beslut. Kontoret har
föreslagit att motionen avslås mot bakgrund av de omfattande ekonomiska investeringarna, som ett kommunalt ägarskap kan komma att föra med sig, samt den
osäkerhet som råder när det gäller framtida stöd och subventioner.
Yrkanden:
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Rolf Öström (M), avslag på
motionen i enlighet med ledningskontorets förlag.

•

Stefan Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Eva Gahnström (C), Stefaan
De Maecker (MP) och Brittis Benzler (V), att motionen skulle tillstyrkas.

Ordförande ställde proposition på Mats-Ola Rödéns avslagsyrkande till motionen och Eva
Gahnström (C) yrkande om bifall till motionen fann att avslagsyrkandet hade vunnit bifall.
Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände följande proposition: JA för att avslå
motionen och NEJ för bifall till motionen. Följande tio (10) röstade Ja: Hanna
Westerén (S), Margareta Persson (M), Leif Dahlby (S), Meit Fohlin (S), Tommy
Gardell (S), Janica Sörestedt (S), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Jacob
Dygéus (M) och Åke Svensson (S). Följande fem (5) röstade Nej: Brittis Benzler (V),
Stefaan De Maecker (MP), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C) och Eva Gahnström (C).
Motionen hade således avslagits.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 44 forts.
Au § 48

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen avslås mot bakgrund av de omfattande ekonomiska investeringarna,
som ett kommunalt ägarskap kan komma att föra med sig, samt den osäkerhet
som råder när det gäller framtida stöd och subventioner.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 45
Au § 49

Rapport över områden och aktiviteter under år 2012 enligt den
internationella strategin
RS 2013/4

- Ledningskontoret 2013-01-11

Ledningskontoret har lämnat rapport över områden och aktiviteter 2012 enligt den
internationella strategin. Rapporten utgår ifrån Handlingsplan för kommunövergripande internationellt arbete 2012.
Områden som tas upp är: B7, energi och miljö, CPMR/Island Comission/Baltic Sea
Commission, EU:s Östersjöstrategi, Gotland som internationell mötesplats,
Gammelsvenskby, Hansan, ICLD, kommunala partnerskap, kommunalt nätverk,
projekt, regionalt nätverk, Soest, organisationer och nätverk, Tukums.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 46
Au § 50

Handlingsplan för kommunövergripande internationellt samarbete år 2013
RS 2013/65

- Ledningskontoret 2013-01-30, missiv
- Ledningskontoret 2013-02-12, reviderad handlingsplan

Ledningskontoret har sammanställt förslag till handlingsplan för kommunövergripande internationellt samarbete år 2013.
Handlingsplanen utgår ifrån prioriteringar och mål i Region Gotlands internationella
strategi.
På arbetsutskottets sammanträde föreslog ordföranden att förslaget till handlingsplan
revideras på så sätt att skrivningen om ”Vänorter”, punkt 14, stryks och att texten under
”Kommunala partnerskap”, punkt 9, revideras samt att Östersjöinitiativet läggs till.
Ordförande ställde proposition på sitt förslag och fann att det vunnit bifall.
Till regionstyrelsens sammanträde hade ledningskontoret reviderat förslaget till
handlingsplan, i enlighet med arbetsutskottets förslag.

Regionstyrelsens beslut
•

Handlingsplan för kommunövergripande internationellt samarbete år 2013
godkänns, med de av arbetsutskottet föreslagna revideringarna.

•

Återrapportering av handlingsplanen ska ske i början av 2014.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 47
Au § 52

Samarbetsavtal med Skandionkliniken avseende onkologisk
behandling
RS 2013/9

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-12-10, § 277
- Ledningskontoret 2013-01-21

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att samarbetsavtal med Skandionkliniken avseende taxesättning ska godkännas. Förslag till samarbetsavtal har tagits
fram som skickats ut till samtliga landsting. Skandionkliniken i Uppsala, som drivs
av ett kommunalförbund bestående av landsting med universitetssjukhus, är ett
skandinaviskt centrum för onkologisk behandling med protoner. Första patientbehandling beräknas kunna ske vid halvårsskiftet 2015. Abonnemangskostnaden för
Region Gotland föreliggande förslag till samarbetsavtal om vårdberäknas till
420 000 kronor från och med år 2015.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget at godkänna samarbetsavtalet avseende vård
vid Skandionkliniken. Abonnemangskostnaden för 2015 ska behandlas i budgetberedningen år 2014 via hälso- och sjukvårdsnämndens strategiska plan för åren
2015-2017.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att samarbetsavtalet med
Skandionkliniken godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till samarbetsavtal med Skandionkliniken godkänns.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 48
Au § 53

