Regionstyrelsen
protokoll
30 april 2013

Regionstyrelsen
PROTOKOLL 2013-04-30

§ 102

Friköp av tomträtt. Fårö Sudersand 1:2 - Sudersands semesterby

§ 103

Förslag till detaljplan. Stenkyrka Grausne 1:78, antagande

§ 104

Remiss. Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av
partier och kandidater (SOU 2012:94)

§ 105

Remiss. Redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av
biologiskt mångfald NV-05326-12 (Naturvårdsverket) och Dnr 2012/2980
(Skogsstyrelsen) 2012-09-27, sammanställd information om ekosystemtjänster,
NV-00841-12, 2012-10-31 och Grön infrastruktur, Naturvårdsverket rapport,
december 2012

§ 106

Information. Svar på granskning av socialnämndens kvalitetssystem för
särskilda boenden inom äldreomsorgen

§ 107

Motion. Utformning av miljökravsspecifikation för alla förvaltningar

§ 108

Motion. Insamling av material för biogasproduktion

§ 109

Motion. Hastighetsbegränsning vid Fårö förskola

§ 110

Medborgarförslag. Använda läsplattor på nämndmöten i stället för papper

§ 111

Överföring av driftansvar. Visbys engagemang i Hanseförbundet

§ 112

Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid uppförande av offentliga
byggnader och anläggningar inom Region Gotlands verksamheter

§ 113

Rapport. Översyn av delegation och beslutsfattande inom tekniska
nämndens område

§ 114

Sävehuset åren 2013 – 2017

§ 115

Riktlinjer. Upphandling för Region Gotland

§ 116

Övergripande plan för jämställdhet, 2013 -2015

§ 117

Information. Länsrapport om tillsynsarbetet enligt alkohol- och tobakslagen samt det drogförebyggande arbetet år 2012

§ 118

Ansökan om medel. Regionala tillväxtåtgärder – Evenemangsutredning

§ 119

Ansökan om medel. Regionala tillväxtåtgärder – Kommunal företagslots

§ 120

Revidering av tekniska nämndens reglemente och regionstyrelsens
delegationsordning gällande finansiellt igångsättningstillstånd

§ 121

Ägardirektiv. Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

§ 122

Beslut om delegation. Projekt inom programmet Främja kvinnors
företagande

§ 123

Val. Ledamot till Världsarvsrådet

§ 124

Val. Ersättare till föreningsstämma, Kommuninvest

§ 125

Detaljplan. Visby Bävern 1 utställning

§ 126

Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande

§ 127

Information. Strukturfondsprocessen 2014-2020

§ 128

Förslag. Ändring i Riktlinjer för serveringstillstånd

§ 129

Anmälningsärenden

§ 130

Information

§ 131

Ordförandens information

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 102
Au § 96

Friköp av tomträtt. Fårö Sudersand 1:2 - Sudersands semesterby
RS 2013/165

- Tekniska nämnden 2012-10-31, § 238
- Ledningskontoret 2013-03-27

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att godkänna upprättat förslag till
köpeavtal för friköp av tomträtten Fårö Sudersand 1:2 till ett pris av 2 800 000
kronor.
Värdering är gjord av oberoende värderare. Köpare av tomträtten är Sudersands
semesterby AB. Byggnadsnämnden har efter enkelt planförfarande år 2011 antagit
bestämmelser som förhindrar att fastigheten styckas av i flera fastigheter.
Ledningskontoret har föreslagit att friköp av tomträtten godkänns i enlighet med
förslag från tekniska nämnden.
Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till köpekontrakt med Sudersands Semesterby AB om friköp
av tomträtt Fårö Sudersand 1:2 till ett pris av 2 800 000 kronor med och tillträde
2013-07-01, godkänns.

Expedieras:
LK Samhällsbyggnad Anders Lindholm
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 103
Au § 97

Förslag till detaljplan. Stenkyrka Grausne 1:78, antagande
RS 2012/691

- Byggnadsnämnden 2013-03-13, § 90
- Ledningskontoret 2013-04-02

Byggnadsnämnden har, för beslut i fullmäktige, föreslagit att detaljplan för
Stenkyrka Grausne 1:78 och del av Sudergårde 1:18 antas.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra standardhöjning och utveckling av
befintlig campingverksamhet genom att tillåta komplettering av uthyrningsstugor
och servicefunktioner.
Av ledningskontorets tjänsteskrivelse framkommer att planförslaget tidigare, år
2010, varit utställt för granskning och omfattade då ett större område som inrymde
såväl bostäder som camping. Förslaget överklagades av närboende, då störning från
en expanderande camping befarades. Mark- och miljödomstolen gick på de
klagandes linje och detaljplanen upphävdes i den del som avsåg campingområdet.
Planen har därefter omarbetats och ett skyddsområde mot närliggande bostäder har
lagts ut. Regionstyrelsen har inte haft några invändningar mot ändringen i planförslaget. De synpunkter som inkommit under utställningsfasen har inte föranlett
någon revidering av planförslaget.
För att skydda det närliggande Natura 2000-området, Grausne källmyr, har en
bufferzon lämnats närmast reservatet där marken lämnas orörd.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget tillstyrks.
Regionstyrelsens förslag till beslut fullmäktige
•

Planförslaget antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 104
Au § 98

