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Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 59
Au § 61

Årsrapport år 2012. Serviceförvaltningen
RS 2013/64

- Serviceförvaltningen 2013-02-13

Serviceförvaltningen har lämnat årsrapport för år 2012.
Årsresultatet för år 2012 visar på ett överskott på 5,4 miljoner kronor.
Investeringar för året uppgår till 9,1 miljoner kronor mot budgeterade 25,9 miljoner
kronor. Avvikelsen beror till stor del på att investeringar som kopplas till måltidsförsörjningen har blivit senarelagda.
Måluppfyllelse är för de fem perspektiven i styrkortet god och visar ”gult”, med
andra ord” inte tillräckligt bra på” i endast i två av perspektiven: processer och
samhällsutveckling.
Regionstyrelsens beslut
•

Årsrapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Expedieras:
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 60
Au § 62

Överföring av serviceförvaltningens resultat 2012
RS 2013/3 (RS 2012/471)

- (Regionfullmäktige 2013-02-25, § 4)
- Serviceförvaltningen 2013-02-12

Serviceförvaltningen har föreslagit att 2 017 000 kronor överförs till eget kapital
samt att 2 017 000 kronor återförs till kunderna enligt förslag.
Enligt reglerna för styrning och uppföljning får 75 % av förhandlat överskott, 5,4
miljoner kronor, överföras till eget kapital, d.v.s. 4,0 miljoner kronor. I enlighet med
återföringsmodell ska 50 % av serviceförvaltningens eget kapital återföras till
köpande förvaltningar.
Anm: Regionfullmäktige fattade, 2013-02-25, § 4, beslut om återföringsmodellen.

Regionstyrelsens beslut
•

I enlighet med serviceförvaltningens beslutsunderlag överförs 2 017 000 kronor
till eget kapital samt att 2 017 000 kronor återförs till förvaltningarna.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 61
Au § 63

Serviceförvaltningens kompletteringsbudget för investeringar
2013
RS 2013/2

- Serviceförvaltningen 2013-02-12

Serviceförvaltningen har i kompletteringsbudget för investeringar 2013 begärt 16,8
miljoner kronor.
Av investeringsbudgeten på 29,9 miljoner kronor för år 2012 har 9,1 miljoner
kronor investerats. De begär nu att 16,8 miljoner kronor av återstående investeringsmedel från 2012, tilläggsbudgeteras enligt framlagt förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Serviceförvaltningens begäran, om 16,8 miljoner kronor i kompletteringsbudget
för investeringar 2013, bifalls.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 62
Au § 64

Årsrapporter år 2012. Ledningskontoret och politikerorganisationen
RS 2013/64

- Ledningskontoret 2013-02-12
- Ledningskontoret 2013-02-12, politikerorganisationen

Ledningskontoret har upprättat årsrapporter för kontorets verksamhet och politikerorganisationen för år 2012.
Ledningskontorets resultat för 2012 uppgår till +6,7 miljoner kronor i förhållande
till budgeterade medel. Den största delen av överskottet, 4,2 miljoner kronor, är att
hänföra till regionövergripande anslag som hanteras av kontoret. Ekonomimålet får
därmed anses vara uppfyllt utifrån styrkortet.
Politikerorganisationens samlade resultat för 2012 uppgår, i förhållande till
budgeterade medel, till +2,5 mkr.
Regionfullmäktige redovisar ett överskott på 0,4 mkr, som till största delen beror på
att budgeten för representation inte har utnyttjats full ut.
Regionstyrelsen har ett överskott på 1,1 miljoner kronor som förklaras med att
anslaget för utbildning av förtroendevalda inte använts till fullo.
Överförmyndarnämnden har ett överskott uppgående till 1,0 miljoner kronor. De har
inte haft lika många ärenden, som tidigare år, där advokater har varit ställeföreträdande. Inte heller har så många av övriga ställeföreträdande (ofta anhöriga) begärt
arvode som tidigare år.
Revision, valnämnd och patientnämnd redovisar i princip ett nollresultat i
förhållande till budgeterade medel.
Regionstyrelsens beslut
•

Årsrapport för ledningskontoret tas emot och läggs till handlingarna.

•

Årsrapport för politikerorganisationen tas emot och läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 63
Au § 65

Årsredovisning Region Gotland år 2012
RS 2013/64

Årsredovisning Region Gotland 2012, 2013-03-27

Ett slutligt korrektur för årsredovisningen 2012 delades ut på sammanträdet. Denna
version har även e-postats till regionstyrelsens ledamöter och ersättare.
Region Gotland använder sig av balanserad styrning som styrmetod i syfte att få alla
att arbeta mot samma mål. För detta har man i ett s.k. styrkort ställt upp fem
perspektiv:
• Brukare/kunder
• Processer
• Medarbetare/ledare
• Samhällsutveckling
• Ekonomi
Via dessa fem perspektiv kommuniceras värderingar, vision, strategier och
målbilder.
Resultatet för år 2012 gav i ett ekonomiskt perspektiv ett positivt resultat på +37
miljoner kronor. Resultatet förklaras till största delen med återbetalning av
kollektivavtalade sjukförsäkringspremier, från AFA försäkring, på 79 miljoner
kronor för åren 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 -45,3 miljoner kronor, socialnämnden -23 miljoner kronor, barn- och
utbildningsnämnden -12 mkr och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -9,5
miljoner kronor.
Föredragande i ärendet var Ulrika Jansson koncerncontroller och Åsa Högberg
ekonomidirektör.
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige
•

Årsredovisningen godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 64
Au § 66

Överföring av resultat år 2012
RS 2013/3

- Ledningskontoret 2013-03-12 rev

Ledningskontoret har upprättat förslag till överföring av resultat år 2012.
Ledningskontoret betonar att stor restriktivitet gäller för användning av nämndernas
Eget kapital under 2013, med hänvisning till beslut i regionstyrelsen
(2012-12-18, § 382).
Anm: Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
(KF 2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av
kommunstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1,0 Mkr (tidigare 500 tkr) per
år av eget kapital får användas för investering. I huvudsak gäller att 100 procent av
underskott och 75 procent av överskott förs över. För affärsdrivande verksamheter ska hela
överskottet föras med till kommande år.
Arbetsutskottet påpekade en ännu inte utförd korrigering. Denna har blivit rättad och ny
reviderat förslag finns till sammanträdet.

Regionstyrelsens beslut
•

Av ledningskontoret upprättat förslag till överföring av resultat år 2012
fastställs.

•

Stor restriktivitet gäller för användning av nämndernas Eget kapital under år
2013.

Expedieras:
Alla nämnder
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 65
Au § 67

Kompletteringsbudget för investeringar samt investeringsbudget
2013
RS 2013/2

- Ledningskontoret 2013-03-04

Ledningskontoret har föreslagit att nämnderna beviljas kompletteringsbudget för
investeringar 2013 med 223 904 000 kronor i enlighet med upprättat förslag.
Yrkande
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade att projekteringsmedel för badhuset skulle
upptas även för 2013 med samma belopp som 2012.

Ordförande ställde proposition på Stefaan De Maecker yrkande och fann att det
hade bifallits.
Regionstyrelsens beslut
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar med 223 904 000
kronor enligt, av ledningskontoret, upprättat förslag, med den ändringen att 1,4
miljoner kronor för projektering av badhus kvarstår även för 2013. Sammanlagt
225 304 000 kronor.

•

Nämnderna uppmanas att beakta volymen på nämndernas kompletteringsbudget
då investeringsmedel äskas kommande år.

Expedieras:
Alla nämnder
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 66
Au § 68

Omdisponering av budget för semesterlöneskuld
RS 2013/117

- Ledningskontoret 2013-03-01

Ledningskontoret har föreslagit att budgeten omdisponeras för semesterlöneskulden.
Medarbetarnas semesterlöneskuld har tidigare bokförts centralt under löpande
räkenskapsår. Fr.o.m. 1 januari 2013 har redovisningsmodellen gjorts om så att
intjänade och uttagna dagar (nettoförändringen) nu bokförs direkt på den enhet där
medarbetaren är anställd.
En fördelningslista har tagits fram genom att beräkna en ökning på 3 procent på
respektive nämnds semesterlöneskuld den 31 december 2012.
Not: Serviceförvaltningens avkastningskrav för år 2013 minskas från beslutade 1 766 000
kronor (i ledningskontorets skrivelse felaktigt angivet till 1 502 000 kr) till 1 077 000
kronor.

Regionstyrelsens beslut
•

Den av ledningskontoret föreslagna budgetfördelningen av semesterlöneskulden
fastställs.

•

Serviceförvaltningens avkastningskrav för år 2013 minskas från beslutade
1 502 000 kronor till 1 077 000 kronor.

•

Finansiering sker genom en ombudgetering från finansförvaltningen.

Expedieras:
Alla nämnder
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 67
Au § 69

Lönepolitiska prioriteringar
RS 2012/480

- Ledningskontoret 2013-02-27

I budget för 2013 har avsatts 0,5 % av lönesumman för prioriteringar med jämställdhetsinriktning.
Ledningskontoret har föreslagit att man även i år ska satsa på kvinnodominerade
grupper i de arbetsvärderingsintervall där skillnaden mellan kvinnors och mäns
löner är störst. De grupper de handlar om är bl.a. lärare i grundskolan, sjuksköterskor, socialsekreterare, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.
Ledningskontoret lagt fram förslag till fördelning enligt nedan:
Förslag till fördelning
Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Totalt

Kronor
7 410 000
3 855 000
1 360 000
140 000
35 000
12 800 000

Regionstyrelsens beslut
•

Den av ledningskontoret föreslagna budgetfördelningen av lönepolitiska
prioriteringar fastställs.

Expedieras:
Berörda nämnder
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 68
Au § 70

Slutredovisningar. Sammanställning av investeringsprojekt
för Stenkyrka skola, Solklintsskolan och Roma skola etapp 1
RS 2012/722

- Tekniska nämnden 2012-11-28, § 258 - 260

Tekniska nämnden har överlämnat slutredovisningar för tre projekt; Stenkyrka
skola, Solklintsskolan och Roma skola etapp 1.
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott respektive anslagsunderskott regleras mot Regionens Eget kapital i 2012
års bokslut.
Projekt

Stenkyrka skola,
projekt 10558
Solklintsskolan,
projekt 126105,
12106 och 10502
Roma skola etapp 1,
projekt 10557

Produktionskalkyl

Budget

Produktionskostnad

Över/underskott

9 900 000

9 900 000

9 887 024

12 976

83 200 000

87 365 000

89 966 963

-2 601 963

17 800 000

18 100 000

18 269 594

-169 594

Anmärkning. Tekniska nämndens handlägger slutredovisningar för investeringsprojekt
understigande 2 miljoner konor, regionstyrelsen projekt mellan 2 och 10 miljoner kronor
och regionfullmäktige projekt överstigande 10 miljoner kronor.

Regionstyrelsens beslut
•

Slutredovisning för ny- och ombyggnad av Stenkyrka skola godkänns.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Slutredovisningarna för om- och tillbyggnad av Solklintsskolan och
Romaskolan godkänns.

Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 69
Au § 71

Överföring av budgetmedel från socialnämnden till tekniska
nämnden
RS 2012/726

- Socialnämnden 2012-12-14
- Tekniska nämnden 2013-01-31
- Ledningskontoret 2013-02-15

Från och med den 1 juli 2012 har ansvaret för resor till och från dagverksamhet för
dementa övergått från socialnämnden till tekniska nämnden, enheten för kollektivtrafik. Detta innebär att brukaren själv svarar för sina resor, till och från dagverksamheten, genom att nyttja färdtjänsten.
Socialnämndens kostnader har tidigare uppgått till drygt en miljon kronor per år och
resan har varit avgiftsfri för den enskilde. När resan sker som färdtjänstresa betalar
den enskilde en egenavgift.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen gjort
uppföljning. Deras bedömning är att nettokostnaden, efter avdrag för egenavgiften,
uppgår till cirka 700 000 kronor per år och att motsvarande budgetmedel ska överföras.
Socialnämnden har fattat beslut att överlämna 700 000 kronor till regionstyrelsen
för överföring till tekniska nämnden från och med år 2013.
Tekniska nämnden har fattat beslutet att tilläggsbudgetera 700 000 kronor, år 2013,
för ökade kostnader för dementas resor inom färdtjänsten.
Ledningskontoret tillstyrker socialnämndens förslag och föreslår således att 700 000
kronor överförs från socialnämndens budget till tekniska nämndens budget för år
2013 och framåt.
Regionstyrelsens beslut
•

Från socialnämndens budget överförs 700 000 kronor till tekniska nämndens
budget för år 2013 och framåt.

Expedieras:
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 70
Au § 72

Förfrågan. Nedskrivning av låneskuld, Virudden AB
RS 2013/25

- Virudden AB 2013-01-10
- Ledningskontoret 2013-03-01

Virudden AB har, genom styrelsens ordförande, inkommit med förfrågan om
successiv nedskrivning av låneskuld. Bolagets låneskuld uppgår till 700 000 kronor
och bolaget önskar en årlig nedskrivning med 100 000 kronor i sju år.
Ledningskontoret ser positivt på bolagets verksamhet, men ser ingen möjlighet att
genom en nedskrivning av skulden subventionera ett enskilt bolag.
Ledningskontoret föreslår därför att ansökan avslås – men att tidpunkten för
slutbetalning skjuts fram till den 1 juli år 2016 och att det under anståndstiden inte
utgår någon ränta.
Arbetsutskottet hade, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att ansökan skulle
avslås och att tidpunkten för slutbetalning skulle skjutas fram till den 1 juli år 2016
och att ränta inte utgår under anståndstiden.
På regionstyrelsens sammanträde föreslogs att skulden kvarstår men att en
avbetalningsplan upprättas med start från 1 juli 2016. Ordföranden ställde
proposition på förslaget och fann att det hade bifallits.
Ärendet föredrogs av ekonomidirektör Åsa Högberg.
Regionstyrelsens beslut
•

Ansökan avslås.

•

Skulden kvarstår, dock upprättas en avbetalningsplan med början från 1 juli
2016.

•

Ränta utgår inte under anståndstiden.

Expedieras:
Virudden AB
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 71
Au § 73

Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter, revidering
RS 2012/343

- (Regionfullmäktige 2012-02-20, § 2)
- (Regionstyrelsen 2012-05-31, § 154)
- Tekniska nämnden 2012-08-29, § 182
- Ledningskontoret 2013-02-22

Regionstyrelsen beslutade i maj år 2012 ge ledningskontoret i uppdrag att genomföra översyn av policyn för friköp av tomträtt för flerfamiljshus och mark för
industri, handel och kontor vilken ingår i Riktlinjer för fastigheter och mark.
Ledningskontoret har reviderat tidigare riktlinjer och då man tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen funnit att antal avsnitt som behöver förändras eller
tilläggas. De nya förslaget har nu fått benämningen ”Riktlinjer för markexploatering
och försäljning av mark och fastigheter”.
De förändringar som ledningskontoret föreslår utgörs i huvudsak av följande:
- Definition av begreppen ”exploatering”, ”fastighet” och ”mark” samt regionens
roll när det gäller exploatering.
- Avsnitten ”Regionen som fastighetsägare” och ”Regionen köper mark och
fastigheter” har slagits samman och innehållet koncentrerats.
- Hela avsnittet som behandlar f.d. kommunala byggnader och kriterier för
överlåtelse av dessa har tagits bort.
- Policy för försäljning eller upplåtelse av mark för t ex idrottsföreningar har
införts (enligt TN begäran).
- Policy för friköp av tomträtt för flerfamiljshus och mark för industri etc. har
införts (enligt RS uppdrag).
På arbetsutskottet föredrogs ärendet av Anders Lindholm, exploateringsstrateg.
Regionstyrelsens beslut
•

Föreliggande förslag till ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter” remitteras till tekniska nämnden för inhämtande av
synpunkter innan det återkommer till regionstyrelsen för behandling.

Expedieras: Tekniska nämnden, Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 72
Au § 75

Lokalförsörjningsplan 2014-2018, med Sävehuset
RS 2012/394

- Ledningskontoret 2013-02-27 med lokalförsörjningsplan

Ledningskontoret har utarbetat förslag till lokalförsörjningsplan för åren 2014-2018,
i denna ingår även Sävehuset (F-huset).
Planen, som är ett huvudförslag till fördelning av behov för lokalförsörjning, har
tagits fram i samråd med teknikförvaltningens i fastighetsavdelning. Synpunkter har
även inhämtats från lokalförsörjningsgruppen.
Vad avser evakuering av Sävehuset så har Lärarnas riksförbund ställt som krav att
hela huset ska vara evakuerat innan sommaren 2013. Frågan bereds i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden som har arbetsmiljöansvaret för att vid behov återkomma
till regionstyrelsen.
Arbetsutskottet betonade det angelägna i att ledningskontoret förbereder sig särskilt
på frågan om äldreboenden och tomt på Visborg. Arbetsutskottet föreslog:
1. att den av ledningskontoret överlämnade lokalförsörjningsplanen har mottagits
som information inför fortsatt behandling av vid budgetberedningen våren 2013.
2. Evakueringslösning för F-hus (hus 6 Solrosen 1) fasställs innebärande att hela Fhuset evakueras.
3. Aulan ska renoveras och ingå i Sävehusprojektet.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade att det 2:a beslutet utgår i arbetsutskottets förslag.

Ordförande ställde proposition på sitt yrkande och fann att det hade bifallits.

Regionstyrelsens beslut
•

Den av ledningskontoret överlämnade lokalförsörjningsplanen har mottagits
som information inför fortsatt behandling av vid budgetberedningen våren 2013.

•

Aulan ska renoveras och ingå i Sävehusprojektet.

Expedieras:
Ledningskontoret Adm. utv.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 73
Au § 76

Förslag till detaljplan. Gothem Tummungs 1:44, utställning
RS 2012/510

- Byggnadsnämnden 2012-12-12, § 247
- Ledningskontoret 2013-02-28

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på byggnadsnämndens uppdrag utarbetat
förslag till granskning och utställning av detaljplan för Gothem Tummungs 1:44.
Planen syftar till att möjliggöra bostadsbebyggelse på avstyckade tomter. Planområdet som omfattar ca 6 hektar ligger väster om länsväg 145 och mitt emot nedfarten
till Vitvikens badplats. Förslaget omfattar 14 nya tomter för friliggande småhus med
en minsta tomtstorlek på 2 500 kvadratmeter.
Ledningskontoret har tillstyrkt planförslaget. Planbeskrivningen bör dock kompletteras med en rubrik som tydliggör ambitionen att energiförsörjningen ska ske på ett
hållbart sätt.
Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks. Planbeskrivningen bör dock kompletteras med en rubrik
som tydliggör ambitionen att energiförsörjningen ska ske på ett hållbart sätt.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 74
Au § 77

Tilläggsanslag. Visby Artilleriet 1:33 kv. Adjutanten
RS 2013/24

- Tekniska nämnden 2012-12-19, § 298
- Ledningskontoret 20123-01-28

Tekniska nämnden har ansökt om tilläggsanslag för investeringsutgifter med 11,6
miljoner kronor, vid exploatering i kvarteret Adjutanten, Visby Artilleriet 1:33.
Ledningskontoret har tillstyrkt begäran, under förutsättning att regionfullmäktige
godkänner detaljplanen för kvarteret Adjutanten.
Anm: Regionstyrelsen har, 2013-01-30 § 1, tillstyrkt utställningsförslaget till detaljplan för
kv. Adjutanten.

Regionstyrelsens beslut
•

Under förutsättning att regionfullmäktige antar detaljplanen för kvarteret
Adjutanten:
− Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 11,6 mkr.
− Medel anvisas genom försäljning av iordningställd mark.
− Finansiellt ingångsättningstillstånd medges.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 75
Au § 78

Markanvisningsavtal. Visby Artilleriet 1:33 kv Adjutanten Gotlandshem
RS 2013/104

- Regionstyrelsen 2011-09-22, RS § 257
- Ledningskontoret 2013-02-20

Ledningskontoret har i enlighet med regionstyrelsens beslut, i september 2011, tagit
fram markanvisningsavtal med Gotlandshem AB. Av beslutet framgår att markanvisningsavtalet ska tas fram med utgångspunkt från gällande miljö- och energipolicy. Byggnadsnämnden fick, i samma beslut, uppdraget att ta fram en detaljplan
för en första etapp i vilken en hög exploateringsgrad skulle eftersträvas.
Anm: Regionstyrelsen har, 2013-01-30 § 1, tillstyrkt utställningsförslaget till detaljplan för
kv. Adjutanten.

Regionstyrelsens beslut
•

Markanvisningsavtal med AB Gotlandshem för del av Visby Artilleriet 1:33
godkänns.

