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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 132
Au § 124

Delårsrapport 1 2013
RS 2013/87

- Ledningskontoret 2013-04-26
- Ledningskontoret 2013-05-13

Ledningskontoret har upprättat delårsrapport för det första kvartalet 2013. Enligt
denna så är prognosen ett negativt resultat vid årets slut på -79 miljoner kronor (mnkr)
vilket innebär en avvikelse på -85 mnkr jämfört med det budgeterade resultatet som är
+6 mnkr.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -25 mnkr.
Fyra nämnder redovisar negativa prognoser, tekniska nämnden (-12 mnkr), gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden (-7 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (-3 mnkr),
socialnämnden (-10 mnkr). En positiv prognos redovisas för ledningskontoret
(+3 mnkr), serviceförvaltningen (+3 mnkr) och politikerorganisationen (+1 mnkr).

Ledningskontoret föreslår att samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett
positivt resultat vid årets slut och att alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser
samt konsekvenser för verksamhet och driftbudget.
Kontoret föreslår även att särskilt uppdrag ges till
•

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden att till
månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera
förväntat underskott vid årets slut.

• barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att till månadsrapporten
i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid
årets slut.
• hälso- och sjukvårdsnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en
åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen.
• de förvaltningar som tillhör regionstyrelsen ska tillsammans upprätthålla en
positiv budgetavvikelse om minst 7 mnkr.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 132 forts
Au § 124

Regionstyrelsens beslut
•

Samtliga nämnder ska arbeta med inriktning mot ett positivt resultat vid årets
slut.

•

Alla beslut ska innehålla ekonomiska analyser och konsekvenser för verksamhet
och driftbudget.

•

Särskilt uppdrag ges till
-

gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden att till
månadsrapporten i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att minimera
förväntat underskott vid årets slut.

-

barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden att till månadsrapporten
i maj redovisa en detaljerad åtgärdsplan för att åstadkomma ett nollresultat vid
årets slut.

-

hälso- och sjukvårdsnämnden att till månadsrapporten i maj redovisa en
åtgärdsplan för att minimera personalkostnadsutvecklingen.

-

de förvaltningar som tillhör regionstyrelsen ska tillsammans upprätthålla en
positiv budgetavvikelse om minst 7 mnkr.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Regionfullmäktige föreslås godkänna de av regionstyrelsen beslutade
åtgärderna.

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 133
Au § 127

Redovisning av övergripande visionsmål
RS 2013/265

- Ledningskontoret 2013-04-23

Ledningskontoret har sammanställt redovisning av nuläge och planering framåt för
vart och ett av de fem övergripande visionsmålen.
De fem målen är:
- Minst 59 000 bor på Gotland
- Gotlänningars välstånd ligger i nivå med rikets genomsnitt
- Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjön
- Självskattad hälsa och psykiskt välbefinnande ligger över riksgenomsnittet
- Miljö- och klimatarbete på Gotland rankas topp tio i landet.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

Expedieras:
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 134
Au § 129

Boenden för äldre. Pilotprojekt avseende byggande av
trygghetsbostäder
RS 2013/333

- Ledningskontoret 2013-05-07
- Ledningskontoret 2013-05-29

Den av regeringen tillsatta ”Äldreboendedelegationen” har i sin slutrapport lämnat
förslag till åtgärder för att stimulera utvecklingen av bostäder och boende anpassade
för äldre. I denna rapport finns förslag på s.k. trygghetsbostäder och de
rekommenderar att kommunerna står för kostnaderna för den gemensamma
personalresursen och att den gemensamhetslokalen subventioneras. Genom en
rimlig hyresnivå har delegationen bedömt att trygghetsbostäder ska kunna attrahera
många äldre .
Ledningskontoret föreslår att ett pilotprojekt ska genomföras för att kunna svara på
hur ett sådant stöd ska kunna utformas i praktiken vid byggande av
trygghetsbostäder.
Reviderad tjänsteskrivelse förelåg på regionstyrelsens sammanträde den 30 maj.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att verka för att ett trygghetsboende kommer
tillstånd, inom kvarteret Adjutanten.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att, parallellt med detta arbete, utreda följande:
•

De boendes behov när det gäller gemensamma ytor och verksamhet

•

Utformning av modell när det gäller typ och omfattning av verksamhet som
Region Gotland ska bedriva inom trygghetsboendet

•

Säkerställande av övriga äldre kommunmedborgares möjligheter att ta del av
verksamhet som anordnas i Region Gotlands regi.

•

Resultatet av genomförd utredning ska redovisas regionstyrelsen.