Remiss. Delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater (SOU 2012:94)
RS 2013/77

- Justitiedepartementet 2013-02-05
- Ledningskontoret 2013-04-04

Justitiedepartementet har inbjudit Region Gotland att inkomma med synpunkter på
delbetänkandet Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och
kandidater.
Ledningskontoret konstaterar i sitt förlag till remissyttrande att det är positivt att
regeringen ser över valsystemet och att förslaget följer Sveriges Kommuners och
Landstings uppfattning. Ledningskontoret instämmer i allt väsentligt till de förslag
som vallagskommittén lagt fram. Avslutningsvis så uppmärksammas, i förslaget till
yttrande, på Region Gotlands behov att få använda denna beteckning på valsedlarna.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
Särskilt yttrande till Justitiedepartementet
LK Jan Olsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 105
Au § 99

Remiss. Redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av
biologiskt mångfald NV-05326-12 (Naturvårdsverket) och Dnr 2012/2980
(Skogsstyrelsen) 2012-09-27, sammanställd information om ekosystemtjänster, NV-00841-12, 2012-10-31 och Grön infrastruktur, Naturvårdsverket
rapport, december 2012
RS 2013/84

- Miljödepartementet 2013-02-08
- Ledningskontoret 2013-04-05

Miljödepartementet har inbjudit Region Gotland att inkomma med synpunkter på
remiss av Redovisningar av regeringsuppdragen om bevarande av biologiskt
mångfald.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till yttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i enlighet med ledningskontorets förslag.

Expedieras:
Särskilt yttrande miljödepartementet
LK Helena Andersson

Justerande:

Anm:
Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 106
Au § 100

Information. Svar på granskning av socialnämndens kvalitetssystem för särskilda boenden inom äldreomsorgen
RS 2013/55

- (Regionens revisorer 2013-01-28)
- Regionstyrelsen 2013-02-27, § 42
- Socialnämnden 2013-02-27

Socialnämnden har, för information, översänt nämndes svar på granskningsrapport
avseende särskilda boenden inom äldreomsorgen.
Regionstyrelsen har informerats om granskningsrapporten, februari 2013.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 107
Au § 101

Motion. Utformning av miljökravsspecifikation för alla
förvaltningar
RS 2012/112

- Motion 2012-0-20
- Ledningskontoret 2013-03-19

Janica Sörestedt (S) har i en motion påpekat att det bästa sättet att skydda vår miljö
är att aldrig göra avtryck i den. I motionen nämns ett antal åtgärder som, enligt
motionären, kan bidra till att uppfylla kraven för att vi ska vara ekokommun. I
motionen föreslås att Region Gotland utarbetar en miljökravsspecifikation, med
både små och stora klimatförbättrande åtgärder, för spridning till förvaltningarna.
Ledningskontoret föreslår att motionen bifalls dels genom att förslaget om tydligare
miljökravsspecifikation för respektive förvaltning lyfts fram som en kontinuerlig
fråga i koncernledningsgruppen, i samband med det årliga verksamhets- och
budgetarbetet, och dels genom att ledningskontoret får i uppdrag att informera
förvaltningsledningarna om att ekostrategerna erbjuder sina tjänster för dialog och
synpunkter för att bistå förvaltningarna i det interna miljöarbetet.
Arbetsutskottet föreslår att motionen bifalls såtillvida att motionens frågeställning
beaktas i nytt miljöprogram. Ledningskontoret får i uppdrag att omgående påbörja
framtagandet av nytt miljöprogram och programmets förutsättningar för att få
genomslagskraft ska särskilt belysas.
Regionstyrelsens förslag till beslut fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt att motionens frågeställning beaktas i nytt
miljöprogram.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att omgående påbörja framtagandet av
miljöprogrammet. Programmets förutsättningar för att få genomslagskraft ska
särskilt belysas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 108
Au § 102

Motion. Insamling av material för biogasproduktion
RS 2012/526

- Motion 201209-10
- Ledningskontoret 2013-03-26

I en motion från Alexander Jansson (C) föreslås att i samarbete med andra intressenter – Trafikverket – undersöker förutsättningarna för att nyttja grönmassa från
vägkanter och andra grönytor för biogasproduktion. Genom att stärka biogasproduktionen skulle detta också vara en insats för att minska läckaget av näringsämnen.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås.
Kontoret har gjort bedömning att frågeställningen är för tidigt väckt. Denna bör
dock finnas med i det fortsatta arbetet med biogas. Vägkanterna slås först sent på
hösten då slåttern är anpassad för floravård längs med hela vägnätet och sker med
hänsyn till arternas blomnings- och frösättningstid m.m. På grund av detta
innehåller materialet höga halter av växttråd och har lågt energiinnehåll.
Arbetsutskottet beslutar att motionen anses besvarad genom ledningskontorets
utlåtande, av vilket det framgår att motionens förslag är för tidigt väckt och att
frågeställningen bör finnas med i det fortsatta arbetet med biogas.
Regionstyrelsens förslag till beslut fullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom ledningskontorets skrivelse av vilket det
framgår att motionens förslag är för tidigt väckt och att frågeställningen bör
finnas med i det fortsatta arbetet med biogas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 109
Au § 103