Expedieras:
AB Gotlandshem
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 76
Au § 80

Remiss. Underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan
klimatutsläpp 2050
RS 2013/50

- Miljödepartementet 2013-01-23
- Ledningskontoret 2013-02-25

Miljödepartementet har gett Region Gotland möjlighet att yttra sig över Naturvårdsverkets rapport om Klimatfärdplan 2050. I denna har Naturvårdsverket lämnat ett
underlag till regeringen för utformning av en svensk klimatfärdplan för att nå noll i
nettoutsläpp av växthusgaser till 2050. Underlaget har framtagits i samarbete med
andra myndigheter.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till yttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande inges till Miljödepartementet i enlighet med upprättat förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 77
Au § 81

Remiss. Uppdatering av riksintresse vindbruk
RS 2013/96

- Energimyndigheten 2012-11-30
- Ledningskontoret 2013-02-15

Länsstyrelse har till Region Gotland remitterat Energimyndighetens Remiss
gällande uppdatering av riksintresse för vindbruk (2010-5138).
Energimyndigheten har utarbetat förslag om att uppdatera områden angivna som
riksintresse för vindbruk på land och till havs. Myndigheten har att stödja och skapa
förutsättningar för en omfattande utbyggnad av vindskraften med syfte att uppnå
Sveriges och EU:s mål om förnybar energi till år 2020. De första riksintressena för
vindbruk pekades ut 2004 och en översyn har skett under åren 2006-2008 vilket
resulterade i flera och större riksintresseområden jämfört med tidigare anspråk.
Den nya uppdateringen innebär att Energimyndigheten använder sig av en vindkartering med bättre upplösning och en ny sammanställning av nationell djupdata.
Hänsyn har även tagits till spridd bebyggelse och även avstånd till region- och
stamnät har tagits med som en aspekt i utpekandet av riksintressen. Den remiss som
gällde havsbaserade verk har dragits tillbaka. Det nya förslaget baseras istället på att
befintliga riksintressen till havs uppdateras.
Ledningskontoret har i dialog med samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetat ett
förslag till yttrande över energimyndighetens remiss.
Region Gotland ser positivt på att större områden pekas ut som riksintressen för
vindkraft vilket är nödvändigt för att uppnå de nationella energimålen. Däremot
uppstår stora problem när de nya riksintresseområdena inte geografiskt sammanfaller med de områden som finns utpekade i kommunernas översiktsplaner.
Många översiktsplaner, där vindbrukets förutsättningar belyses ingående, arbetades
fram och antogs efter den senaste revideringen av riksintressena 2008. I översiktsplanen för Gotland som antogs 2010 har vindkraftavsnittet fått en framträdande
plats. Planen har processats fram under lång tid vilket medfört att den har en bred
politisk förankring och som ett resultat av detta också utgjort plattformen för
detaljplanering av vindkraftsutbyggnad och ett värdefullt kunskapsunderlag i
kontakterna med vindkraftprojektörer, markägare och andra berörda.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 77 forts
Au § 81

En omfattande revidering av riksintressena så nära inpå den förra revideringen
skapar både frustration och en stor osäkerhet bland vindkraftens aktörer, myndigheter och planerare eftersom vindkraftetableringar är både tids- och kostnadskrävande.
För att få en utveckling som bygger på långsiktighet när det gäller såväl lämpliga
lokaliseringsområden som ekonomiska konsekvenser är det angeläget att de i
senaste revideringen utpekade riksintresseområdena får vara kvar trots att de inte
alltid till fullo överensstämmer med de uppsatta kriterierna. Exempel på områden på
Gotland som försvunnit i det nya förslaget är Näs och Boge varav det förstnämnda
måste vara ett av Sveriges bästa lägen för vindkraftetablering och där det idag finns
ett mycket stort antal verk som etablerats under lång tid.
Region Gotland anser vidare att de i översiktsplanen utpekade havsområdena för
vindkraftetableringar, med samma motiv som redovisats ovan, borde vara
riksintressen trots att de inte helt följer kriterierna.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande inges till Länsstyrelsen i Gotlands län i enlighet med upprättat förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Länsstyrelsen i Gotlands län

Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 78
Au § 82

Remiss. Arbetsprogram och översikt av väsentliga frågor för
förvaltningsplan m.m. för Södra Östersjöns vattendistrikt
RS 2012/692

- Länsstyrelsen i Kalmar Län 2012-12-03
- Ledningskontoret 2013-02-21

Vattenmyndigheten för Södra Östersjön har remitterat rubricerat program inför
framtagandet av förvaltningsplan för 2015-2021
Ledningskontoret har utarbetat förslag till remissyttrande efter att synpunkter
inhämtats från miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande inges till Vattenmyndigheten för södra Östersjön i enlighet med
upprättat förslag.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 79
Au § 83

Remiss. Undersökningstillstånd och arbetsplaner, SOU 2012:73
RS 2012/729

- Näringsdepartementet 2012-12-13
- (Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 2013-02-19, § 16)
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-03-12, § 23
- Ledningskontoret 2013-03-13

Näringsdepartementet har gett Region Gotland möjlighet att yttra sig över
betänkandet Undersökningstillstånd och arbetsplaner, SOU 2012:73. Betänkandet
har internremitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden, då det i första hand rör
den nämndens arbetsområde. Förslaget har behandlats av miljö- och
hälsoskyddsnämndens arbetsutskott och kommer att behandlas av nämnden den 12
mars.
Mot den bakgrunden föreslår ledningskontoret att arbetsutskottet överlämnar
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande i avvaktan på miljö- och
hälsoskyddsnämndens beslut.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande förelåg till sammanträdet.
Ledningskontoret har upprättat förslag till yttrande. Som övergripande synpunkter
anser kontoret att:
• prövning av undersökningstillstånd inte får ske inom särskilt känsliga områden
• minerallagen bör kompletteras med en utökad kommunal vetorätt för olja och
naturgas som även omfattar undersökningsskedet
• skyddet för innehavare av särskild rätt och innehavare av företrädesrätt bör stärkas i
minerallagen.
Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkade att förtydligande görs om att utökat kommunalt veto
avser olja och naturgas.

Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons yrkande om förtydligande av utökat
kommunalt vetot och fann att det hade bifallits.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 79 forts.
Au § 83

Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande lämnas i enlighet med ledningskontorets förslag med ändring om att
förslag om utökat kommunalt veto avser olja och naturgas.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:
Yttrande bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 80
Au § 84

Motion. Förenkling och kostnadsbesparande vid PK-provtagning
RS 2012/490

- Motion 2012-09-10
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-12-20, §263
- Ledningskontoret 2013-02-25

I en motion från Mats Hedström (M) föreslås att hälso- och sjukvårdsnämnden ska
utreda kostnaderna och konsekvenserna för införande av testutrustningar för
mätningar av PK-värdet på Region Gotlands vårdcentraler.
Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar i sitt yttrande att ett stort antal gotlänningar behandlas med det blodförtunnande medlet wafarin, Waran. Detta görs som
förebyggande behandling efter tidigare blodpropp eller vid risktillstånd som hjärtflimmer eller mekaniska hjärtklaffar. Behandlingen och medicininställning kräver
återkommande blodprovtagning för att kunna bestämma blodets levringsförmåga
(PK). Av nämndens yttrande framgår även att provtagningen vanligtvis sker vid
vårdinrättningar och att analysen sker vid sjukhuslaboratoriet. Nämnden konstaterar
även att det sedan några år finns portabel utrustning på marknaden för mätning av
PK-värdet i hemmet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker motionen.
Ledningskontoret konstaterar att hälso- och sjukvårdsnämnden, idag, har stor
obalans mellan anslagen budget och utfall och att det därför är viktigt att inte utöka
kostnaderna. Mot den bakgrunden anser ledningskontoret att det är väsentligt att
hälso- och sjukvårdsnämnden i sin utredning även tar med möjliga besparingar i
form av exempelvis minskat behov av mottagningstider och liknande.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls genom att hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser för införande av
hemtestutrustning för PK-provtagning.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yrkande
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade att det sätts punkt efter ordet ”införande” i
ledningskontorets förslag till beslut.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 80 forts.
Au § 84

Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och Mats-Ola Rödéns yrkande
och fann att Mats-Ola Rödéns yrkande hade vunnit bifall.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att utreda kostnader och konsekvenser för införande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 81
Au § 85

Begäran om översyn av Gotlandsmusikens hyresavtal med
Wisby Strand
RS 2012/574

- Gotlands Musikstiftelse 2012-10-10
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-01-15, § 13
- Ledningskontoret 2013-02-11

Gotlandsmusiken har i hemställan bland annat föreslagit att avtalet med Wisby
Strand och Region Gotland ses över. Detta genom att subventionerade kulturella
aktiviteter ska kunna få avgiftsbefrielse alternativt en rimlig hyreskostnad på de
dagar då Wisby strand inte har annan kommersiell verksamhet.
Ledningskontoret föreslog i sin tjänsteskrivelse att Gotlandsmusiken hänvisas att
skicka sin hemställan till ”Wisby Strand Congress & Event AB”, som är det
kommunala bolag som äger fastigheten.
Ärendet behandlades på arbetsutskottets januarisammanträde och där föreslog
ordförande att ärendet skulle återremitteras för komplettering genom hörande av
”Wisby Strand”. Arbetsutskottets beslut blev att ärendet återremitteras.
Ledningskontoret har reviderat sin tjänsteskrivelse genom utlåtande från Wisby
Strand Congress & Event AB. Av detta utlåtande framkommer bland annat att en
omförhandling av hyresavtalet kräver att ny bolagsordning och att nya ägardirektiv
godkänns av regionfullmäktige.
Ledningskontoret anser att eventuell fortsatt dialog och/eller förhandling ska ske
mellan Gotlandsmusiken och operatören som hyr av Wisby Strand Congress &
Event AB och föreslår därför regionstyrelsen att lägga informationen till
handlingarna.
Anm: Wisby Strand Congress & Event AB är det helägda kommunala bolaget som äger
fastigheten Kasernen 4 (kongreshallen) där den privata operatören ”Wisby Strand”
bedriver sin verksamhet.

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras: Gotlands Musikstiftelse, Wisby Strand Congress & Event AB,
Kultur- och fritidsnämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 82
Au § 86

Anhållan om stöd. Stiftelsen Bergmancenter på Fårö
RS 2012/626 och RS 2013/4

- Stiftelsen Bergmancentret 2012-11-13
- Stiftelsen Bergmancentret 2013-01-02
- Ledningskontoret 2013-01-26
- Ledningskontoret 2013-02-22

Stiftelsen Bergmancenter på Fårö har inkommit med två ansökningar om driftsstöd,
dels den 13 november 2012, anhållan om driftsstöd för år 2013 om 120 000 kronor,
och dels den 2 januari 2013, anhållan om driftsstöd med 700 000 kronor årligen i
fyra år.
Då ansökningarna delvis berör samma tidsperiod, år 2013, föreslår ledningskontoret
att Region Gotland svarar på den senare ansökan och att den första, inkommen
2012, läggs till handlingarna.
Ledningskontoret föreslår att Stiftelsen Bergmancenter beviljas ett driftsstöd med
300 000 kronor för år 2013 men konstaterar även att Centret måste finna en
långsiktig ekonomiskt hållbar verksamhet.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Jäv
Janica Sörestedt (S) deltog inte i beslutet.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade at i enlighet med ledningskontorets förslag om att
bevilja driftstöd för 2013, men att Centret uppmanas att finna en långsiktig
ekonomiskt hållbar verksamhet.

Ordföranden ställde proposition på sitt förslag och fann att det hade vunnit bifall.

Regionstyrelsens beslut
•

Stiftelsen Bergmancentret beviljas driftstöd på 300 000 kronor för år 2013, som
ett engångsbelopp. Centret uppmanas samtidigt finna en långsiktig ekonomisk
hållbar verksamhet.

•

Medel anslås från Näringslivskontot.