Expedieras:
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 135
Au § 130

Verksamhetsstöd genom IT. Byte av IT-teknisk plattform
RS 2013/334

- Ledningskontoret 2013-05-10 samt 2013-05-23

Region Gotland har ett relativt omfattande licensavtal med leverantören Novell som
gäller till och med våren 2014. Licenserna omfattar mjukvara som är nyckelkomponenter i regionens IT-plattform.
En konsultutredning har genomförts med avseende på hur plattformen ska se ut
framöver. Utredningen rekommenderade att Novellplattformen i huvudsak ersätts
med en Microsoftbaserad plattform. Motivet är att den nuvarande plattformen
bedöms ha minskande utvecklingspotential genom minskande marknadsandelar.
Merparten av de svenska kommuner som haft Novell som plattform håller på att
byta till Microsofts plattform. På landstingssidan är utvecklingen den samma. För
att Region Gotland, även i fortsättningen, ska kunna delta i nationella samarbeten
behöver regionen använda samma plattform. Beslut om långsiktig inriktning bör tas
redan nu så att löpande investeringar och utvecklingsinsatser kan riktas mot den nya
plattformen. Beräknad årlig reducering av kostnaderna efter övergång till Microsofts
plattform har av ledningskontorets beräknats till 1,5-2 miljoner kronor.
Ledningskontoret föreslår att inriktningen för Region Gotlands IT-tekniska
plattform ska vara baserad på produkter från Microsoft, att avropas via ramavtal.
Kostnadseffekter av den nya inriktningen hanteras i samband med arbete med
strategisk plan.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Inriktningen på IT-teknisk plattform ska vara baserad på produkter från
Microsoft.

•

Kostnadseffekter på den nya inriktningen hanteras i samband med arbete med
strategisk plan.

Expedieras:
Ledningskontoret, avdelningen för administrativ utveckling, säkerhet och beredskap
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 136
Au § 131

Effektiviserad fastighetsförvaltning genom försäljning
RS 2013/253 (RS2013/28)

- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 287
- Ledningskontoret 2013-04-17
- Ledningskontoret 2013-05-13

Regionstyrelsen beslutade i november 2012 att uppdra till tekniska nämnden att
snarast påbörja arbetet med att avyttra fastigheter enligt föreslagen lista. Syftet var
att effektivisera lokalanvändandet, avyttra vakanta fastigheter, och därmed sänka
kostnaderna. Av regionstyrelsens beslut framgick även att försäljning skulle ske på
öppna marknaden.
Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har gemensamt arbetat med
genomförande av fastighetsförsäljningar. Endast två fastigheter är möjliga att sälja
utan ytterligare åtgärder. Dessa två är överförda till upphandlad mäklare för
försäljning. Arbetet med de detaljplaneändringar som fodras för fastighetsbildning
och försäljning har påbörjats.
Ledningskontorets uppfattning är att kostnader som uppstår med anledning av
försäljningarna, fastighetsbildning etc, ska tas inom ramen för försäljningsintäkter.
Ledningskontoret föreslår att försäljning genomförs av fastigheter enligt den av
kontoret nu upprättade listan och att målsättningen är att försäljning ska vara
genomförd senast under år 2014. Ledningskontoret föreslår även att de ges i uppdrag att, i samråd med berörda förvaltningar, föreslå en samlad lösning för
försäljning av fastigheterna i Fårösund samt att tekniska nämnden som verksamhetsansvarig nämnd får att ta ställning till verksamhetens behov av Visby Östermur 26,
den så kallade Klintens brandstation.
Anm: Solklintsskolan, arbete med att fylla de outnyttjade lokalerna ingår i lokal-

försörjningsplanen, Rs § 144.

Yrkande
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade att Visby Östermur 26 (Klintens brandstation) åter
läggs in på försäljningslistan.

Ordföranden ställde proposition på ändringsyrkandet och fann att det hade bifallits.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 136 forts
Au § 131

Regionstyrelsens beslut
•

Försäljning av fastigheter i enlighet med den av ledningskontoret upprättade
listan, maj 2013, med tillägg att Visby Östermur 26 åter läggs in på
försäljningslistan, godkänns. Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut.
Försäljningslistan bifogas.

•

Tekniska nämnden ges i fortsatt uppdrag att försälja fastigheter i enlighet med
beslutad lista, maj 2013.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att, i samråd med berörda förvaltningar, föreslå
en samlad lösning för försäljning av fastigheterna i Fårösund.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 137
Au § 132

Rapport. Exploateringsredovisning, försök och metod
RS 2013/425

- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 135
- Ledningskontoret 2013-04-25 planering
- Ledningskontoret 2013-04-25 försök

Regionstyrelsen beslutade i maj 2012 att försök med exploateringsredovisning
påbörjas hösten 2012 och att utvärdering av försöket ska rapporteras till budgetberedningen våren 2013.
Ledningskontoret har uppdragit till konsult från PwC att dels genomföra en nulägesbeskrivning och en prioriterad aktivitetslista för fortsatt arbete och dels genomföra
utbildningstillfälle utifrån skriften Redovisning av kommunal markexploatering –
En praktisk vägledning.
Konsultrapport har lämnats.
Ledningskontoret har bedömt att redovisningsprinciperna bör kunna tillämpas
fr.o.m. år 2014. Utkast till en redovisningsbudget kommer att redovisas på
budgetavstämningen oktober 2013.
Ledningskontoret har lämnat förslag till en första exploateringsplan med fyra
”pilotprojekt”.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot.