Motion. Hastighetsbegränsning vid Fårö förskola
RS 2012/110

- Motion 2012- 02-20
- Tekniska nämnden 2012-12-20, § 305
- Ledningskontoret 2013-03-28, rev. 04-23

I en motion från Kerstin Kalström (C) föreslås att Region Gotland ska ”jobba för en
hastighetsbegränsning utanför Fårö skola”.
Tekniska nämnden har genom samhällsbyggnadsförvaltningen anfört att aktuell
vägsträcka är en statlig väg och att det är Trafikverket som är väghållare. Förvaltningen har föreslagit att yrkandet avslås ”eftersom regionen inte äger frågan eller är
beslutsmyndighet i ärendet. ”
I tekniska nämndens beslut anförs att motionen bör besvaras med att regionens
policy är att det ska vara hastighetsbegränsning utanför alla skolor året runt och att
det även bör gälla Fårö skola.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens slutsats i frågan och föreslår att
motionen tillstyrks på så sätt att Regionen Gotland ställer sig bakom motionärens
förslag om hastighetsbegränsning utanför Fårö skola.
Regionstyrelsens förslag till beslut i regionfullmäktige
•

Motionen tillstyrks såtillvida att åsikten i motionärens förslag delas om
hastighetsbegränsning utanför Fårö skola. Dock markeras att Region Gotland
inte äger frågan eftersom detta är en statlig väg.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 110
Au § 104

Medborgarförslag. Använda läsplattor på nämndmöten i stället
för papper
RS 2012/279

- Medborgarförslag 2012-05-03
- Ledningskontoret 2013-03-15

I ett medborgarförslag från Per Gahnström, Visby, föreslås att det vid nämndmöten
och regionfullmäktigemöten ska användas s.k. läsplattor i stället papper. Förslagsställaren hänvisar till kostnad för papper och mängden.
Ledningskontoret har anfört att det som föreslås för närvarande håller på att införas
och att inga nya beslut behöver därför fattas.
Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets skrivelse.

Expedieras:
Beslut och ledningskontorets skrivelse till förslagsställaren Per Gahnström
LK ASB-enheten Hans Lyttkens

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 111
Au § 106

Överföring av driftansvar. Visbys engagemang i Hanseförbundet
RS 2013/102

- Kultur- och fritidsnämnden 2013-02-05, § 9
- Ledningskontoret 2013-04-02

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde i februari att föreslå
regionstyrelsen att ansvaret för Visbys engagemang i Hanseförbundet överförs till
ledningskontorets internationella enhet. Nämndens beslut baseras på en mindre
utredning som gjorts av kultur- och fritidsförvaltningen. Utredningen visade att
Hansaförbundet har ett värde främst i frågor rörande turism, boendeorten Visby
samt småföretagarnätverk.
Ledningskontoret konstaterar i sin bedömning att kontoret inte har någon möjlighet
att ta över driften av Visbys engagemang i Hansaförbundet, utan att man tillförs
medel från Kultur- och fritidsförvaltningens Hansabudget. Kontoret anser även att
ansvaret för konst- och kulturaktiviteter samt ungdomshansan bör ligga kvar hos
kultur- och fritidsförvaltningen.
Ledningskontoret föreslår därför att kontoret övertar ansvaret för marknadsföring
och näringslivssatsningar (som HANSAbusiness) samt turistsatsningar och
samordningen av delegaternas deltagande i Visbys engagemang i Hansaförbundet.
Aktiviteterna finansieras genom att kultur- och fritidsförvaltningen överför de
medel, cirka 70 000 kronor, som i dag anslås till Hansan. Ansvaret fördelas mellan
ledningskontorets internationella enhet, beställare, och näringslivsenheten samt
Inspiration Gotland som blir utförare.
Ansvaret för konstnärers deltagande inom projektet HANSAart Work och ungdomssatsningarna föreslås vara kvar på kultur- och fritidsförvaltningen. Ungdomsdeltagandet i Hansan har tidigare finansierats inom ramen för fritidsavdelningens
ordinarie budget.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 111 forts
Au § 106

Regionstyrelsens beslut
•

Driftansvaret för Visbys engagemang i Hanseförbundet avseende marknadsföring och näringslivssatsningar överförs till Regionstyrelsen/Ledningskontoret
under förutsättning att kultur- och fritidsnämnden överför de medel, ca 70 000
kronor, som i dag anslås till Hansan.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
LK Samhällsbyggnad Jan von Wachenfeldt och Anne Ståhl-Mousa
LK controller Henry Henziger

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 112
Au § 107

Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid uppförande av
offentliga byggnader och anläggningar inom Region Gotlands
verksamheter
RS 2013/66

- Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-13, § 196
- (Tekniska nämnden 2012-09-26, § 196)
- Ledningskontoret 2013-03-21

Kultur- och fritidsnämnden har utarbetat förslag till mål och riktlinjer för
konstnärlig gestaltning vid uppförande av offentliga byggnader och anläggningar för
Region Gotlands verksamheter.
Förslaget har varit på remiss till tekniska nämnden som efter votering godkände
kultur- och fritidsnämndens förslag.
Ledningskontoret har föreslagit att kultur- och fritidsnämndens förslag antas och att
gällande styrdokument upphävs.
Niklas Callenmark, kultur- och fritidsförvaltningen, föredrar ärendet.
Regionstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras.