Expedieras: Stiftelsen Bergmancentret, Ledningskontoret Näringsliv, Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 83
Au § 87

Lägesrapport. Sockensatsningen på fibernät, bredband
RS 2013/108 (KS 2010/164)

- Ledningskontoret 2013-03-19, rev

Ledningskontoret har lämnat en lägesrapport om Sockensatsningen på bredband via
fibernät.
Föredragande i ärendet på arbetsutskottet var Anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig.
På arbetsutskottets sammanträde föreslogs en del ändringar i ledningskontorets
tjänsteskrivelse. Någon ändring i bredbandsstrategin föreslås inte.
Reviderad skrivelse förelåg till sammanträdet.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 84
Au § 88

Skrivelse. Förslag om anpassning av Region Gotlands
bredbandsstrategi
RS 2013/105 (KS2010/164)

- Fibergrupperna genom Jan Larsson 2013-02-15
- Ledningskontoret 2013-03-04, rev

Några av fibergruppernas representanter i socknarna genom Jan Larsson
(Storsudret) har begärt att Region Gotland snarast anpassar den antagna bredbandsstrategin på så sätt att den annonserade Skanovamodellen (alternativ 2) utgör ett
godkänt underlag för samhällsstöd i samma utsträckning som Sockenmodellen
(alternativ 1).
Ledningskontoret har i sitt beslutsförslag avslagit begäran om att ändra formuleringarna i sin bredbandsstrategi.
Det erbjudande från Skanova som återges på bredbandgotlands hemsida och som
det hänvisas till i skrivningen strider inte mot bredbandsstrategin.
Den avsiktsförklaring som undertecknats mellan TeliaSonera och Region Gotland
beskriver också att det är TeliaSonera, som nationell kommunikationsoperatör, som
sockenföreningarna tecknar avtal med. Inom detta avtals ram kan sockenföreningen
välja både en öppen lösning eller ett öppet nät och ett kollektivavtal.
Föredragande i ärendet på arbetsutskottet var Anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig. På arbetsutskottets sammanträde föreslogs en del ändringar i tjänsteskrivelsen.
Reviderad skrivelse förelåg till regionstyrelsens sammanträde.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade att beslut i ärendet delegeras till arbetsutskottet.

Ordföranden föreslog att beslut i ärendet delegeras till arbetsutskottet, vilket vann bifall.

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet delegeras till arbetsutskottet.

Expedieras: Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 85
Au § 89

Almedalsveckan. Förnyat åtagande med tydliggörande av
användning av Almedalen
RS 2013/94

- Ledningskontoret 2013-02-27
- (RS 2011-03-24 , § 105)

Ledningskontoret har framlagt förslag till förnyat åtagande med tydliggörande av
användning av Almedalen. Förslaget har stämts av med partiernas ombudsmän.
Det nya åtagandet innebär ingen förändring avseende ansvarsfördelning eller policy
när det gäller markupplåtelser. Tidigare åtagande har gällt sedan mars 2011.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) tillstyrkte ledningskontorets förslag om att ställa sig bakom det
förnyade åtagandet under Almedalsveckan.

Ordföranden ställde proposition på sitt förslag och fann att det hade vunnit bifall.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen ställer sig bakom det förnyade åtagandet med tydliggörande
avseende användning av Almedalen under Almedalsveckan.

Expedieras:
Ledningskontoret Information

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 86
Au § 90

Rapport. Uppföljning av genombrottsområden 2012
RS 2013/118

- Ledningskontoret 2013-02-26

Ledningskontoret har sammanställt rapport över genombrottsområden år 2012.
Begreppet genombrott och genombrottsområden har etablerats med syfte att
kraftsamla, över förvaltningsgränserna, runt ett antal prioriterade utvecklingsområden och åstadkomma konkreta, påvisbara resultat.
Ledningskontoret föreslår att rapporten Uppföljning av genombrottsområden
godkänns och de ges i uppdrag att formalisera angreppssättet med genombrottsområden samt att 2013 års genombrottsområden godkänns.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten Uppföljning av genombrottsområden 2012 godkänns.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att formalisera angreppssättet med
genombrottsområden.

•

2013 års genombrottsområden godkänns.

Expedieras:
Ledningskontoret Kvalitet och styrning (Ek)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 87
Au § 91

Information. Redovisning av användningen av medel ur anslag
1:1, Regionala tillväxtåtgärder, inom utgiftsområde 19 Regional
utveckling
KS 2011/732

- Ledningskontoret 2013-02-25

Ledningskontoret har i enlighet med regeringsbeslut från den 22 december år 2011
inlämnat redovisning av användningen av medel ur anslag 1.1, Regionala tillväxtåtgärder, inom utgiftsområde 19 Regional utveckling till Näringsdepartementet.
Rapporten överlämnas även till regionstyrelsen för information.
Underpunkten påmindes om eftermiddagens näringslivsseminarium.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 88
Au § 92

Val. Ombud till årsstämma AB Gotlandshem, 2012 års bokslut
Som ombud till årsstämman för AB Gotlandshem har tidigare utsetts Åke Svensson
(S) och som dennes ersättare Hanna Westerén (S), till och med bolagsstämman år
2015. Båda utsedda ombuden har anmält förhinder.
Som ombud för årsstämman 2013 – 2012 års bokslut – föreslås Stefaan De
Maecker (MP).
Regionstyrelsens beslut
•

Till ombud på årsstämman för AB Gotlandshem år 2013, bokslutet år 2012,
utses Stefaan De Maecker (MP).

•

Stämmoombudet har att framföra direktiv om arvoden för ordförande och vice
ordförande i AB Gotlandshem.

Expedieras:
AB Gotlandshem
Stefaan De Maecker

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-03-12

Rs § 89
Au § 95

Förskola i Tofta-området
RS 2012/162

Ledningskontoret 2013-03-22

En ny förskola behöver snarast komma till stånd i Tofta-området med anledning av
att det finns en stor brist på tillgängliga förskoleplatser i upptagningsområdet.
Angelägenhetsgraden av en ny förskola betonades av arbetsutskottet.
Arbetsutskottet beslöt att ärendet behandlas på regionstyrelsens sammanträde.
Till sammanträdet förelåg ledningskontorets tjänsteskrivelse.
Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden får i uppdrag att lösa frågan
om lokalbehov för barnomsorgen och att möjlighet till förhyrning bör prövas samt
att finansiering sker inom befintlig ram.
Ledningskontoret har gjort den bedömningen ”att alternativet med extern förhyrning
av nybyggnation sannolikt innebär en betydande belastning på budgetramen för
barn- och utbildningsnämnden. Regionens ekonomiska situation är ansträngd och
alla verksamhetsförändringar måste för närvarande finansieras genom omprioritering inom gällande budgetramar. Kontoret anser att ytterligare försök bör göras för
att finna alternativa lösningar att tillgodose lokalbehovet för barnomsorgen i
Toftaområdet”.
Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden ges i uppdrag att lösa frågan om lokalbehovet för
barnomsorgen i Toftaområdet i samråd med barn- och utbildningsförvaltningen.
Klart till hösten 2014.

•

Möjlighet till förhyrning ska prövas.

•

Finansiering sker genom befintlig kostnadsram.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Barn- och utbildningsnämnden, Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 90
Valsedelsbeteckning. Region Gotland som beteckning på
valsedlarna
RS 2013/160

- Regioner Skåne, Region Halland, Region Gotland, Västra Götalandsregionen, 2013-03-18
- Ledningskontoret 2013-03-19

Region Skåne, Region Halland, Region Gotland och Västra Götalandsregionen har
gemensamt vänt sig till justitieministern för att uppmärksamma på de oklarheter
som finns vad gäller beteckningen på valsedlarna till valet av regionfullmäktige. En
hemställan om lagändring har begärts så regionbegreppet kan införas på valsedlarna
till 2014 års fullmäktigeval.
Ledningskontoret har föreslagit att hemställan antas.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Den mellan regionerna gemensamma skrivelsen med hemställan till regeringen
om ändring i lag (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 91
Genomförandeplan för eHälsa i samverkan
RS 2013/131

- Sveriges kommuner och landsting 2013-03-06
- Ansökan och genomförandeplan, socialförvaltningen 2013-03-06

I december 2012 enades Staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om
ett fortsatt stöd till en evidensbaserad praktik i syfte att höja kvalitén inom socialtjänsten. I detta ingår utvecklingsarbetet och strategin för Nationell eHälsa. Nytt för
2013 är att beslutet gäller socialtjänstens alla områden. Insatserna ska skapa nytta
för invånare, medarbetare och beslutsfattare genom att använda relevant kunskap
med hjälp och stöd av IT och ny teknik.
För att finansiera regionala samordnare har 20 miljoner kronor avsatts för detta
ändamål, och vidare har 70 miljoner kronor avsatts för utvecklingsarbetet av eHälsa.
För Region Gotland avdelas ca 560 000 kronor för regional projektsamordning och
330 000 kronor i stimulansmedel. Kravet från staten på egenfinansiering sker via
egen arbetsinsats inom socialnämnden. Även ansvaret för genomförande och
kommande verksamhetsplaner åvilar socialnämnden.
Socialförvaltningen har utarbetat ansökan med genomförandeplan. Enligt
anvisningarna ska genomförandeplanen antas av den regionala politiska nämnden
och formellt undertecknas av ”respektive läns-/region-förbundsdirektör (eller
motsvarande)”.
Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen ställer sig bakom genomförandeplan för regional utveckling i
samverkan inom eHälsa.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Ledningskontoret Adm, utv.

Justerande:

Anm:
Protokollet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 92
Månadsrapport. Februari år 2013
RS 2013/86

- Ledningskontoret 2013-03-26

Februaris månadsrapport för Region Gotland presenterades på regionstyrelsens
sammanträde.
Månadsrapporten som främst är en ekonomisk rapport visar på, i förhållande till
budget, ett positivt resultat per helår på 1 miljon kronor. Resultatet har dock
försämrats med ca 5 miljoner kronor. Försämringen kommer från nämndernas
negativa prognoser med sammanlag –28 miljoner kronor. Skatteintäkterna har ökat
med +6 miljoner kronor och finansiella förbättringar har skett med +14 miljoner
kronor.
De nämnder som visar störst underskott är socialnämnden med -20 miljoner kronor,
tekniska nämnden -7 miljoner kronor och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
-3 miljoner kronor.
Regionstyrelsens beslut
•

Nämnderna ska fortsätta besparingsarbetet med inriktning att uppnå ett positivt
resultat vid årets slut.

•

Vidtagna och planerade besparingsåtgärder för att uppnå positivt resultat 2013
redovisas i delårsrapport 1 för 2013.

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 93
Val. Ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott
RS 2013/

Cecilia Nygren (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsens
arbetsutskott.
Som ersättare föreslås Isabel Enström (MP).
Regionstyrelsens beslut
•

Isabel Enström (MP) utses som ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott
efter Cecilia Nygren (MP).