Återredovisning. Äskande om utökat stöd till idrottsgymnasiet
RS 2012/605

- Regionstyrelsen 2012-12-18, § 361
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2012-12-19, § 107
- Ledningskontoret 2013-01-26

Regionstyrelsen har tidigare beslutat att inte medge tilläggsanslag för nationellt
godkänd idrottsutbildning (NIU). Vid detta tillfälle fick gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att till regionstyrelsen i januari 2013 återredovisa beslut,
inklusive analys av regionalpolitiska och ekonomiska konsekvenser.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott har per delegation beslutat
att erbjuda fortsatt antagning till nationell idrottsutbildning (NIU) inför läsåret
2013/14. Nämndens förvaltning fick i uppdrag att redovisa beslut och analys av
regionalpolitiska och ekonomiska konsekvenser till regionstyrelsen samt att återkomma i samband med budgetberedningen inför budgetåret 2014 angående fortsatt
finansiering.
Ledningskontoret har i sitt yttrande skrivit att de ekonomiska konsekvenserna har
redovisats i samband med det tilläggsäskande som behandlats i regionstyrelsen.
Kontoret har inget ytterligare att anföra. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
återkommer vid vårens budgetberedning 2013.
Arbetsutskottet föreslog att återredovisningen läggs till handlingarna.
Regionstyrelsens beslut
•

Återredovisningen läggs till handlingarna.

Expedieras:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 49
Au § 54

Framställan om ekonomisk kompensation. Förstärkt skydd för
barn i samhällsvård
RS 2012/728

- Socialnämnden 2012-12-14, § 153
- Ledningskontoret 2013-01-31

Socialnämnden har begärt kompensation inom det kommunala utjämningssystemet
om 399 000 kronor för förstärkt skydd för barn i samhällsvård. I andra hand önskar
de att få disponera eget kapital under år 2013.
”Inom ramen for barn- och unga projektet med syfte att stärka skyddet för barn och
unga placerade i familjehem och i hem för vård eller boende (HVB) presenterades en
kartläggning för socialnämnden i september (SON § 104, 2012). Nämnden gav då
förvaltningen i uppdrag att redovisa vilka resurser som krävs för att genomföra fler
besök hos placerade barn/ungdomar, för att ge ökat stöd till familjehem och jourhem inom ramen för en kompetensutvecklingsplan samt att beskriva hur arbetet
med familjehemsrekrytering och uppföljning av HVB-hem skulle kunna
organiseras.”
Socialnämnden föreslår att barn och ungdomar som bor i familjehem erbjuds regelbundna besök efter behov, men minst tre gånger per år. De föreslår även att en tjänst
som familjehemssekreterare tillsätts. De vill även att stöd, vägledning och fortbildning till familjehem och jourhem ska ske inom ramen för en kompetensutvecklingsplan.
Ledningskontoret har med anledning av det svåra budgetläget år 2013 föreslagit att
socialnämndens begäran om tilläggsanslag eller nyttjande av eget kapital avslås.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yrkande
•

Hanna Westerén (S) yrkade att socialnämnden får använda eget kapital för
föreslagen åtgärd.

Ordföranden ställde proposition på Hanna Westeréns yrkande och fann att det hade
bifallits.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 49 forts.
Au § 54

Regionstyrelsens beslut
•

Socialnämnden medges disponera högst 399 000 kronor för förstärkt skydd för
barn i samhällsvård.

•

Medel anvisas ur Region Gotlands Eget kapital.

Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 50
Au § 55

Fördelning av besparingar på tele- och datorabonnemang samt
IT-verksamheten
RS 2012/9

- Regionfullmäktige 2012-11-26, § 145
- Ledningskontoret 2013-01-30

Ledningskontoret har lagt fram förslag på fördelning av besparingar på tele- och
datorabonnemang vars fördelning bygger på sammanställning gjord av det ITstrategiska nätverket. Förslag på besparingar på IT-verksamheten genomförs genom
att lägga ett avkastningskrav på regionstyrelsen, serviceförvaltningens ITTavdelning. Förslaget är att de besparingar som kan fördelas ut utifrån minskade
priser från ITT fördelas ut direkt på nämnd.
Fördelningsförslaget är föranlett av att regionfullmäktige har gett ledningskontoret i
uppdrag besluta om fördelning av: översyn av tele- och datorabonnemang –
3 miljoner kronor och besparingar inom IT-verksamheten på 5 miljoner kronor.
Ärende
Översyn av tele- och
datorabonnemang

Nämnd

Summa (tkr)

RS/Ledningskontoret
RS/Serviceförvaltning (avkastningskrav)
Tekniska nämnden
varav teknikförvaltningen
varav samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
SUMMA

107
264
324
178
146
78
572
330
421
904
3 000

Besparing IT-verksamhet
RS/Ledningskontoret
Tekniska nämnden
varav teknikförvaltningen
varav samhällsbyggnadsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämnden

57
241
120
121
89

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 50 forts.
Au § 55
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Avkastningskrav
serviceförvaltningen
SUMMA

1 084
668
482
877
1 502
5 000

Arbetsutskottet föreslog fördelning i enlighet med ledningskontoret förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Besparingar fördelas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
Alla nämnder
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 51
Au § 56

Utökning av antalet ledamöter i Världsarvsrådet samt val av
Region Gotlands representanter
RS 2013/57

- Samhällsbyggnadsförvaltningen
- Ledningskontoret 2013-02-04

Region Gotland har i dagsläget två representanter i Världsarvsrådet, inklusive
ordförandeskapet. Ordförande för Världsarvsrådet är regionstyrelsens ordförande
Åke Svensson, vald av regionstyrelsen för mandatperioden 2011 – 2014. Tidigare,
av regionstyrelsen, vald ledamot har slutat sin anställning inom Region Gotland.
Ledningskontoret föreslår, i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningen, att
Region Gotland utökar antalet representanter från två till tre ledamöter och att
förvaltningschef Ethel Forsberg och bygglovsarkitekt Lisa Östman utses att
representera Region Gotland jämte ordförande Åke Svensson.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland utökar sin representation i Världsarvsrådet från två till tre
ledamöter.

•

Förvaltningschef Ethel Forsberg och bygglovsarkitekt Lisa Östman utses som
ledamöter i Världsarvsrådet från och med 2013-01-01.

Expedieras:
Världsarvsrådet
Ethel Forsberg
Lilian Öhman
Valregistret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-02-12

Rs § 52
Au § 57

Ändring av 13 § i lokala ordningsföreskrifterna: alkoholförtäringsförbudet
RS 2013/29

- Polismyndigheten Gotland 2012-01-14
- Ledningskontoret 2013-01-17

Polismyndigheten Gotland har ansett att det finns skäl för Region Gotland att se
över och eventuellt revidera de allmänna ordningsföreskrifterna vad gäller alkoholförtäringsförbudet. De påpekar att de med den alkohollag som trädde i kraft 2011
har begränsade möjligheter att beslagta vissa alkoholhaltiga drycker, exempelvis
starkcider. De har funnit att den lokala ordningsstadgan inte längre korresponderar
med alkohollagen då lagen har gjort indelningen: spritdrycker, vin, öl och andra
alkoholdrycker. I ordningsstadgan står det spritdrycker, vin och starköl.
Ledningskontoret har i sitt yttrande anfört att den nya alkohollagen har en annan
definition av drycken vin. Vin är numera endast sådana drycker som framställs
genom jäsning av druvor eller druvsaft. Tidigare räknades även in drycker som
framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar (t.ex. starkcider).
Ledningskontoret bedömer att ordningsföreskrifterna behöver kompletteras med
”andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt överstigande 3,5 volymprocent” för
att få motsvarande omfattning som gällt under många år.
Arbetsutskottet föreslog ändring av ordningsföreskrifterna i enlighet med
ledningskontorets förslag.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Region Gotlands lokala ordningsföreskrifter, 13 §, om förbud att förtära alkohol
på vissa platser kompletteras på så sätt att efter ordet starköl i första meningen
ska följande text skjutas in: ”samt andra jästa alkoholdrycker med en alkoholhalt
överstigande 3,5 volymprocent”.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Rs § 53
Anmälningsärenden