Expedieras:
Kultur- och fritidsförvaltningen, Niklas Callenmark
LK chefsjurist Jan Olsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 113
Au § 108

Rapport. Översyn av delegation och beslutsfattande inom
tekniska nämndens område
RS 2012/570

- Regionstyrelsens arbetsutskott 2012-05-07, § 138
- (PWC 2012-10-08)
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 285
- Tekniska nämnden 2012-11-28, § 267
- Regionstyrelsen 2012-12-18, § 400
- Tekniska nämnden 2013-01-31, § 7

Vid vårens budgetberedning, regionstyrelsens arbetsutskott i maj år 2012, gavs
regiondirektören i uppdrag att tillsätta en revisionsutredning avseende hantering av
ärende om biogas inklusive tekniska nämndens handläggning utifrån nämndens
delegationsordning.
Utifrån de av PWC lämnade rekommendationerna gav regionstyrelsen, vid sitt
sammanträde i november, tekniska nämnden ett antal uppdrag. Dels skulle en
åtgärdsplan redovisas regionstyrelsen senast december år 2012 och dels skulle
vidtagna och genomförda åtgärder avrapporteras regionstyrelsen i april år 2013.
Redovisade och planerade åtgärder redovisades av tekniska nämnden i november
förra året. Delrapporten togs emot och godkändes av regionstyrelsen i december
samma år.
Tekniska nämnden har därefter inkommit, för information, med en lägesbeskrivning
avseende utbildning, vilken regionstyrelsen informerades om i februari, 2013.
Tekniska nämnden har nu, i enlighet med regionstyrelsens uppdrag, översänt rapport
om vidtagna och genomförda åtgärder. Nämnden föreslår regionstyrelsen godkänna
rapporteringen.
Regionstyrelsens beslut
Informationen godkänns och läggs till handlingarna.
Expedieras:
Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 114
Au § 109

Sävehuset åren 2013 - 2017
RS 2013/112

- Ledningskontoret 2013-03-25
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott 2013-04-03, § 30
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-03-20, § 28(RS 2012/191)
- Skrivelse från Lärarnas riksförbund, huvudskyddsombudet R. Sundh, 2013-03-28

Inom ramen för den pågående förstudien har ett antal frågeställningar utkristalliserats; tidplan, evakuering och kostnadsuppskattning.
Inflyttning till Sävehuset beräknas, enligt tidplan, ske i december 2016.
Evakueringslösningen, som efter ny bedömning av teknikförvaltningen och
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt arbetsmiljöverkets
rekommendation, föreslås förändras till att omfatta en hel evakuering av nuvarande
F-hus.
Teknikförvaltningen har sammanställt en indexuppräknad kostnadsuppskattning för
hela projektet med 220 miljoner kronor, schabloniserad kostnadsberäkning för
renovering av aulan med ca 6 miljoner kronor samt evakueringskostnader med högs
36 miljoner kronor. I beräkningarna ingår inte flyttkostnader eller andra
verksamhetskostnader som följd av nybyggnation.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar följande:
-

Inriktad inflyttning fastställs till december 2016, enligt tidplan för Sävehuset.

- Evakueringslösning för F-hus, hus 06 Solrosen 1, fastställs till att innebära att
hela F-huset evakueras.
- Aulan renoveras och ingår i Sävehusprojektet
- Ny budgetram fastställs enligt följande; kostnad Säveshus 220 miljoner kronor,
evakueringskostnad högst 36 miljoner kronor och kostnad aula 6 miljoner
kronor.
- Projektorganisation för arbetet med ny gymnasieskola i fastställs i enlighet med
projektdirektiv.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 114 forts
Au § 109

Arbetsutskottet föreslår i huvudsak i enlighet med ledningskontorets förslag, dock
med tillägg att det är angeläget att man aktivt arbetar med inflytande för
gymnasieskolans och kulturskolans elever och med undantag av frågan om
projektorganisation vilken överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Förvaltningschefen vid gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Jan
Holmquist och intendent Mats Lagerqvist föredrar ärendet.
Regionstyrelsens beslut
• Frågan om sammansättningen av projektorganisations politiska styrgrupp
delegeras till arbetsutskottets att besluta om, diskuteras på budgetberedningen.
•

Inriktad inflyttning fastställs till december 2016, enligt tidplan för Sävehuset.

•

Evakueringslösning för F-hus, hus 06 Solrosen 1, fastställs till att innebära att
hela F-huset evakueras.

•

Aulan renoveras och ingår i Sävehusprojektet.

•

Ny budgetram fastställs enligt följande; kostnad Sävehus 220 miljoner kronor,
kostnad för evakuering högst 36 miljoner kronor och kostnad för aula 6 miljoner
kronor.

•

Inom projektet ska ett aktivtarbete med inflytande för gymnasieskolans och
kulturskolans elever ske.

Expedieras:
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen Förvaltningschef Jan Holmquist
LK Ekonomidirektör Åsa Högberg
LK Per-Eric Edlund
LK 1:e stadssekreterare Nina Gustavsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 115
Au § 110

Riktlinjer. Upphandling för Region Gotland
RS 2012/440

- Regionfullmäktige 2012-10-05, § 121
- Ledningskontoret 2013-04-02

Regionfullmäktige har vid sitt sammanträde i oktober år 2012 antagit Policy för
upphandling. Regionstyrelsen har att meddela riktlinjer utifrån antagen policy.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till riktlinjer för upphandling, för Region
Gotland, och föreslår regionstyrelsen att fastställa dessa.
Regionstyrelsens beslut
•

Riktlinjer för upphandling i Region Gotland fastställs.