•

Metoden med exploateringsredovisning tillämpas fr.o.m. år 2014.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att föreslå former för den politiska beslutsprocessen. Ärendet ska återkomma under år 2013.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 138
Au § 135

Styrsystem i de stora fastighetsprojekten, inklusive ansvarsfrågan
RS 2013/112

- Regionstyrelsen 2013-04-30, § 114
- Ledningskontoret 2013-05-13

Under denna punkt behandlades dels styrsystem för projekt Sävehuset, kvarstående
beslut, och dels projekt Sporthallen.
Sävehuset
Regionstyrelsen behandlade vid sitt sammanträde i april 2013 ärende om Sävehuset
2013 – 2017. Regionstyrelsen beslutade då att fråga om projektorganisations
politiska styrgrupp delegeras till arbetsutskottet att besluta om, diskuteras på
budgetberedningen.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till projektorganisationens politiska styrgrupp
och kopplingen till tjänstemannastyrning samt reviderat projektdirektiven i enlighet
med förslaget.
Handlingar förelåg till arbetsutskottets sammanträde den 14 maj. Arbetsutskottet
beslutade att fastställa organisationsplanen för Sävehuset. Delegationsbeslut.
Sporthallen
Arbetsutskottet föreslog att uppdrag ges till kultur- och fritidsnämnden med
avseende på finansiering av driften för Sporthallen.
Regionstyrelsens beslut
•

Projektdirektivet för projekt Sävehuset uppdateras så att det tydligt framgår att
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är beställare och tekniska nämnden är
projektägare.
• Kultur- och fritidsnämnden, som beställare och ansvarig nämnd för Sporthallen,
ges i uppdrag att utarbeta förslag till finansiering av driften för Sporthallen. I
förslaget ska alternativa driftsformer beaktas. Förslaget ska rapporteras till
regionstyrelsen snarast.
Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret, ekonomienheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 139
Au § 136

Revisorernas budget år 2014
RS 2013/222

- Regionens revisorer 2013-04-05
- Regionfullmäktiges presidie 2013-04-22

Revisorerna har inkommit med begäran om utökad ram, för år 2014, med 250 000
kronor. Revisorerna har påpekat att nivån på anslaget för år 2013 motsvarar 0,70
promille av verksamhetens budgeterade nettokostnader. Detta att jämföra med
riksgenomsnittet för kommuner som var 1,10 promille samma år. År 2013 var
motsvarade kostnader 0,79 promille.
Fullmäktiges presidium har berett begäran från revisorerna och har föreslagit att
ramen utökas med 150 000 kronor. Presidiet anser att revisionen är en viktig resurs
och att den revisionsplan som revisorerna beslutat om rymmer angelägna projekt.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen togs emot.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 140
Au § 137

Organisation av gemensam bemanningsenhet
RS 2012/644

- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 297
- Ledningskontoret 2013-04-25

Regionstyrelsen har givit ledningskontoret i uppdrag att organisera en gemensam
bemanningsenhet i samverkan med barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden och serviceförvaltningen. Detta skulle redovisas med
en besparing på minst 1 miljon kronor. Huvudsyftet var att komma bort från
oönskade deltider och genomföra heltidssatsningar.
Ledningskontoret har under arbetet med uppdraget konstaterat att besparingskravet
på minst en miljon kronor inte kan infrias. Det är en chefstid på marginalen som
frigörs vilket inte ger en direkt besparing, men kan ge bättre förutsättningar för
kvalitet i ledarskapet när mindre chefstid läggs på daglig bemanning.
Sammanfattningsvis är tanken med bemanningscenter riktig ”men förutsättningarna
är inte de rätta för att gå vidare med frågan”. Ledningskontoret föreslår därför att
uppdraget bör avslutas.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot och uppdraget att organisera en gemensam bemanningsenhet
avslutas.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att kartlägga förutsättningarna för enskilda
individer att kombinera anställning i en förvaltning med utökad anställning i
annan förvaltning.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret, HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 141
Au § 138

Rapport. Sociala investeringar
RS 2013/225

- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 284
- Ledningskontoret 2013-04-22

Regionstyrelsen gav i november, 2012, ledningskontoret i uppdrag att tillsammans
med socialnämnden utreda sociala investeringar.
Ledningskontoret har sammanställt rapport om s.k. sociala investeringar. Begreppet
används för insatser där medel avsätts specifikt för förebyggande åtgärder. Kontoret
föreslås få i uppdrag att återkomma med förslag till begreppsdefinitioner, resursallokering, riktlinjer och rutiner för ett pilotförsök med strategi för sociala
satsningar.
Ledningskontoret föreslår att de ges i uppdrag att återkomma med förslag till
begreppsdefinitioner, resursallokering, riktlinjer och rutiner för ett pilotförsök med
strategi för sociala satsningar.
Arbetsutskottet föreslog att ledningskontoret ges i uppdrag att fortsätta följa
utvecklingen och bevaka frågan.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att fortsätta följa utvecklingen och bevaka
frågan.

Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 142
Au § 140

Information. Personalstatistik och personalkostnadsutveckling
RS 2013/294

- Ledningskontoret 2013-05-05

Ledningskontoret redovisade personalstatisktik med avseende på antalet månadsanställda inom Region Gotland samt sjuktal per månad.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

Expedieras:
Ledningskontoret, HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 143
Au § 141

Strategisk plan och budget 2014 - 2016
RS 2013/63

- Nämndernas förslag till strategisk plan och budget (nämndernas äskanden)
- Ledningskontorets beredningsunderlag, april 2013
- Ledningskontoret 2013-05-22 Interna prisökningar
- Ledningskontorets sammanställning, nämndernas investeringsäskanden

Allmänt
Vid budgetberedningens inledning, sammanträdet den 6 maj, presenterade
ekonomidirektör Åsa Högberg och ekonomistrategen Åke Wennerberg det
ekonomiska läget med samhällsekonomisk översikt. Den samlade regionstyrelsen
gavs då en orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget 20142016, med fokus på budgeten år 2014. Som ett led i beredningen har budgetdialoger
genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Driftbudget – ramar
Ledningskontoret har i dokumentet ”Beredningsunderlag, april” sammanfattat
nämndernas framställningar om ramförändringar och intäktsförändringar med mera.
Enligt den delårsrapport som ledningskontoret har upprättat, för det första kvartalet
2013 är prognosen för hela året ett negativt resultat på -79 miljoner kronor. Detta
innebär en avvikelse på -85 miljoner kronor jämfört med det budgeterade resultatet,
som är på +6 miljoner kronor. Prognosen för nämndernas verksamhet, år 2013, visar
ett underskott på 25 miljoner kronor.
Majoritetens förslag, vilket även blev arbetsutskottets förslag, presenterades av Åke
Svensson (S). Utgångsläget är besparingsbehov på 56 miljoner kronor. I planen
fanns avsatt medel för resursfördelningsmodell, interna prisjusteringar och
kompensation för indexhöjning av externa avtal samt löneökningar på sammanlagt
104 miljoner kronor. Det statliga kostnadsutjämningsbidraget beräknas öka med 69
miljoner kronor.
Arbetsutskottets förslag till driftbudget innebär bland annat särskild satsning på
arbetsmarknadsåtgärder med 1,3 miljoner kronor.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till driftbudget (i mnkr)

Utgångsläge efter beredningen (mnkr)
Avsatt för pris- och löneökning

Yrkanden

Au

M

C

FP

2014

2014

2014

2014

-56
104,0

Beräknad ökning kostnadsutjämning

69,0

60,0

74,0

74,0

Borttagen besparing
Gemensam bemanningsenhet

-1,0

(-1,0)

(-1,0)

(-1,0)

-65,0

(-65,0)

(-65,0)

(-65,0)

Externa avtal

-20,7

(-20,7)

(-20,7)

(-20,7)

Interna priser

-15,3

(-15,3)

(-15,3)

(-15,3)

0

(0)

(0)

-5,0

Personalkostnadsökning
65 mnkr löneökningar (2,5 %)

Internhyra, SF och SBF

Resursfördelningsmodell
BUN

Resursfördelningsmodell

-5,0

Statsbidrag

0

(0)

(0)

(0)

-1,3

0

-17,8

-17,6

TN

0

(0)

-3,5

(0)

TN/SBF Mark och stadsmiljö

0
0
0
0
0
0
0
-

Förslag till ramtillskott

TN/SBF Samhällsbetalda resor
TN/SBF Kollektivtrafik
TN/TKF Offentliga toaletter
TN/TKF Civilförsvarsanläggningar
TN/TKF Strategiska vakanser
TN/TKF Övriga hamnar
TN/TKF Botaniska trädgården
KFN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
BUN
Justerande:

Särskilda undervisningsgrupper
Kompetensutveckling, behörigheter
IKT (IT och kommunikation)
Ökade kostnader Västerhejde
Regionalt stöd (små skolor)
Skolskjutsar
Utdragsbestyrkande:

0
0
0
0
0
0
0
0

-3,0

-

-0,5

0
0
0
0
0
0
0
-

(0)

(0)

(0)

(0)

-4,0

-7,5

-1,0
-3,0

0
0
0
0
-3,0
-4,5
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Yrkanden

Au
GVN
GVN
GVN
GVN

Omställningskostnader övertalighet bl.a.
Idrottsutbildning
Körkortsutbildning
IT-satsningar
IT 1-1 datorer
Kompensation löneökning 2012
Arbetsmarknadsåtgärder, se även § 146

-1,3
0
0
0
0
0
-1,3

M
0

C
-2,3

FP
-3,3
-0,7
-0,1
-1,2

-

-1,0

0

(-1,3)

(-1,3)

(0)

-8,0

-5,0

-8,0

-5,0

SON

Försörjningsstöd
Stöd till barn i samhällsvård
Nytt LSS boende
Ökade hyreskostnader Katthammarsvik
IT-förändringar
Trygghetslarm - övergång till ny teknik
Sociala satsningar - förebyggande arbete

0
0
0
0
0
0
0
0

HSN

(FP-förslag)

-

-

-

-1,8

Valn.