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

Förhandlingsprotokoll

Protokoll från förhandling 2012-12-11 med Ledarna om Anställningsförhållande.
Protokoll från förhandling 2012-12-17 med Lärareförbundet om Arbetstidsmodell vid
Gotlands Folkhögskola.
Protokoll från förhandling 2012-12-17 med Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL)
om Arbetstidsmodell vid Gotlands Folkhögskola.

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 28 januari – 25 februari 2013.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Rs § 54
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Rs § 55
Regiondirektörens information

o

Regiondirektören meddelade att förnyelsepriset delas ut den 7 mars av
fullmäktiges ordförande Björn Jansson. Det är sju nominerade och vinnaren
utses på förnyelsedagen.

o

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

o

Information gavs om Centrala Samverkanskommitténs, CSK, möte den 22
februari om arbetsmarknadsåtgärder.

o

Informerades om att HR direktören Elisabeth Borg presenterar sig på nästa
sammanträde med arbetsutskottet den 12 mars.

o

Strukturfonder. Informerades om Regional partnerskapsöverenskommelse.

o

Bostadsförsörjningsplan. Remisstiden är förlängd. Enligt ny tidsplan kommer
ärendet föreligga till regionstyrelsens sammanträde den 19 juni.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Rs § 56
Val. Representant till Leader Gotland LAG
RS 2012/74

Ledningskontoret 2013-02- 04

Den tidigare ledamoten Ulla Pettersson har slutat sin anställning och en efterträdare
behöver utses till Leader Gotlands årsstämma 2013-04-08.
Regionstyrelsens beslut
•

Till ersättare för Ulla Pettersson i LAG Gotland mandatperioden 2013-2014
nomineras en representant från ledningskontoret som utses av regiondirektören.

Expedieras:
Leader
Ledningskontoret, Peter Bloom
Valregistret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Rs § 57
Val. Ny ledamot i Visby Centrum AB

Som ny ledamot i Visby Centrum AB efter Per Lindskog, t.f. regiondirektör,
föreslås Sofia Wollman utses.
Visby Centrum AB ägs gemensamt av tre ideella föreningar och Region Gotland
med lika stora delar. Styrelsen föreslås av ägarna vilka är representerade av med tre
personer var i styrelsen. För att reglera verksamheten finns ett konsortialavtal med
tillhörande avtal om finansiering, bolagsordning för Visby Centrum AB.
Regionstyrelsens beslut
•

Som ny ledamot efter Per Lindskog utses Sofia Wollman.

Expedieras:
Visby Centrum AB
Sofia Wollman

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-02-27

Rs § 58
Val av ledamot för Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
RS 2012/731

Till ledamot i Stiftelsen Bergmancenter på Fårö föreslås Janica Sörestedt (S) att
efterträda Bo Dahllöf.
Regionstyrelsens beslut
•

Som ledamot i Stiftelsen Bergmancenter på Fårö, efter Bo Dahllöf,
utses Janica Sörestedt (S).

Expedieras:
Stiftelsen Bergmancentret på Fårö
Janica Sörestedt
Valregistret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 27 februari 2013, § 54
Remiss avseende redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av biologisk mångfald, Sammanställd information om ekosystemtjänster, och grön infrastruktur,
Naturvårdsverkets rapport december 2012

Information om statliga stimulansmedel i
överenskommelser som har inriktning på
socialtjänst och närliggande hälso- och sjukvård

Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden för fortsatt
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

Föreläggande om stängning av kamerautrustning

SKL 2013-01-31

Länsstyrelsen 2012-1-17

Miljödepartementet 2013-02-05

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende anslag 1:1 och anslag 33.6 (2006) inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Ändring av regeringens beslut om regleringsbrev den 20
december 2012 beslutar regeringen att följande ska gälla
under budgetåret 2013 för anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt.
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län (ram) 1 230.
Gotlands kommun (ram) 23 370 genom Tillväxtverket.
Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr).