Expedieras:
Samtliga nämnder och styrelser
LK Ekonomdirektör Åsa Högberg
Serviceförvaltningen, Upphandlarna
LK Kanslienheten Författningssamlingen/styrdokument

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 116
Au § 111

Övergripande plan för jämställdhet, 2013 -2015
KS 2011/312

- Kommunfullmäktige 2009-12-14, § 176, antagande av Likabehandlingspolicy
- Ledningskontoret 2013-04-02-

Ledningskontoret har utarbetat plan för Region Gotlands övergripande jämställdhetsarbete, i enlighet med diskrimineringslagen, kap 3 §§ 1-13. Planen är upprättad
efter det att fullmäktige antagit Likabehandlingspolicyn, tillsammans med riktlinjer,
i december år 2009. I Övergripande plan för jämställdhet anges de övergripande
målen för jämställdhetsarbetet, ansvarsfördelning samt aktiva åtgärder för måluppfyllelse.
Förvaltningarna har utarbetat planer för jämställdhetsarbete, framtagna utifrån
resultatet i medarbetarenkäten och utifrån data från personalsystemet.
Avrapportering av jämställdhetsarbetet har årligen skett i bokslutet.
På regional nivå har tidigare inte funnits någon övergripande jämställdhetsplan, men
inför en granskning av jämställdhetsarbetet i landstingen uttalade diskrimineringsombudsmannen att en övergripande plan ska finnas för den juridiska personen.
Jämställdhetsplanen gäller för perioden 2013 – 2015. Uppföljning sker årligen, i
samband med årsredovisningen; genom statistikuttag, frågor till förvaltningarna och
genom medarbetarenkäten. Ledningskontoret ansvarar för samordningen.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Övergripande plan för jämställdhetsarbete 2013 - 2015 antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 117
Au § 112

Information. Länsrapport om tillsynsarbetet enligt alkohol- och
tobakslagen samt det drogförebyggande arbetet år 2012
RS 2012/739

- Ledningskontoret 2013-04-02

Ledningskontoret har, för information, sammanställt en länsrapport om tillsynsarbetet enligt alkohol- och tobakslagen samt det drogförebyggande arbetet år 2012.
Ärendet föredrogs av folkhälsostrateg Håkan Jonsson.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 118
Au § 114

Ansökan om medel. Regionala tillväxtåtgärder – Evenemangsutredning
RS 2013/143

- Ansökan 2013-02-19
- Ledningskontoret 2013-03-11

Bakgrunden till projektet är, bland annat, att befintliga och ännu inte existerande
evenemang i större utsträckning skulle kunna bidra till att utveckla Gotland som
besöksmål och stärka Gotlands varumärke.
Syftet med projektet är att karlägga behov av stöd, av olika slag, till nuvarande och
framtida evenemang samt hur befintligt stöd matchas. Sökande, Region Gotland
näringslivsenheten, avser att utifrån denna kartläggning föreslå urvalskriterier för
offentligt stöd. Utredningen syftar även till att föreslå ansvars- och rollfördelning
inom Region Gotland.
Ledningskontoret föreslår att projektet Evenemangsutredning beviljas finansiellt
stöd med 50 % av projektets faktiska utgifter, sammanlagt dock högst 125 000
kronor ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder.
Regionstyrelsens beslut
•

Projektet Evenemangsutredning beviljas finansiellt stöd med 50 % av projektets
faktiska utgifter, sammanlagt dock högst 125 000 kronor ur anslag 1:1, medel
för regionala tillväxtåtgärder.

Expedieras:
LK Näringslivsenheten Peter Bloom

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 119
Au § 115

Ansökan om medel. Regionala tillväxtåtgärder – Kommunal
företagslots
RS 2013/144

- Ansökan 2013-03-05
- Ledningskontoret 2013-03-11

Syftet med projektet är att förbättra Region Gotlands samordning gentemot företag,
i så hög grad som möjligt. Detta för att matcha företagens behov och/eller önskemål
om en sammanhållen process ur företagens perspektiv.
Ledningskontoret föreslår att projektet Kommunal företagslots beviljas finansiellt
stöd med 50 % av projektets faktiska utgifter, sammanlagt dock högst 125 000
kronor, ur anslag 1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder.
Regionstyrelsens beslut
•

Projektet Kommunal företagslots beviljas finansiellt stöd med 50 % av
projektets faktiska utgifter, sammanlagt dock högst 125 000 kronor, ur anslag
1:1, medel för regionala tillväxtåtgärder.