Expedieras:
Isabel Enström (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Valregistret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 94
Månadsrapport. Februari år 2013 - Serviceförvaltningen
RS 2013/86

- Serviceförvaltningen 2013-03-19

Serviceförvaltningen har i sin budget för år 2013 bedömt att IT-teleavdelningen
skulle kunna reducera sina priser med sammanlagt 5 miljoner kronor. En del av
förutsättningen för detta var att avdelningen genom flytt från Visborg skulle kunna
få en lägre hyra med ca 1,5 miljoner kronor. ”I dagsläget ser det ut som om
avdelningen kommer bli kvar på Visborg men trots detta kvarstår sparbetinget”.
Serviceförvaltningen prognostiserar i dagsläget ett resultat på +3 miljoner kronor
och i detta återfinns buffertkravet som är satt till 3 miljoner kronor.
Regionstyrelsens beslut
•

Månadsrapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Expedieras:
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 95
Månadsrapport. Februari år 2013 – Ledningskontoret samt
politikerorganisationen
RS 2013/86

- Ledningskontoret 2013-03-19

Ledningskontoret har i sin prognos för månadsuppföljningen för februari månad ett
positivt resultat på 3 miljoner kronor. Överskottet beror på en beslutad buffert på
1,3 mkr, regionövergripande anslag +0,7 mkr (medlemsavgifter, bidrag etc.) samt
till personalrelaterade orsaker (vakanser etc.).
Politikerorganisationen redovisar ett positivt resultat i februaris månadsrapport med
0,5 miljoner kronor. I politikerorganisationen återfinns de samlade resultaten för
regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd. Regionfullmäktige och regionstyrelsen svarar i huvudsak för det
prognostiserade överskottet.
Regionstyrelsens beslut
•

Månadsrapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret Ledning och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 96
Anmälningsärenden

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

Förhandlingsprotokoll

Protokoll från förhandling 2013-02-26 med Gotlands Läkarförening (GLF) om fortlöpande
tid för fackligt arbete.
Protokoll från förhandling 2013-02-28 med Sveriges Tandläkareförbund (STF) om
fortlöpande tid för fackligt arbete.
Protokoll från förhandling 2013-02-05 med Vårdförbundet om fortlöpande tid för fackligt
arbete.

•

Stf förvaltningschef serviceförvaltningens beslut

Underrättelse om disciplinpåföljd. 2013-03-13.

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 25 februari – 22 mars 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 97
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 98
Val. Utseende av ersättare under regionrådet Stefaan De
Maeckers föräldraledighet
RS 2013/175

- Ledningskontoret 2013-03-26

Stefaan De Maecker (MP) har meddelat att han kommer att vara föräldraledig från
och med 1 september 2013 till och sista januari 2014.
Förutom regionråd är han vald till ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden samt
ordförande i handikapprådet.
Leif Dahlby (S) som är vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås
tjänstgöra som ordförande under Stefaan De Maeckers föräldraledighet. Detta har
hälso- och sjukvårdsnämnden, enligt sitt reglemente, att fatta beslut om.
Not: Förtroendevaldas möjligheter till förmåner under föräldraledighet samt ersättning till
vice ordförande under ordinarie ordförandes längre bortavaro framgår i Regler om
ersättning till kommunalt förtroendevalda.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Isabel Enström (MP) utses till vikarierande regionråd med tjänstgöringsgrad 70
procent under Stefaan De Maeckers föräldraledighet från och med 1 september
2013 till och sista januari 2014.

•

Leif Dahlby (S) utses som ordförande för handikapprådet under Stefaan De
Maeckers föräldraledighet från och med 1 september 2013 till och sista januari
2014.

•

Isabel Enström (MP) övertar övriga förtroendeuppdrag som regionrådet innehar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 99
Regiondirektörens information

•

Per Lindskog informerade om hanteringen av förtroendemannaarvoden. Dessa
utgår i från uppskrivning mot riksdagsmannaarvodena som i praktiken innebär
att arvodena fryses på 2012 års nivå.

•

Informerades om att Region Gotlands IT-säkerhet, som del av revisionsarbete,
har testats av pwc. De har på Region Gotlands uppdrag gjort en översyn med
intrångstest, ett s.k. hackertest, såväl externt som internt.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 100
Information om elektroniska underlag till kallelser och protokoll

Elektroniska underlag kommer från och med nästa sammanträde med regionstyrelsen att finnas på Region Gotland webbsida.
E-post om detta, med inloggning och lösenord, kommer att skickas till berörda.
Ordföranden betonade att återhållsamhet gäller spridandet av handlingar då dessa, i
de flesta fall, är att betrakta som arbetsmaterial och ännu inte fastställda dokument.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-03-27

Rs § 101
Frågor från ledamöter

•

Mats-Ola Rödén (FP) ställde fråga om underdimensionering av reningsverk på
Gotland: Sudersand Fårösund, Katthammarsvik m.fl. Det gäller såväl utsläpp vid
nödbreddning som avsaknad av biologisk rening. Ordföranden Åke Svensson
avser att återkomma i frågan.

• Lena Celion (M) ställde fråga hur går det i förhandlingarna med Biogas Gotland.

Frågan besvarades av regiondirektör Per Lindskog. Han avser att återkomma med
rapportering om biogas. Informerades även om att Anders Jolby, servicedirektör
på serviceförvaltningen, är utsedd att sköta biogasfrågan direkt under regiondirektören.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 27 mars 2013, § 97
Värna demokratin mot våldsbejakande
extremism
För två år sedan presenterade Regeringskansliet
tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting
skriften ”Lokala insatser mot våldsbejakande politisk
extremism”, en samling av framgångsrika exempel på
förebyggande och motverkande av våldsbejakande
extremism från lokalt plan. Ett år senare presenterade
Regeringskansliet en handlingsplan för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism.
Handlingsplanen bygger i viss utsträckning på
slutsatserna från exempelskriften och betonar vikten av
det arbete som utförs av lokala aktörer.

Underrättelse ang. laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Klagande: Ulf Kronvall. ”Undertecknad hemställer att
Region Gotlands ekonomiska bidrag på 2000 kronor till
vissa fastighetsägare inte skall utbetalas med hänvisning
till den kommunala likställighetsprincipen”. Ärendet
handläggs av Patrik Pettersson och Anne Ståhl.
Förvaltningsrätten i Stockholm 2013-03-06

Nyckeltal energi och klimat 2012 – byggnader
och transporter i kommuner och landsting

Tillstånd till allmän kameraövervakning
Beslut: Tillstånd för allmän kameraövervakning, ”ICA
Maxi”.
Länsstyrelsen i Gotlands län 2013-02-21

Bildande av naturreservatet Mölnermyr,
Fleringe och Rute socknar, Gotlands kommun
Länsstyrelsen i Gotlands län 2013-02-28

Inbjudan till möte kring Gotlands förutsättningar att bedriva utbildningar inom
yrkeshögskolan
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2013-02-05

Plan för tekniska nämndens utbildning
TN § 7 2013-01-31

Utomstående inkomna skrivelser
Skrivelse från Göran Bergman, 2013-02-25 om insändare
”Som man bäddar får man ligga” .
Skrivelse från Gotlands Nation i Uppsala 2013-03-06,
Tack för den skänkta landskapsflaggan.

De allra flesta kommuner och landsting har sökt
energieffektiviseringsstödet och satt upp mål för
effektivisering i egna byggnader och transporter. För att
öka värdet av de uppgifter som rapporterats in för stödet
har SKL och Energimyndigheten tagit fram
nyckeltalsrapport. Den visar bland annat på en kraftigt
ökad andel miljöbilar och ökad mängd förnybara
drivmedel samt en viss minskad energianvändning i
byggnader mellan 2009 och 2011.
Sveriges Kommuner och Landsting 2013-01-31

Cirkulär
Feriejobb sommaren 2013
Cirkulär 13:7

Överenskommelse om Bestämmelser för
arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 13
Cirkulär 13:8

Kulturarvslyftet
Cirkulär 13:8

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr RS 2013/50

Regionstyrelsen

Handlingstyp Remissvar

1 (2)

Bilaga § 76

Datum 27 mars 2013
Ert dnr
M2011/3318/Kl

Miljödepartementet

Remissyttrande över Underlag till en svensk färdplan för
ett Sverige utan klimatutsläpp 2050
Sammanfattande synpunkter

Förslagen i NV:s rapport 6537 – syntesrapporten - understryker beroendet av
omvärlden både för Sverige och för Europa, men planen för hur Sverige ska visa
det ledarskap och ansvarstagande, såväl på hemmaplan som inom EU och
internationellt, för att nå tvågradersmålet, som angavs i förutsättningarna för
uppdraget är ännu otydlig. Förslagen är därtill alltför avvaktande.
Intrycket är att ett underlag som omfattar flera hundra sidors analys och
utredning och där vikten av snabba och kraftfulla åtgärder poängterades
inledningsvis, huvudsakligen har resulterat i förslag på avgränsning av vilka
områden som bör utredas ytterligare. Mer konkreta förslag för att stödja
klimatåtgärder efterlystes i flera fall i redan i de regionala underlag som redovisas
i underlagets bilaga10 .
Flera av förslagen kan inte genomföras bara som en färdplan för Sverige, då
dessa för sitt förverkligande i stort sett förutsätter att andra nationer också gör
vägval för att begränsa de klimatpåverkande utsläppen. Med begränsad rådighet
över att nya fordonsslag, ekonomiska incitament för CCS, miljöregler för
transnationella transporter eller marknadskrav på en koldioxidsnål ekonomi
kommer att utvecklas i den takt som behövs för att kunna förverkliga de svenska
visionsmålen i färdplan 2050, vore det bra om den svenska färdplanens
åtgärdsförslag och sektorsvisa scenarier för utsläppsminskningar också redovisat
vad som är möjligt att åstadkomma genom styrning på nationell nivå.
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Synpunkter på några av utredningens sektorsvisa förslag

Förslaget om samordning av planeringsunderlag för begränsad klimatpåverkan
med infrastrukturplaneringen hos Trafikverket och förslag som syftar till att
lagstiftningen tydligare kan bidra till att nå ett transportsnålt samhälle, är bra
men ger också en viss oro för att regionala ojämlikheter kommer att uppstå till
följd av klimatpolitiken. Visionsmålen kan tolkas som att de delar av Sverige år
2050 som ligger bortom snabbtågens knutpunkter, har blivit tämligen
svårtillgängliga områden som används som råvarubas och kolsänkor.
Förslaget om ett tillfälligt klimatplaneringsstöd till kommuner är vi tveksamma
till, sådant tillfälligt stöd kan fungera väl t ex för att planera för förebyggande
klimatanpassning eller som tidigare till vindkraftsplanering, där det i bägge fall
handlar om planer som går att göra i projektform, medan transport- och
koldioxidsnål fysisk planering måste vara en pågående process som länkas till
aktuella planärenden under lång tid - och för att ge effekt också har stöd i
teknisk utveckling och i all berörd lagstiftning, PBL, BBR m.m.
Förslaget ovan liksom nyttan av förslaget om att statliga utredningar ska
klimatbedömas blir tämligen verkningslösa om inte olika politikområden
samordnas under uppdraget att bidra till gemensamma klimatmål.
Följaktligen motsätter vi oss också förslaget till nya överprövningsgrunder till
kommunala detaljplaner, mer resurseffektivt vore att genom samordnad
lagstiftning en ge kommuner och regioner verktyg att genomföra planering som
leder till de övergripande klimatmålen, ett sådant verktyg kan vara reviderade
byggregler, avseende krav på energihushållning i byggreglerna som utredningen
föreslår.
Förslaget att utreda incitament för hur koldioxidavskiljning och lagring för
anläggningar som använder biobränsle kan utvecklas och kopplas till EU-ETS
bör också innefatta attityder till och acceptans för CCS .
Förslaget att nationell uppföljningen av växthusgasutsläpp kompletteras med
uppföljning ur ett konsumtionsperspektiv välkomnas. Önskvärt vore någon
form av sådan uppföljning även regionalt eller ur ett stad-land perspektiv.
REGIONSTYRELSEN
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Bilaga § 77