Yttrande i mål 7899-12; Laglighetsprövning,
parkeringstaxa för miljöbilar
Rubricerat mål gäller överprövning av förvaltningsrättens dom gällande den del av regionfullmäktiges
beslut om ändring i taxan för parkering på offentlig plats
som avser den beslutspunkt som hänvisar till att ett
tidigare fullmäktigebeslut om parkering för miljöbilar
alltjämt ska gälla, men med en hänvisning till ny
förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för
myndigheters bilar och bilresor, SFS 2009:1
Ledningskontoret 2013-02-07

Näringsdepartementet 2013-01-31

Remiss – nya föreskrifter om förbyggande och
behandling av undernäring
Ärendet överlämnas till socialnämnden för fortsatt
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Socialstyrelsen 2013-02-12

Information om konsekvenser av förändrat läge
för sporthall på idrottsområdet Visborg
Tekniska nämnden § 10, 2013-01-31

Sporthall, organisation och uppdrag om
upphandling, återremiss
Tekniska nämnden § 8, 2013-01-31

Ändring av Socialstyrelsens föreskrifter om
basal hygien (SOSFS 2007:19)
Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
för fortsatt handläggning och ev. ingivande av yttrande.
Samråd har skett med regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson. Socialstyrelsen 2013-02-12
NOT: Hälso- och sjukvårdsnämnden har aviserat intresse för att
lämna yttrande. Samordning sker. /NG

Cirkulär
Överenskommelse om Bestämmelser för
arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 12

Slutredovisning av konkurrensutsättnings- och
effektiviseringsarbetet vid fastighetsförvaltningen
Tekniska nämnden § 251, 2012-11-28

Utomstående inkomna skrivelser
Skrivelse från socknar på södra Gotland,
hemställan om att Skanovamodellen utgör
godkänt underlag för samhällsstöd i samma
utsträckning som sockenmodellen.
2013-02-08

SKL Cirkulär 12:76

Budgetförutsättningar för åren 2013-2016
SKL Cirkulär 13:6

Ny verksamhetsplan för SKL -2013 år
prioriteringar
SKL 2013-01-31

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Bokslutsdispositioner 2012, tkr
Nedskrivningar
År 2012

Bokfört värde Förslag
2012-12-31
nedskrivning

Oljelossningsanordn byggn

174

174

Färjeläge visby hamn inre delen
Visby hamn muddring fl 4
Tull o passkontr schengen
Vby hamnutredningen
Transformator oljekajen
Klintehamn utbyggn ölandstrafik
Summa hamnar

145
161
327
723
164
674

145
161
327
723
165
674
2 369

Avloppsreningsverk Lärbro
Avloppsreningsverk Dalhem
Avloppsreningsverk Fardhem
Avloppsreningsverk Fröjel
Summa avlopp

721
521
182
221

721
521
182
221
1 645

Hogrän skola, Vismaränge 1:2
Projekt Badhus nr 28026

Summa nedskrivningar

2 350
300

400
300

Motiv
Anordningen finns inte längre
Färjeläge, inre delen, taget ur bruk ej aktuellt för framtida
användning.
Inre delen av hamnen inte längre lämplig för stora fartyg
Avsåg lokalanpassning som nu är borttagen
Nedlagda utredn.kostn som inte ledde till någon investering
Transformatorn tagen ur bruk
Gammalt färjeläge - för litet för dagens färjetrafik

Taget ur drift, anläggningen står på annans fastighet
Taget ur drift
Taget ur drift
Taget ur drift
Anpassn. bokf värde till beräkn försäljn.pris för de delar som ska
avyttras - fd skolan och lärarbostaden
Nedlagda projektkostnader, investering genomförs ej

4 714

Omställning - Avgångsvederlag
Barn- och utbildningsförvaltningen
Socialförvaltningen
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Summa avgångsvederlag

Summa bokslutsdispositioner 2012

9 185
1 442
1 351

11 978

16 692

28 tjänster, återbesätts ej
7 tjänster, återbesätts ej
4 tjänster, återbesätts ej