Expedieras:
LK Näringslivsenheten Peter Bloom

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 120
Au § 116

Revidering av tekniska nämndens reglemente och regionstyrelsens
delegationsordning gällande finansiellt igångsättningstillstånd
RS 2013/78

- Ledningskontoret 2013-03-20

Ledningskontoret har föreslagit att beslut om finansiellt igångsättningstillstånd delegeras till ekonomidirektören. Nuvarande ordning är att arbetsutskottet fattar beslut
om finansiellt igångsättningstillstånd. Kontroll av de likvida flödena är en grundläggande förutsättning för ekonomin, dock är den administrativa behandlingen av
finansiella igångsättningstillstånd omfattande, vilket ibland försenar projektens
start. De viktigaste underlagen för det finansiella igångsättningstillståndet är den
beslutade investeringsbudgeten och en avvägning om det likvida flödet tål de
utbetalningar som erfordras. Då ekonomidirektören har det fortlöpande ansvaret för
det likvida flödet borde beslut om igångsättningstillstånd kunna fattas på tjänstemannanivå.
Ledningskontoret föreslår därför att tekniska nämndens reglemente ändras till
följande lydelse: (tekniska nämnden ska) ”inhämta finansiellt igångsättningstillstånd
från regionstyrelsen innan byggnads- eller anläggningsobjekt med investeringsutgift
överstigande 3 mkr igångsätts” samt att regionstyrelsen delegerar beslutanderätten i
ärenden om finansiella igångsättningstillstånd för byggnads- och anläggningsprojekt
överstigande 3 miljoner kronor till ekonomidirektören, gäller dock endast sådana
projekt som ryms inom beslutad investeringsbudget. Ledningskontoret föreslår även
att tillägg görs i delegationsordningen med en ny punkt A 20 med följande lydelse:
Besluta om finansiella igångsättningstillstånd för byggnads- och anläggningsprojekt
överstigande 3 miljoner kronor, gäller dock endast sådana projekt som ryms inom
beslutad investeringsbudget. Delegat: Ekonomidirektören. (Anmäls).
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens reglemente § 2 punkt 7 ändras till följande lydelse:
(tekniska nämnden ska) ”inhämta finansiellt igångsättningstillstånd från
regionstyrelsen innan byggnads- eller anläggningsobjekt med investeringsutgift
överstigande 3 miljoner kronor igångsätts”.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 120 forts
Au § 116

Regionstyrelsens beslut – under förutsättning av att beslut fattas av
fullmäktige
•

Regionstyrelsen delegerar beslutanderätten i ärenden om finansiella igångsättningstillstånd för byggnads- och anläggningsprojekt överstigande 3 miljoner
kronor till ekonomidirektören, gäller dock endast sådana projekt som ryms inom
beslutad investeringsbudget.

•

Tillägg görs i delegationsordningen med en ny punkt A 20 med följande lydelse:
Besluta om finansiella igångsättningstillstånd för byggnads- och anläggningsprojekt överstigande 3 miljoner kronor, gäller dock endast sådana projekt som
ryms inom beslutad investeringsbudget.
Delegat: Ekonomidirektören. (Anmäls).

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 121
Au § 118

Ägardirektiv. Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
RS 2013/192

- Ledningskontoret 2013-04-01

Ledningskontoret har uppmärksammats, i samband med låneförfarande, att bolaget
Wisby Strand Congress & Event saknar ägardirektiv. Mot bakgrund av detta samt
att ledningskontoret anser att alla Region Gotlands bolag bör ha ägardirektiv, har
förslag till ägardirektiv för bolaget tagits fram.
Syftet med bolaget är att det ska äga och förvalta fastigheter och därmed jämförlig
verksamhet med inriktning att förvalta fastigheten Kasernen 2 (kongresshallen).
Driften av fastigheten kan upplåtas till extern aktör.
Arbetsutskottet föreslår att ledningskontorets förslag justeras så att fjärde punkten,
om balanserade styrkort, tas bort under rubriken Regionens koncernkrav.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Ägardirektiv för Wisby Strand Congress & Event AB fastställs.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 122
Au § 119

Beslut om delegation. Projekt inom programmet Främja kvinnors
företagande
RS 2013/172

- (Kommunstyrelsen 2008-06-16, § 160)
- Ledningskontoret 2013-03-27-

Kommunstyrelsen beslutade juni år 2008 om bemyndigande för utvecklingsdirektören att besluta om finansiering av projekt inom det nationella programmet ”främja
kvinnors företagande”. Ledningskontorets omorganisation har medfört att befattningen som utvecklingsdirektör försvunnit.
Då det nationella programmet Främja kvinnors företagande är kopplat till det
näringslivspolitiska programmet föreslår ledningskontoret att denna bemyndiganderätt övergår till näringslivschefen i Region Gotland.
Regionstyrelsens beslut
•

Näringslivschefen bemyndigas att fatta beslut om finansiering av projekt inom
det nationella programmet ”Främja kvinnors företagande”.

Expedieras:
LK Näringslivschef Stefan Persson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 123
Au § 120

Val. Ledamot till Världsarvsrådet
RS 2012/193

(- Regionstyrelsen 2013-02-27, § 51)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-03-25

Ledningskontoret föreslår, i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningen, att
byggnadsantikvarie Maria James utses som att efterträda bygglovsarkitekt Lisa
Östman som Region Gotlands representant i Världsarvsrådet.
Regionstyrelsens beslut
•

Byggnadsantikvarie Maria James utses som ledamot i Världsarvsrådet att
efterträda bygglovsarkitekt Lisa Östman.