Datum 27 mars 2013

Länsstyrelsen i Gotlands län
621 85 Visby

Remissvar gällande uppdatering av riksintresse för vindbruk
på Gotland
Sammanfattning
Region Gotland ser positivt på att större områden pekas ut som riksintressen
för vindkraft vilket är nödvändigt för att uppnå de nationella energimålen.
Däremot uppstår stora problem när de nya riksintresseområdena inte
geografiskt sammanfaller med de områden som finns utpekade i
kommunernas översiktsplaner.
Många översiktsplaner, där vindbrukets förutsättningar belyses ingående,
arbetades fram och antogs efter den senaste revideringen av riksintressena
2008. I översiktsplanen för Gotland som antogs 2010 har vindkraftavsnittet
fått en framträdande plats. Planen har processats fram under lång tid vilket
medfört att den har en bred politisk förankring och som ett resultat av detta
också utgjort plattformen för detaljplanering av vindkraftsutbyggnad och ett
värdefullt kunskapsunderlag i kontakterna med vindkraftprojektörer,
markägare och andra berörda. En omfattande revidering av riksintressena så
nära inpå den förra revideringen skapar både frustration och en stor
osäkerhet bland vindkraftens aktörer, myndigheter och planerare eftersom
vindkraftetableringar är både tids- och kostnadskrävande.
För att få en utveckling som bygger på långsiktighet när det gäller såväl
lämpliga lokaliseringsområden som ekonomiska konsekvenser är det
angeläget att de i senaste revideringen utpekade riksintresseområdena får
vara kvar trots att de inte alltid till fullo överensstämmer med de uppsatta
kriterierna. Exempel på områden på Gotland som försvunnit i det nya
förslaget är Näs och Boge varav det förstnämnda måste vara ett av Sveriges
bästa lägen för vindkraftetablering och där det idag finns ett mycket stort
antal verk som etablerats under lång tid.
Region Gotland anser vidare att de i översiktsplanen utpekade havsområdena för vindkraftetableringar, med samma motiv som redovisats ovan,
borde vara riksintressen trots att de inte helt följer kriterierna,
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Stor omstrukturering och omfördelning av områden av riksintresse för
vindbruk
Energimyndigheten benämner förslaget ”…uppdatering av riksintresse
vindbruk”. Region Gotland anser att det snarare handlar om en stor
omstrukturering och omfördelning av utpekade områden av riksintresse för
vindbruk, som från olika perspektiv kan komma att medföra både större och
mindre negativa konsekvenser.
Den nu föreslagna arealen utpekade rikintresseområden i riket på land har
ökat med ca 25 %, från 5 886 km2 till 7 380 km2, jämfört med 2008, medan
antalet områden har minskat med ca 7,5 %, från 423 områden till 391. Det
innebär att områdenas storlek i medeltal har ökat med ca 36 % från 13,9 km2
till 18,9 km2. Intentionen är således att koncentrera utbyggnaden till större
och färre områden. De valda kriterierna har lett fram till en ökad
koncentration av utpekade områden.
Utifrån valda kriterier så är det Dalarna, Jämtland, Öland och Gotland som
har ökat i betydelse i jämförelse med 2008 års utpekade riksintresseområden
och det är stora delar av övriga Götaland och Svealand som har minskat i
betydelse. Det stärker den uppfattning Region Gotland har haft under lång
tid, men det riskerar ändå att skapa en situation som ur en rad aspekter kan
bli svåra för Region Gotland att hantera.
Arealen riksintresse för vindbruk på Gotland ökar kraftigt
Om Energimyndighetens förslag står sig kommer den utpekade arealen
riksintresse för vindbruk på Gotland att öka med ca 330 %, från 168 km2, ca
5,3 % av landytan på Gotland till 557 km2 eller 17,7 % av Gotlands landyta.
Region Gotland har förståelse för att Energimyndigheten på grund av ny
underlagsdata, främst ny vinddata, önskar få ordning på utpekandet av
områden av riksintresse för vindbruk. Regionen har också förståelse för att
Energimyndigheten vill peka ut områden utifrån så få och enhetliga kriterier
som möjligt. Det är från ett nationellt perspektiv både smidigt och enkelt.
Region Gotland bedömer dock från det lokala perspektivet att förslaget är
svårhanterligt.
Kommunernas översiktsplaner riskerar att omedelbart bli inaktuella
De områden som idag gäller som områden av riksintresse för vindbruk kom
till samtidigt med att möjlighet gavs att ansöka om statligt stöd för
översiktlig planering av vindbruk. Region Gotland bedömer att detta är en
starkt bidragande orsak till att många kommuner med vindkraftintressen
runt om i landet har tämligen aktuella översiktsplaner. Översiktsplanens roll
har dessutom vid införandet av nu gällande lagstiftning för prövning av
vindbruk kraftigt ökat i betydelse, både som vägledning för länsstyrelsernas
miljöprövningsdelegationer och som vägledning och stöd för kommunernas
ställningstaganden enligt 16 kap 4 § miljöbalken i dessa ärenden.

Regionen anser därför att det vore olyckligt om den förestående
revideringen av nu gällande riksintresseområden, även om föresatserna är
goda, leder till att kommunernas översiktsplaner omedelbart blir inaktuella.
Region Gotland anser därför att alla förändringar av de idag utpekade
riksintresseområdena som inte sammanfaller med Region Gotlands utpekade
områden i översiktsplanen bör göras med stor återhållsamhet.
Översiktsplanen – plattformen för vindkraftplaneringen
Basen för Region Gotlands vindkraftsplanering är översiktsplanen som är
antagen i bred politisk enighet i juni 2010. De delar av Energimyndighetens
förslag som sammanfaller med de utpekade områdena i översiktsplanen bör
tillstyrkas. Det kommer att stärka upp den planering som nu råder i
kommande avvägningar.
Konsekvensen av Energimyndighetens hela förslag för Gotlands del innebär
att några av de idag utpekade områdena har tagits bort, de flesta har utökats,
och ett stort antal har tillkommit. De som har tagits bort har försvunnit på
grund av att de har varit för små och i något eller några fall på grund av
något hårdare vindkriterier. Generellt har områdena blivit något större på
grund av att avståndskriteriet till bostäder har minskats från 1 000 meter till
800 meter. De tillkomna områdena är i huvudsak områden som 2008
plockades bort på grund av motstående försvarsintressen.
Grundprincipen för utpekande av områden av riksintresse är att utpekandet
ska göras utan hänsyn till andra intressen än det egna. Regionen stöder i
huvudsak den principen.
Regionen har i remissvar till ” Totalförsvarets forskningsinstituts (FOI)
redovisning av regeringsuppdrag om en internationell jämförelse i fråga om
militär flygverksamhet och vindkraft” lämnat följande synpunkter när det
gäller försvarsmaktens roll i förhållande till utbyggnaden vindbruket:
”Bedömningen är att förslagna åtgärder som riktas mot Försvarsmakten
med största sannolikhet inte är tillräckligt offensiva. Ett exempel på en mer
offensiv åtgärd vore att Försvarsmaktens företräde inom områden av
riksintresse för totalförsvaret och som samtidigt borde vara av riksintresse
för vindbruket mjukas upp. Ett annat vore att Försvarsmakten även bör ges
ökad skyldighet att i diskussioner med enskilda kommuner, län eller
regioner mer förutsättningslöst diskutera konkreta lösningar för att
underlätta för vindbrukets utveckling. Det borde även ligga i
Försvarsmaktens uppdrag att i viss utsträckning ha finansiella medel att
genomföra vissa anpassningar av sin verksamhet som underlättar
utvecklingen av vindbruket.”
Regionen har i översiktsplanen framfört önskemål om att Länsstyrelsen bör
verka för en revidering av utpekade riksintresseområden för vindbruk på
land. Det gäller i översiktsplanen särskilt utpekade utredningsområden för
vindbruk inom områden av riksintresse för totalförsvaret.

Omfattande utredningsinsatser har gjorts som bygger på översiktsplanens
utpekade områden.
I en stor andel, ca 70 %, av utpekade områden för vindbruk i gällande
översiktsplan finns konflikter med olika försvarsintressen, som i olika grad
begränsar eller hindrar att ytterligare vindkraftverk uppförs. En sådan
konflikt rör befintlig väderradar vid Ase. På uppdrag av Länsstyrelsen och
Region Gotland och i samverkan med SWERAD, Försvarsmakten och
SMHI och med ekonomiskt stöd av Energimyndigheten har SMHI under
2011 och 2012 utfört två utredningar rörande möjligheterna till en
kompletteringsradar till befintlig väderradar som finns i Ase på Gotland.
Resultaten från den senaste utredningen visar att en kompletterande
väderradar kan undanröja de hinder som finns för att uppföra vindkraftverk
på Gotland i närmare 95 % av de områden som tidigare spärrats.
Utredningen visar också att den bästa placeringen för en kompletterande
radar är på Fårö. Indata till dessa utredningar och dess resultat bygger på nu
gällande områden av riksintresse för vindbruk från 2008 samt övriga
områden som i gällande översiktsplan är utpekade för vindbruk, inklusive
utpekade utredningsområden för vindbruk.
Övriga synpunkter
Region Gotland bedömer att om den totalt utpekade arealen riksintresse för
vindbruk blir för stor i förhållande till Gotlands hela areal kommer tyngden
för varje utpekat område som område av nationellt intresse att tunnas ut.
Regionen bedömer även att allt för stora arealer riksintresse för vindbruk
kan leda till negativa reaktioner och oro bland Gotlands befolkning, vilket
kan skada den fortsatta utbyggnaden av vindbruket på Gotland.
Regionen ifrågasätter även att det är av nationellt intresse att vindkraftverk
ska ges företräde framför andra intressen att uppföras 800 meter från bostad.
Utpekande av riksintresseområden ska enligt Boverket vara av sådan
dignitet att intresset är av omistligt värde för nationen (remissvar vid
revidering 2008). Bedömningen är att Regionen ganska tidigt i vindbrukets
historia på Gotland har ”skrivit kontrakt” med gotlänningarna att
inriktningen är att vindbruket, med få undantag, bör hålla ett hänsynsavstånd mellan vindkraftverk och bostad på minst 1000 meter.
Förslaget till riksintresseområden för vindbruk i havet bör göras om
Region Gotland anser att förslaget till områden av riksintresse för vindbruk i
havet bör göras om i sin helhet. Under hösten 2011 remitterade Energimyndigheten förslag på urval av områden avseende riksintresse för vindbruk
till havs till länsstyrelserna, kallat Delprojekt 1, Energimyndigheten
bedömde att kommunerna i stor utsträckning inte berörs av Delprojekt 1,
varför dessa inte remitterades. Länsstyrelsen i Gotlands län gav dock Region
Gotland möjlighet att lämna synpunkter på Energimyndighetens remiss.