Engångsanslag Valnämnden

-2,9

(-2,9)

(-2,9)

(-2,9)

Rev.

Utökat anslag revisorerna (NOT Anslag beslutas av RF)

-10,0
-10,0

0
0

-7,0
-7,0

0
0

R eavinst (Folkpartiets förslag)

-

-

-

10,0

R am m inskning - förslag

-

-

8,5

-

0,5
8,0

1,5
1,5

-116,2 -105,0

-121,2

-116,0

0,8

6,0

GVN
GVN
GVN
GVN
SON
SON
SON
SON
SON
SON
SON

Övrigt
Finans

BN/MHN

Återställande av lokalbesparingar

BN och MHN (FP förslag)

TN/TKF Kommunalt naturreservat södra Hällarna
SON

Nej till att återkommunalisera Pjäsen (C-förslag)

Summa justeringar

Justerat resultat

Justerande:

-

0,8

Utdragsbestyrkande:

3,0

-
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Investeringar – ramar
Arbetsutskottets förslag presenterades av Åke Svensson (S). De totala investeringarna uppgår till 329,5 miljoner kronor, mkr. Större investeringar är ITinvesteringar 20 miljoner kronor, lokaler för gymnasieskolan 22 miljoner kronor,
sporthall 41 miljoner kronor och VA-utbyggnad 50 miljoner kronor. Bland annat
görs särskild satsning på energieffektiviserande åtgärder, EPC, för fortsatt
avveckling av oljeoberoende uppvärmning samt till reinvesteringar i effektivare
biobränsleanläggningar.
Förslag till investeringsbudget (i mnkr)
Au

M

C

FP

42,1

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

fast pott

-

IT-investeringar

0,1
20,0

Serviceförvaltningen
-

fast pott

-

lokalförsörjningsplan

2,0
20,0

173,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförv. anslagsfinansierad v.h
-

fast pott

-

VA samt avfall

25,0
2,0
50,0

Teknikförvaltningen, lokalförsörjningsplan

35,0

-

fast pott (fordon, maskiner)

-

Sporthall (pågående byggnation)

41,0

-

Hamnar

12,0

fast pott

2,0

0,4

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

fast pott

0,4

1,0

Kultur- och fritidsnämnden
-

8,0

2,0

Byggnadsnämnden
-

fast pott

1,0

37,0

Barn- och utbildningsnämnden
-

fast pott (3+4 mnkr)

7,0

-

lokalförsörjningsplan

30,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

fast pott

-

Sävehuset

Justerande:

183,0 178,0

25,0
3,0
22,0

Utdragsbestyrkande:

60,0

60,0
30,0
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Au
fast pott (3+3 mnkr)

6,0

Hälso- sjukvårdsnämnden

43,0

-

C

FP

-

2,5

339,5

337,0

6,0

Socialnämnden
-

M

fast pott (3+15 mnkr)

18,0

lokalförsörjningsplan

25,0

(FP) Röntgenutrustning och lättakut/närakut
Hemse

Investeringsbudget totalt

329,5

329,5

Yrkanden
• Ordföranden Åke Svensson (S) tillstyrkte arbetsutskottets förslag, enligt ovan

presenterad sammanställning, förslag Au.
• Lena Celion (M) yrkade att det statliga kostnadsutjämningsbidraget beräknas till

60 miljoner kronor, att bättre förutsättningar och möjligheter att anlägga VAanläggningar ges samt att ny teknik ska användas för vattensäkring, t.ex.
membranteknik och utnyttja kalkbrotten som vattenreservoar. Årets resultat
beräknas till 3 mkr. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan
presenterad sammanställning, förslag M.
• Lars Thomsson (C) yrkade på att fyra områden prioriteras: Hållbar tillväxt,