Expedieras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen Ethel Forsberg och Maria James
LK Kanslienheten Karin Hallberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 124
Au § 121

Val. Ersättare till föreningsstämma, Kommuninvest
RS 2013/195

- Ledningskontoret 2013-04-02

Region Gotland är medlem i Kommuninvest ekonomiska förening och är därigenom
röstberättigad på föreningsstämman.
Valt ombud till stämman för mandatperioden, åren 2011 – 2014, är Åke Svensson,
regionstyrelsens ordförande.
Åke Svensson har anmält förhinder varför redovisningschef Mikael Wollbo föreslås
som ersättare på föreningsstämman den 18 april 2013.
Regionstyrelsens beslut
•

Till ombud på Kommuninvests föreningsstämma den 18 april 2013 utses
redovisningschef Mikael Wollbo att ersätta ordinarie ombud, Åke Svensson.

Expedieras:
Serviceförvaltningen, Mikael Wollbo

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-04-15

Rs § 125
Au § 122

Detaljplan. Visby Bävern 1 utställning
RS 2012/134

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-02-28
- Ledningskontoret 2013-04-12

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på byggnadsnämndens uppdrag upprättat
förslag till detaljplan för Visby Bävern 1 för granskning och utställning. Området är
beläget utanför Kajsarporten vid Östra Byrummet.
Planen syftar till att i det statliga byggnadsminnet Kajsarportsförrådet tillåta butiker,
service, kontor, bio, bibliotek, teater, kyrka föreningslokaler, restaurang och hotell.
Några nya byggnader får inte uppföras. Dock får parkeringar anläggas.
Ledningskontoret har tillstyrkt planförslaget.
Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks.

Expedieras:
Byggnadsnämnden, Planavdelningen
LK Samhällsbyggnad Jan von Wachenfeldt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Plan- och bostadskommittén

2013-04-15

Rs § 126
Pbk § 2

Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande
RS 2012/240

- Regionstyrelsen 2012-03-29, § 85
- Ledningskontoret 2012-04-02-

Regionstyrelsen har, på förslag från PBK, gett ledningskontoret i uppdrag att
revidera Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande. Programmet är
antaget av dåvarande kommunfullmäktige i december 2003. Bakgrunden till
beslutet är den miljöprofil som ska prägla den långsiktiga utvecklingen av
Visborgsområdet.
Ledningskontoret konstaterar, dock, att möjligheterna för enskilda kommuner att
fatta beslut om lokala miljökrav komma att förändras – om det förslag till ändringar
i lagstiftningen som föreslås i en nyligen presenterad statlig utredning realiseras.
Utredarens förslag är att inte tillåta kommunerna att använda sig av tekniska
särkrav i bostadsbyggandet. Utredaren hävdar att samordnade miljökrav kommer att
medföra att miljöarbetet kan bedrivas mer kraftfullt och effektivt genom att samma
krav ska gälla för alla kommuner.
Ledningskontoret har tagit fram förslag till hur Region Gotland ändå, lokalt, kan
lyfta miljöprofilen i bostadsbyggandet genom att använda sig av miljöcertifiering
vid byggande på kommunal mark.
Efter yrkande av Stefaan De Maecker (MP), viket gillades av övriga ledamöter,
beslutades om tillägg i ledningskontorets uppdrag att undersöka konsekvenserna av
att införa ett miljöcertifiering (miljöklassning) av all nyproduktion i egen regi så att
detta även ska omfatta nyproduktion som sker på mark som anvisas eller säljs av
Region Gotland.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Plan- och bostadskommittén

2013-04-15

Rs § 126 forts
Pbk § 2

Regionstyrelsens beslut – under förutsättning av att beslut fattas av
fullmäktige
•

Ledningskontoret ges i uppdrag, att inleda diskussion med tekniska nämnden i
syfte att dels säkerställa att Region Gotlands egna byggprojekt är i framkant, vad
avser miljöanpassat byggande, dels undersöka vilka konsekvenser ett internt
krav på miljöcertifiering (miljöklassning) av all nyproduktion i egen regi eller på
mark anvisad eller såld av Region Gotland skulle medföra.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande, antaget 2003-12-15, §
227, upphävs och förklaras därmed inte gällande

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Rs § 127
Information. Strukturfondsprocessen 2014-2020
RS 2013/258

- Ledningskontoret 2013-04-29

Regiondirektör Per Lindskog informerade om den process och det arbete som pågår
hos parterna och mellan parterna för att hantera den kommande
strukturfondsperioden 2014-2020.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen läggs till handlingarna.

Expedieras:
LK Näringslivsenheten Britta Samsioe och Stefan Persson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Rs § 128
Förslag. Ändring i Riktlinjer för serveringstillstånd
RS 2013/243

- Ledningskontoret 2013-04-23

Ledningskontoret har föreslagit att riktlinjerna för serveringstillstånd ändras punkt 3
under rubriken ”Detta innebär att på Gotland gäller följande:” Från ”onsdagen i
samband med Kristi himmelsfärdsdag” till ”lördagen i samband med Kristi
himmelsfärdshelgen.”
Ändringen är föranledd av att Krögarföreningen har uppmärksammat felaktigheter i
sina egna tidigare framförda önskemål.
Yrkande
•

Stefan Wramner (M) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP och
Stefan Nypelius (C), att riktlinjerna ändras så att möjligheten till förlängt
serveringstillstånd till kl. 03.00 ska gälla hela Gotland under veckorna 25-34.