Delar av regionens remissvar delges här som svar på Energimyndighetens
nu liggande förslag.
”Region Gotland bedömer att föreslagna kriterier för utpekande av
områden av riksintresse för vindbruk i havet i huvudsak är både rimliga och
tämligen väl stämmer överens med tankarna i Regionens översiktsplan som
antogs den 14 juni 2010. Det finns dock några helt avgörande undantag
som avviker från den beskrivningen. Det gäller främst användandet av
Baslinjen + 1 nautisk mil som utgångspunkt i förslagets huvudkriterium.
Regionen delar inte heller helt Energimyndighetens bedömning att
Delprojekt 1 inte i så stor utsträckning skulle beröra kommunerna.
Regionen bedömer att valet av kriterier är helt avgörande för om det från
ett kommunalt perspektiv kommer att pekas ut lämpliga områden av
riksintresse för vindbruk runt Gotlands kust eller inte.
Regionen stödjer Energimyndighetens ställningstagande att inte exkludera
områden angivna som riksintressen för andra intressen vid urvalet av
områden. Tidigare har framförallt totalförsvaret haft den möjligheten.
Regionen har tidigare haft synpunkter just på att Försvarsmaktens
riksintresseområden över tiden kan förändras och att dessa områden därför
även bör kunna betraktas som eventuella framtida utbyggnadsområden för
vindbruk. Regionen bedömer att ett utpekande av även dessa områden som
riksintresseområden för vindbruk (till havs) därför är en lämplig åtgärd i
syfte att skydda vindbrukets intressen.”
Region Gotland förordar att regionens förslag från 2011 ska utgöra grunden
för utpekande av områden av riksintresse för vindbruket till havs även denna
gång.
Regionen anser avslutningsvis att det är uppseendeväckande när det gäller
Energimyndighetens val av kriterier när Näsudden, med ett av Sveriges
bästa vindlägen på land och med en av Sveriges finaste vindkraftparker, inte
kvalificerar sig som område av riksintresse för vindbruk, en omständighet
som kan komma att hindra att den pågående generationsväxlingen, Fas 4,
som nu planeras på Näsudden inte kan slutföras.
Regionstyrelsen
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ordförande
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Bilaga § 78
Datum 27 mars 2012

Vattenmyndigheten i Södra
Östersjöns vattendistrikt
Länsstyrelsen i Kalmar län
391 82 Kalmar

Remiss - Arbetsprogram och översikt av väsentliga
frågor i förvaltningsplan m.m. för Södra Östersjöns
vattendistrikt
Bakgrund

Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerat program.
Synpunkter lämnas under respektive rubrik.
Särskilda utmaningar

Regionstyrelsen delar i stort programmets förslag till prioriterade utmaningar.
Mot bakgrund av de förväntade följderna av klimatförändringar nu och i
framtiden är det angeläget så långt möjligt återskapa och behålla vattnet i
landskapet. Att trygga dricksvattenförsörjningen är en av viktigaste långsiktiga
frågorna för den framtida samhällsutvecklingen. Hoten mot yt- och grundvatten
måste med alla medel minimeras eller helst undanröjas. Medan kommunala
vattentäkter ofta omfattas av skyddsföreskrifter saknar enskilda vattentäkter
formella skydd vilket är viktigt att belysa då en stor andel av befolkningen i
Sverige saknar kommunal vattenförsörjning.
Ett aktuellt område att belysa är också möjligheten att avsalta havsvatten för
dricksvattenförsörjning i större och mindre skala då utvecklingen inom
membrantekniken såväl tekniskt som ekonomiskt tenderar att bli ett alternativ
till den traditionella vattenreningstekniken. Ställer detta speciella krav på
råvattenkvaliteten? En ytterligare punkt som kräver fördjupade studier är
förekomsten av miljögifter och läkemedelsrester och dess påverkan och följder
för vattenkvaliteten i täkter som utnyttjas för dricksvattenproduktion.
Samverkan

Dialogen mellan vattenarbetets många aktörer är en viktig kugge för att få
engagemang och framgång i arbetet. Många aktörer leder till ett brett
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angreppssätt samtidigt som det är nödvändigt att tydligöra roller och ansvar
vilket är än mer nödvändigt ju fler aktörer det är. Lokalt engagemang t ex inom
vattenråden är en viktig framgångsfaktor, men bara om den kompletteras med
ekonomisk stöttning. Tidigare har projektmedel i form av LOVA-bidrag varit ett
sätt att finansiera lokala insatser. Inför det framtida vattenarbetet är det
nödvändigt att finna nya finansieringsformer.
Kartläggning och analys

Regionstyrelsen välkomnar att programmet fokuserar på arbetet med att ta fram
metoder för ekonomiska analyser för vattenförvaltningen som bygger på
ramdirektivets intentioner att kostnader och nyttan för samhället skall vägas mot
varandra i planeringen av vattenresurser. En sådan modell används redan idag i
vissa fall i arbetet med att ta fram skyddsföreskrifter för kommunala
vattentäkter.
Miljökvalitetsnormer

Det är viktigt att vägledningar tas fram för den praktiska tillämpningen av
miljökvalitetsnormer vid fysisk planering och vid tillståndsprövning samt att
förslagen kommuniceras med berörda aktörer på ett ändamålsenligt sätt.
Åtgärdsprogram

Åtgärdsprogrammen bör utformas så att de blir så konkreta och operativa som
möjligt för att därmed utgöra det nödvändiga stöd som krävs för att uppnå ett
framgångsrikt arbete ”ute på fältet”. Ett led i detta är att informera om ”Goda
exempel” som kan utgöra en grund för dialog och samverkan inte bara inom det
egna vattendistriktsområdet utan även i andra delar av landet där erfarenhet av
likande projekt kan stimulera till nytänkande samt okonventionella lösningar och
arbetssätt.
Ny förvaltningsplan och rapportering

Vattenfrågorna är ett av de mest prioriterade arbetsområdena inom det lokala
miljövårdsarbetet. Arbetet bedrivs av många aktörer såväl inom som utanför den
kommunala/regionala organisationen. Internt bedrivs arbetet i stor utsträckning
inom ramen för den ordinarie löpande verksamheten vilken i myndighetsarbetet
till stor del är lagstyrd. Det är angeläget att i redovisning och uppföljning
tydliggöra hur det dagliga arbetet, trots att det inte primärt utgår från
förvaltningsplanen, ändå bidrar till att uppnå de mål som redovisas i planen.
REGIONSTYRELSEN
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Bilaga § 79

Näringsdepartementet
(Mäster Samuelsgatan 70)
103 33 STOCKHOLM

Remiss avseende betänkandet Undersökningstillstånd
och arbetsplaner (SOU 2012:73, N2012/5688/FIN)
Region Gotland har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerat betänkande
och lämnar med anledning av detta följande synpunkter
Övergripande synpunkter

Regionstyrelsen anser att
•

prövning av undersökningstillstånd inte får ske inom särskilt känsliga
områden

•

minerallagen bör kompletteras med en utökad kommunal vetorätt för
olja och naturgas som även omfattar undersökningsskedet

•

skyddet för innehavare av särskild rätt och innehavare av företrädesrätt
bör stärkas i minerallagen

Förslag till ändringar
Bestämmelser om vad en ansökan om undersökningstillstånd ska
innehålla

Regionstyrelsen anser att det inte är lämpligt att sökande inte längre behöver
ange om det inom undersökningsområdet finns nationalpark, natur eller kulturreservat, Natura-2000-områden m.m. eller informera om den planerade verksamheten i övrigt inverkar på allmänna eller enskilda intressen och hur dessa i så
fall ska skyddas. Även om denna information inte ska ingå i prövningen är det
en synnerligen viktig information för sökande att känna till för att kunna planera
och utföra sitt kommande undersökningsarbete. Det ska ligga på sökande att ta
fram relevant material och inte på länsstyrelser och kommuner. Myndigheternas
uppgift bör begränsa sig till att granska att all relevant information har presenterats.

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Ärendenr RS 2012/729

Regionstyrelsen
Region Gotland

Bestämmelser om vad en arbetsplan ska innehålla

På samma sätt som ovan anser regionstyrelsen att information om allmänna och
enskilda intressen ska redovisas även här. Det är också viktigt, som utredaren
poängterat, att information även finns om vilka andra tillstånd och beslut som
kan bli aktuella enligt annan lagstiftning. När det gäller den ekonomiska säkerhet
som sökande ska ställa för att ha möjlighet att åtgärda eventuell skada efter
undersökningsarbetet, anser regionstyrelsen att denna bör vara beroende av
vilken typ av undersökning som ska utföras. Undersökning med djupborrning
kan vid skada orsaka att dricksvattentäkter blir otjänliga i ett stort område varför
säkerhetens storlek bör anpassas till den risken.
Bestämmelser om utökad kommunicering och information

Regionstyrelsen är positiv till att kommunicering och information utökas såväl
med fastighetsägare och andra intressenter som med myndigheter.
Utökad tillsyn

Regionstyrelsen ser positivt på förslaget om utökad tillsyn så att under-sökningar
kan utföras på bästa sätt samt att de följer arbetsplanerna. Där det är möjligt bör
tillsynen samordnas med tillsyn enligt miljöbalken och annan lagstiftning som
rör myndighetsutövning. Regionstyrelsen har inget att erinra mot att
tillsynsansvaret kvarstår hos Bergmästaren.
Bestämmelse om att ingen prövning behöver ske av motstående
intressen vid prövning av undersökningstillstånd

Regionstyrelsen har förståelse för att det är svårt att göra en prövning på ett
tidigt stadium i processen då verksamhetens utformning och miljöeffekterna inte
är kända och godtar därför att prövning ej sker av motstående intressen.
Regionstyrelsen anser dock att prövning av undersökningstillstånd inte alls ska
ske inom särskilt känsliga områden. Exempel på sådana områden är
- Nationalpark m.m. (regleras redan i 3 kap, 6 § minerallagen)
- Natur- och kulturreservat
- Biotopskyddsområde
- Vattenskyddsområde
- Område för världsarv
- Detaljplanelagt område eller område med områdesbestämmelser
Det ska även framhållas att undersökningsarbetet när det gäller borrning är ett
påtagligt ingrepp som kan få stora konsekvenser om något går fel. På Gotland
pågår ett antal anmälningar enligt miljöbalken för att inom område för
undersökningstillstånd få djupborra i avsikt att undersöka förekomst av olja.
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Ärendenr RS 2012/729

Regionstyrelsen
Region Gotland

Gotland har en sprickig, känslig berggrund vilket innebär att en felaktig borrning
skulle kunna orsaka att ett större område får otjänligt vatten. Under-sökning är
här en lika ingripande verksamhet som en utvinning. Som en följd av detta anser
regionstyrelsen att djupborrning är en underökningsmetod som i vissa fall kan ge
påtaglig skada på miljön och därför bör prövas därefter.
Allmänna synpunkter på minerallagen

Regionstyrelsen anser att utredningen borde ha omfattat en översikt av hela
minerallagen. Nu har enbart vissa delar belysts vilket gör det svårt att ha
synpunkter på andra delar.
Regionstyrelsen vill dock framhålla att minerallagen borde innehålla en utökad
kommunal vetorätt som även omfattar undersökningsskedet. Detta bör gälla för
undersökningar där risk finns för allvarliga miljöeffekter (t.ex. gas, olja, uran).
Skyddet för innehavare av särskild rätt och innehavare av företrädesrätt bör
stärkas i minerallagen
Regionstyrelsen anser avslutningsvis att kalkbrytningsverksamhet även
fortsättningsvis ska prövas enbart via miljöbalken.