hållbar landsbygdsutveckling, hållbar miljö- och klimatutveckling samt hållbar
utbildning. Det statliga kostnadsutjämningsbidraget beräknas till 74 miljoner
kronor. Att satsning görs på kollektivtrafik, halvtimmestrafik, med 3 miljoner
kronor, vilket tas från återställd lokalbesparing. Att satsning görs på Botaniska
trädgården med 0,5 miljoner kronor, vilket tas från naturreservatet på södra
Hällarna. Att satsning görs på försörjningsstöd med 8 miljoner kronor, med
omfördelning inom socialnämndens verksamhet genom att inte återkommunalisera Pjäsen. Att satsning görs på regionalt stöd, små skolor, 3 miljoner
kronor. Att IT-satsningar inom barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, görs med 2 miljoner kronor. Årets resultat beräknas
till 0,8 miljoner kronor. Investeringar yrkas med ytterligare 10 miljoner kronor,
för satsning på vatten och avlopp (VA), till totalt 60 miljoner kronor. Förslag till
drift- och investeringsbudget enligt ovan presenterad sammanställning, förslag C.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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• Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på att det statliga kostnadsutjämningsbidraget
beräknas till 74 miljoner kronor. Att reavinst upptas med 10 miljoner kronor. För
driftsbudgeten yrkas med 5 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden
(resursfördelningsmodell), regionalt stöd med ytterligare 3 miljoner kronor och
för skolskjutsar 4,5 miljoner kronor. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
tillförs totalt 2 miljoner kronor, varav idrottsutbildning 0,7 miljoner kronor,
körkortsutbildning 0,1 miljoner kronor och slutligen för 1 till 1-datorer 1,2
miljoner kronor. Att socialnämnden tillförs 5 miljoner kronor i försörjningsstöd.
Att hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 1,8 miljoner kronor i ramtillskott.
Ramminskning görs för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
med totalt 1,5 miljoner kronor.
Investeringar yrkas med ytterligare satsning på vatten och avlopp (VA), till totalt
60 miljoner kronor. Att lokalförsörjningsplanen för tekniska nämnden, minskas
med 5 miljoner kronor, från 35 miljoner kronor till 30 miljoner kronor. Samt att
hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 2,5 miljoner kronor för röntgenutrustning
och lätt-/närakut i Hemse. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan
presenterad sammanställning, förslag FP.
Ordförande ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Mats-Ola Rödéns
yrkande, Lena Celions yrkande och Lars Thomssons yrkande och förklarade att
arbetsutskottets förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ordföranden förklarade
att arbetsutskottets förslag är huvudförslag.
Huvudomröstning. Följande propositionsordning godkändes: Lena Celions yrkande
och Lars Thomssons yrkande samt Mats-Ola Rödéns yrkande ställs mot varandra för
att utse motförslag till huvudförslaget. JA-röst för arbetsutskottets förslag. NEJ-röst
för det förslag som utses som motförslag.
Motförslag i huvudomröstningen. Ordföranden ställde Mats-Ola Rödéns, Lena
Celions och Lars Thomsson yrkanden mot varandra och fann att Lars Thomssons
yrkande vunnit bifall. Omröstning begärdes.
Följande propositionsordning godkänns: Mats-Ola Rödén och Lena Celions yrkande
ställs mot varandra för att utse motförslag till Lars Thomssons yrkande. JA-röst för
Lena Celions yrkande. NEJ-röst för det förslag som styrelsen utser till motförslag i
denna förberedande omröstning.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning om motförslag i förberedande omröstning. Ordförande ställde Lena
Celions och Mats-Ola Rödéns yrkande mot varandra och fann att Lena Celions
yrkande utsågs som motförslag i den förberedande omröstningen. Omröstning
begärdes. JA för Lena Celions yrkande. NEJ för Mats-Ola Rödéns yrkande.
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag: 3 Ja-röster: Lena Celion (M),
Rolf Öström (M) och Margareta Persson (M)). 1 Nej: Mats-Ola Rödén (FP). 11
Avstår: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De
Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S), Isabel Enström (MP), Eva
Nypelius (C) Stefan Nypelius (C) och Åke Svensson (S). Regionstyrelsen har utsett
Lena Celions yrkande som motförslag till Lars Thomssons yrkande i denna
förberedande omröstning
Omröstningsresultat i omröstning om motförslag i huvudomröstningen. 4 Jaröster: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C) Lars Thomsson (C) och Åke
Svensson (S). 3 Nej-röster: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Margareta
Persson (M). 8 Avstår: Hanna Westerén (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S),
Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy Gardell (S), Isabel
Enström (MP) och Mats-Ola Rödén (FP). Regionstyrelsen har utsett Lars
Thomssons yrkande som motförslag till arbetsutskottets förslag i denna
förberedande omröstning.
Omröstningsresultat i huvudomröstningen. 8 Ja-röster: Hanna Westerén (S),
Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S),
Tommy Gardell (S), Isabel Enström (MP) och Åke Svensson (S). 4 Nej-röster: Eva
Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Mats-Ola Rödén (FP) och Lars Thomsson (C). 3
Avstår: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Margareta Persson (M).
Regionstyrelsen har således bifallit arbetsutskottets förslag.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att, tillsammans med hälso- och sjukvårdsnämnden och tekniska nämnden, genomföra en översyn av systemet för
samhällsbetalda resor i syfte att minska kostnaderna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

Ledningskontoret ges i uppdrag att fortsätta med arbetet att genomföra en
översyn av resursfördelningsmodell utifrån den demografiska utvecklingen och
det av socialnämnden presenterade förslaget. Uppdraget ska avrapporteras
hösten år 2013.

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
•

De föreslagna planeringsramarna för beräkning av 2014 års driftbudget
fastställs. Årets resultat beräknas till +0,8 miljoner kronor.

•

För investeringar i skattefinansierad verksamhet upptas 279,5 miljoner kronor.
För investeringar i affärsdrivande verksamhet (hamnverksamhet, vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering) upptas 50,0 miljoner
kronor (brutto). Sammanlagt 329,5 miljoner kronor.

•

Samtliga nämnder ges i uppdrag att till höstens budgetavstämning göra en
konsekvensanalys av att inga äskanden medges.