Ordföranden ställde proposition på Stefan Wramners ändringsyrkande och fann att det
hade avslagits. Votering begärdes. JA för i övrigt oförändrade riktlinjer och NEJ för Stefan
Wramners ändringsyrkande. Följande 8 röstade Ja: Hanna Westerén (S). Brittis
Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy
Gardell (S), Janica Sörestedt (S) och Åke Svensson (S). Följande 7 röstade Nej: Lena
Celion (M), Carl-Johan Boberg (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola
Rödén (FP), Margareta Persson (M) och Stefan Wramner (M). Regionstyrelsen har således
fått majoritet för i övrigt oförändrade riktlinjer.

Regionstyrelsens beslut
•

I riktlinjerna för serveringstillstånd under rubriken ”Detta innebär att på Gotland
gäller följande:” ändras i punkt 3 texten ”onsdagen i samband med Kristi
himmelsfärdsdag” till ”lördagen i samband med Kristi himmelsfärdshelgen”.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:
Krögarföreningen
LK Folkhälsa
SBF Livsmedel och Alkoholtillstånd
LK Författningssamlingen/Styrdokument

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Rs § 129
Anmälningsärenden

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

Regionstyrelsens ordförandes beslut

Representanter till politisk styrgrupp för överlappande arbete med strukturfonderna 20122020.

•

Regiondirektörens beslut

Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet 2013 – revidering.
Samarbetsavtal mellan Region Gotland och Samsö Kommune i Danmark.

•

Ekonomidirektörens beslut

Fullmakt till Söderberg & Partner för att instruera settlement instruktioner för vår räkning
avseende depå 499310161 och 499310223 hos Nordea.

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 22 mars – 23 april 2013.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Rs § 130
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-04-30

Rs § 131
Ordförandens information

•

Åke Svensson (S) informerade om att Regionen Gotland var kallad till
Trafikverket på fredag den 3 maj med anledning av Färjeupphandlingsfrågan.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 30 april 2013, § 130
Om katastrofmedicin som en del av svenska
insatser utomlands m.m.

Remiss. Översyn av producentansvaret för
produkter som innehåller radioaktiva ämnen

Ärendet överlämnas till HSN för fortsatt handläggning
och ingivande av yttrande. Samråd har skett med Bo
Magnusson och regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson.

Ärendet har överlämnats till MHN för fortsatt
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Strålsäkerhetsmyndigheten 2012-12-06 (RS 2013/221)

Socialdepartementet 2013-02-27

Cirkulär
Remiss. Utbildning för elever i samhällsvård och
fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)
Region Gotland avser inte att yttra sig över denna remiss
av tidmässiga skäl. Remissen har inte inkommit till
Region Gotland från utbildningsdepartementet utan blev
känd genom skrivelse från Torsås kommun. Yttrande ska
inges senast 7 maj.
Utbildningsdepartementet 2013-02-01

Remiss. Begrepp och termer för ordinationsorsak
Terminologiarbetet genomförs inom Socialstyrelsens
terminologi uppdrag. I arbetet ingår att samordna,
utforma och kommunicera nationellt överenskomna
begrepp och termer inom fackområdet vård och omsorg
d.v.s. både hälso- och sjukvård och socialtjänst.
Ärendet överlämnas till HSN och SON för fortsatt
beredning och ev. ingivande av yttrande. (Kopia Bo
Magnusson och m.a.p. eHälsa) Samråd har skett med
regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Socialstyrelsen 2013-03-27

Vårpropositionen för år 2013
SKL Cirkulär 13:13

Överenskommelse om ändringar i allmänna
bestämmelser
SKL Cirkulär 13:14

Svar på skrivelse från Funkisams ordförande
Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons svar till
handikapprådets ordförande om Funkisams synpunkter
på reglemente för Handikapprådet. 2013-03-22

Laga kraft-intyg
Detaljplan för del av Visby Visborg 1:9 m.fl.
Region Gotland (idrotts- och rekreationsområdet Visborg)
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-03-07, (RS 2012/200)

Utomstående inkomna skrivelser

Remiss. Naturvärdesinventering, omfattar
förslagen SS 199000 och SIS-TR 199001
Naturvärdesinventering

Färjetrafiken till och från Gotland bör bygga
vidare på befintlig hamnstruktur Oskarshamn
och Nynäshamn

Ärendet överlämnas till BN för fortsatt handläggning och
ev. ingivande av yttrande. Samråd har skett med
enhetschef Jan von Wachenfeldt och regionstyrelsens
ordförande Åke Svensson.

Kommunstyrelsen i Mönsterås Kommun . 2013-03-12,
(RS 2013/1)

SIS Swedish Standards Institute 2013-03-28

Remiss. Reviderade föreskrifter om kontroll av
luftkvalitet
Naturvårdsverket har tagit fram förslag till revidering av
föreskrifterna om kontroll av luftkvalitet (NFS 2010:8)
med anledning av genomförandet av kommissionens nya
rapporteringsbestämmelser för luftkvalitetsdirektivet och
direktivet om metaller och PAH. Ärendet har
överlämnats till MHN för fortsatt handläggning och ev.
ingivande av yttrande. Samråd har skett med
regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Naturvårdsverket 2013-04-02

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