REGIONSTYRELSEN

Åke Svensson
ordförande

Per Lindskog
tf. regiondirektör
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Ärendenr 2013/131

Ledningskontoret

Handlingstyp Ansökan
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Bilaga § 91

Datum 27 mars 2013

Sveriges Kommuner och Landsting
Elisabeth Fransson
Hornsgatan 15
118 82 Stockholm

Ansökan om stimulansmedel för regional utveckling i
samverkan inom eHälsa 2013
Ansökan

Region Gotland ansöker härmed om stimulansmedel avseende regional
utveckling i samverkan inom eHälsa 2013, (SKL diarienummer 13/0274).
Ärendebeskrivning

Region Gotland har beslutat att påskynda utvecklingen av eHälsa inom
socialtjänsten och ansöker därför om att få del av de statliga stimulansmedel
som SKL förmedlar.
Region Gotland kommer att till ansökan bifoga en handlingsplan innehållande
regionens målsättning, avseende eHälsa, för perioden 2013 till 2015 samt de
aktiviteter inom regionen som man avser stödja under 2013.

……………………………..
Per Lindskog
regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Överenskommelse Kommunal eHälsa

Dnr: 13/0274

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser ”Läns-/Regionförbund:

Övergripande
aktivitet
Organisation för styrning
och ledning

Nätverk för lokal
spridning, förankring och
implementering

…Region

Gotland……………………………………….

Ifylld av: Olof Nysten, Öystein Berge och Agneta Wahnström

Insats (vad)?

Hur?

När?

Ansvar (vem)?

Att förankra frågorna i strukturerna
för styrning, ledning och samverkan
som finns i regionen.

Följa upp och revidera
överenskommelser och
genomförandeplan.

Årligen följa upp och revidera
överenskommelser och
genomförandeplan.

e-Hälsosamordnaren

Se bifogad organisationsskiss

Att arbetet ingår som ett led i
utvecklingen av evidensbaserad
praktik inom socialtjänsten.

Informations- och dialogträffar
med styrgrupp vid behov.

På förvaltningsnivå ska ett nätverk
bildas med representation från alla
verksamhetsområden. Dessa
kontaktpersoner ska ha i sitt uppdrag
att sprida information i sin
organisation, framföra förvaltningens
behov, förväntningar o dyl till
utvecklingsarbetet samt ev vara
delprojektledare för de utvecklings/implementeringsarbeten som vidtas i
den egna verksamheten.

Att verksamheterna tar ansvar för att
utse representanter till denna
organisation och möjliggör deras
deltagande i arbetet.

Löpande under pågående
utvecklingsarbete
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Att aktivt delta i utvecklingsarbeten
och dela med sig och sprida
kunskaper och erfarenheterna.

Kostnad
Styrgrupp

10 tkr

eHälsosamordnare
(sammankallande)
Verksamhetsrepresentanter

50 tkr

Överenskommelse Kommunal eHälsa

Dnr: 13/0274

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser ”Läns-/Regionförbund:

Samordning av
utvecklingsarbetet på
läns-/regional nivå inom
kommunal eHälsa

…Region

Gotland……………………………………….

Ifylld av: Olof Nysten, Öystein Berge och Agneta Wahnström

Öystein Berge, eHälsosamordnare

Informera ledningsgrupperna, o dyl.

0498-263402
oystein.berge@gotland.se

Delta i de nationella nätverksträffar
för erfarenhetsutbyte.

Kontinuerligt under 2013 - 2015

eHälsosamordnaren

Konferenskostnader och
resor.
50 tkr

Delta i aktuella konferenser.
Olof Nysten, IT-Strateg

Samverkan med Kommunförbundet
Stockholms Län.

0498-269958 olof.nysten@gotland.se

1

Införa e-tjänster

Öka antalet införda e-tjänster inom
socialtjänsten för invånare.
Nuläge: 0 e-tjänst inom
Socialtjänsten
Mål 2013: Kunna erbjuda e-tjänster
inom Socialtjänsten
Mål 2015: Kunna erbjuda
medborgarna e-tjänster som
kommunicerar med socialtjänstens
verksamhetssystem.
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Genom att hämta goda exempel från
hur andra kommuner har arbetat med
e-tjänster och vilka som fungerar och
är säkra.
Med denna kunskap bygger vi i första
hand upp egna e-tjänster för t.ex barnoch unga samt försörjningsstöd.

Kontinuerligt under 2013 - 2015

eHälsosamordnaren
Socialdirektör
Avdelningschefer inom
Socialförvaltningen
Webbredaktör
Informatör
ITT/Ledningskontoret

150 tkr

Överenskommelse Kommunal eHälsa

Dnr: 13/0274

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser ”Läns-/Regionförbund:

2

Alla berörda medarbetare
inom socialtjänsten ska ha
tillgång till “Säker rolloch behörighetsidentifikation”

…Region

Gotland……………………………………….

Ifylld av: Olof Nysten, Öystein Berge och Agneta Wahnström

Öka antalet medarbetare med tillgång
till säker roll- och
behörighetsidentifikation.

Se över organisation och utarbeta
riktlinjer för hantering av eTjänstekort inom regionen.

Nuläge: 29 medarbetare inom
Socialförvaltningen och 16 anställda
hos privata utförare har e-Tjänstekort

Information och utbildning av
medarbetare om säker inloggning och
säker identifikation genom eTjänstekort för att minska risken för
delade kort.

Mål 2015: Alla medarbetarna, cirka
80 personer, inom kommunal Hälsooch sjukvård har e-Tjänstekort som
används för tillgång till diverse
verksamhetssystem samt NPÖ.

3
12 februari 2013

Kontinuerligt under 2013 - 2015

Socialdirektör
eHälsosamordnaren
Ledningskontoret

100 tkr

Överenskommelse Kommunal eHälsa

Dnr: 13/0274

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser ”Läns-/Regionförbund:

3

Mobilitet i hemtjänst och
hemsjukvård

…Region

Gotland……………………………………….

Införa mobil dokumentation och
informationsåtkomst i hemtjänst och
hemsjukvård.
Nuläge: Inga system finns
installerade vid Region Gotland för
att möjliggöra mobil dokumentation i
hemtjänsten.

Ifylld av: Olof Nysten, Öystein Berge och Agneta Wahnström

Undersöka rättssäkerhet och
hantering av sekretessuppgifter vid
modell för mobil dokumentation i
hemtjänsten.

Kontinuerligt under 2013 - 2015

eHälsosamordnaren

50 tkr

Avdelningschefer för
utförarorganisationerna

Att utse någon/några hemtjänstdistrikt
för tester av modell och lösning.

Mål 2013: Pilotprojekt för nyckelfri
hemtjänst med möjlighet att koppla
på mobil dokumentation
Mål 2015: Mobil dokumentation
skall finnas på prov i delar av
regionen.
4

Införande av digitala
trygghetslarm

Säkerställa införandet av digitala
trygghetslarm i kommuner. Från x
antal till y antal.

Kartlägga och följa upp beviljade
beslut om trygghetslarm.
Säkerställa larmprocessen.
Utbilda personal i larmprocessen.

Nuläge: Ett 40-tal digitala
trygghetslarm inom
Socialförvaltningen.
Mål 2013: Upphandling av avtal för
trygghetslarm samt inleda infasning
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2013 - 2014

eHälsosamordnare
Planeringschefen, SOF
Planeringssektreterare, SOF
Hjälpmedelscentralen

150 tkr

Överenskommelse Kommunal eHälsa

Dnr: 13/0274

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser ”Läns-/Regionförbund:

…Region

Gotland……………………………………….

av digitala trygghetslarm.
Mål 2015: Samtliga trygghetslarm,
cirka 1500 st, inom
Socialförvaltningen är digitala.
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Ifylld av: Olof Nysten, Öystein Berge och Agneta Wahnström

Överenskommelse Kommunal eHälsa

Dnr: 13/0274

Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser ”Läns-/Regionförbund:

5a

Konsument i NPÖ

…Region

Gotland……………………………………….

Nuläge: 0 medarbetare inom
Socialförvaltningen har åtkomst till
NPÖ.
Mål 2013: NPÖ tekniskt färdigställt
och testat.
Mål 2015: Samtliga, cirka 100
personer, legitimerade HSL-personal
inom kommunal hälso- och sjukvård
inom Socialförvaltningen har åtkomst
till NPÖ.

5b

Producent i NPÖ

Nuläge: Inget verksamhetssystem på
Socialförvaltningen har möjlighet att
dela information till NPÖ.
Mål 2015: 100 % av medarbetarna
inom Socialförvaltningens
legitimerade HSL-personal skall
kunna dela relevant
patientdokumentation med andra
vårdgivare på ett säkerställt sätt via
NPÖ.
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Ifylld av: Olof Nysten, Öystein Berge och Agneta Wahnström

Klargöra hur kopplingen till
verksamhetssystemen skall ske och
hur organisationsträden skall läggas
upp i NPÖ för att passa
verksamhetssystemet Treserva.

2013 - 2015

eHälsosamordnare

100 tkr

IT-strateg

Införskaffa TGP för Treserva och
utbilda berörd personal.

Avvakta tills de nationella riktlinjerna
för kommunal anslutning är
framtagna.

Socialdirektör
eHälsosamordnare
IT-strateg

I dagsläget finns inte
någon säkerställt
prisbild för kommuners
deltagande som
producenter i NPÖ. Vi
avvaktar därför detta
arbete.

Överenskommelse Kommunal eHälsa
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Genomförandeplan för regional utveckling i samverkan inom eHälsa 2013

Avser ”Läns-/Regionförbund:

Total kostnad:

…Region

Gotland……………………………………….

664 tkr

Ifylld av: Olof Nysten, Öystein Berge och Agneta Wahnström

(stimulansbidrag inkl medfinansiering)

Varav stimulansbidrag:

332 tkr

(beslutat av SKL)

Varav medfinansiering:

332 tkr

(uppskattat belopp)

Region Gotland
Regiondirektör Per Lindskog

Ort och datum

…………………………………………………………

Underskrift

…………………………………………………………

Namnförtydligande

Per Lindskog……………………………………………
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