•

Regionstyrelsen ges i uppdrag att intensifiera arbetet med samordning och
samverkan kring lokaler. Rapporteras till höstens budgetavstämning.

•

Regionstyrelsen ges i uppdrag att särskilt följa upp arbetet med hur kostnadskontrollen hanteras i enskilda verksamheter, exempelvis vårdcentraler,
rektorsområden. Rapporteras till höstens budgetavstämning.

•

Regionstyrelsen ges i uppdrag att se över kostnadsutvecklingen vad avser
administration och styrning i syfte att minska kostnaderna. Rapporteras till
höstens budgetavstämning.

•

Regionstyrelsen ges i uppdrag att, tillsammans med berörda nämnder, prioritera
nämndövergripande samordning inom områdena arbete och tillväxt, mest sjuka
äldre samt barn och unga. Rapporteras i samband med årsredovisningen.

•

Socialnämnden ges i uppdrag att med stöd i evidensbaserad praktik optimera
och kvalitetssäkra de förebyggande insatserna i syfte att uppnå färre placeringar
av barn och unga. Rapporteras i samband med årsredovisningen.

•

Regionstyrelsen ges i uppdrag att fokusera kvalitets- och utvecklingsarbetet på
såväl regionövergripande som förvaltningsnivå. Rapporteras till höstens
budgetavstämning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Reservation
Följande reserverade sig till förmån för eget förslag:
Lars Thomssons yrkande: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C) och Lars
Thomsson (C).
Lena Celions yrkande: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Margareta
Persson (M).
Mats-Ola Rödéns yrkande: Mats-Ola Rödén (FP).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 144
Au § 142

Lokalförsörjningsplan 2014 - 2018
RS 2012/394

- Regionstyrelsen 2013-03-27, § 72
- Ledningskontoret 2013-04-22

Ledningskontoret har upprättat förslag till lokalförsörjningsplan för perioden
2014 - 2018.
Planen har tidigare presenterats regionstyrelsen i mars och styrelsen beslutade då att
motta informationen inför fortsatt behandling av denna vid budgetberedningen
våren 2013.
Arbetsutskottet beslutade att ta emot informationen och att förslaget inarbetas i
investeringsbudgeten.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 145
Au § 143

Rapport. Förstudie om landsbygdsutveckling – serviceorternas
betydelse, funktion och lokalisering av verksamheter m.m.
RS 2012/439

- Regionstyrelsen arbetsutskott 2012-05-05–07–09, 11, § 145
- Ledningskontoret 2013-04-25

Regionstyrelsens arbetsutskott gav i maj, 2012, ledningskontoret i uppdrag att
genomföra en förstudie med temat landsbygdsutveckling. Förstudien skulle bland
annat belysa serviceorternas betydelse, funktioner samt Regionens verksamheters
lokalisering, effektivitet och kvalité. Uppdraget skulle avrapporteras till budgetberedningen våren 2013.
Ledningskontoret har, för att genomföra förstudien, tagit fram förslag på underlag
som ska finnas i en upphandling för genomförande av förstudien.
Kontoret föreslår att studien omfattar följande fem punkter: 1) Kartläggning av
nuvarande service – offentlig service och viss kommersiell service; primärt
dagligvaruhandel och drivmedel, 2) Tillgänglighet till service – kollektivtrafik,
3) Demografisk prognos fram till år 2025, 4) Bedömt servicebehov fram till år 2025
(med särskilt beaktande av punkt 2 och 3), 5) Särskilt beaktande av hanteringen av
servicen i de perifera områdena Fårö, Östergarnslandet och Storsudret.
Ledningskontoret föreslår också att studien ska vara utformad så att den kan utgöra
grund för framtagande av framtida beslut om utbud av service samt utgöra del i
planeringsunderlag för kollektivtrafiken, på kortare sikt. Studien föreslås inte
omfatta tillgänglighet till bredband då utbyggnaden pågår över hela Gotland i
samarbete mellan länsstyrelsen, Region Gotland och enskilda föreningar.
Ledningskontoret planerar att ta fram upphandlingsunderlag under våren. Därefter
sker upphandling och genomförande av studien med leverans hösten år 2013.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen togs emot.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att även analysera vad som skapar attraktion i
serviceorterna.

Expedieras:
Ledningskontoret, näringslivsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 146
Au § 144

Rapport. Egen försörjning
RS 2012/317

- Regionstyrelsen 2011-10-27, §287
- Ledningskontoret 2013-04-22 , praktikplatser
- Ledningskontoret 2013-04-22, handlingsplan

Regionstyrelsen gav, i oktober 2011, ledningskontoret i uppdrag att återkomma med
förslag på insatser som förbättrar möjligheten för fler gotlänningar till egen
försörjning genom ökad kompetens. Ledningskontoret har även fått i uppdrag att ta
fram förslag till avtal med Arbetsförmedlingen om praktikplatser samt föreslå
organisation och resurser för uppdraget.
Ledningskontoret har presenterat en handlingsplan för förbättrade möjligheter till
egen försörjning. I denna finns insatser som planeras och genomförs under 2013.
Kontoret har i denna föreslagit att ett avtal träffas med Arbetsförmedlingen med
start den 1 september 2013, på ett år och därefter löpande med en månad i taget. I
detta avtalas om att 95 praktikplatser ska finnas tillgängliga, för på Arbetsförmedlingen inskrivna arbetssökande. Till detta avtal tillfogas 70 sysselsättningsplatser
och 46 OSA-platser (offentligt skyddat arbete), som tills nu har avtalats mellan
socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen.
Kontoret föreslås att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får ansvara för
administration, m.m. från och med 2014. Under en övergångsperiod från avtalets
träffande i september 2013 till årsskiftet hanteras praktikverksamheten av gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden gemensamt under projektledning
av ledningskontoret. Finansiering bedöms efter beräknade kostnader och intäkter
uppgå till en nettokostnad på 1 263 000 kronor för 2014.
Ledningskontoret har bedömt att arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning
sammankopplas ”är konstruktivt och möjliggör öppningar för personer som vill
studera. Inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har man erfarenhet av
att arbeta med unga som står utanför arbetsmarknaden. Att ha tillgång till studieoch yrkesvägledare för alla praktikanter underlättar individuell planering för
långsiktigt hållbara lösningar för varje deltagande person”.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 146 forts
Au § 144

Ledningskontoret föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att ansvara för en arbetsmarknadsfunktion som organiserar praktikplatser
som i en överenskommelse träffats med Arbetsförmedlingen.
Not. Det nya ansvaret kommer att införas i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglementet efter att de fattat beslut om ev. övertagande av uppdraget.
Regionstyrelsens beslut
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att ansvara för en
arbetsmarknadsfunktion som organiserar de praktikplatser som Region Gotland i
en överenskommelse med Arbetsförmedlingen avser att tillhandahålla. Detta
gäller under förutsättning att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
tillstyrker förslaget.

•

Nämnden tilldelas för detta uppdrag en ramförstärkning med 1 263 000 kronor
från och med 2014 under förutsättning av regionfullmäktiges beslut,
se förslag i Rs § 143.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med
lägesrapport avseende ”Handlingsplan för förbättrade möjligheter till
egenförsörjning”, till budgetavstämningen hösten år 2013.

Expedieras:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 147
Au § 145

Rapport. Information – uppföljning av pensionsförvaltningen
RS 2013/242

- Ledningskontoret 2013-04-12

Ledningskontoret informerar i rapport om att pensionsutbetalningarna och
kostnaderna, för de samma, kommer att öka i framtiden. Region Gotland avsätter
därför medel för att dämpa påfrestningarna och hantera de framtida obalanserna i
utbetalningarna. Syftet är att bygga upp en buffert och spara medel, som ska
användas för de framtida pensionsutbetalningar, som skattekraften inte täcker.
Av ledningskontorets tjänsteskrivelse framkommer även aktuellt läge, konsolidering
(relation mellan pensionstillgångarna och pensionsskulden vid ett visst givet läge)
samt tillgångsallokering vid avstämningstillfället.
Ledningskontoret konstaterar att det sedan den nya policyn beslutades har skett en
omallokering av innehavet från räntor till aktier och att det, enligt policyn,
fortfarande finns riskutrymme för större andel aktier. Region Gotland avvaktar dock
med förändringar av innehavet, framförallt mot bakgrund av den oro som finns i
Nord- och Sydkorea.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 148
Au § 146

Skrivelse angående utvecklingen av näringslivet på Storsudret
RS 2013/281

- Hoburgs näringslivs intresseförening 2013-04-24
- Ledningskontoret 2013-05-04

Hoburgs näringslivs intresseförening har begärt att den fördjupade översiktsplanen
för Storsudret och Burgsvik ska granskas ur ett näringspolitiskt perspektiv av extern
myndighet, eller organisation. Översiktsplanen ska därefter koordineras med Vision
Gotland 2025, som är det regionala utvecklingsprogrammet (RUP), innan fastställande. Intresseföreningen anför att planförslaget inte tillräckligt knyter an till
intentionerna i RUPen till exempel när det gäller att peka ut attraktiv tomtmark för
att locka fast- och deltidsboende att bosätta sig på Storsudret. De påpekar att
planerade utvecklingar av Fide camping och Majsträdgården stupat på restriktioner
beroende på områdenas höga natur-, kultur- och fritidsvärden. Planerade utbyggningar har även stupat på grund av restriktioner när det gäller vindkraftutbygganden
samt inskränkningar som en konsekvens av ett utvidgat strandskydd.
Ledningskontoret har upprättat förslag till svar på skrivelsen som föreslås
undertecknas av regionstyrelsens ordförande och regiondirektören.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma förslag
antas som regionstyrelsens svar till Hoburgs näringslivs intresseförening.

Expedieras:
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 149
Au § 147

Fördjupad översiktsplan för Storsudret och Burgsvik, antagande
KS 2011/266

- Kommunstyrelsen 2010-03-25, § 68)
- Kommunfullmäktige 2010-06- 14, § 79 Bygg Gotland
- Regionstyrelsen 2011-01-27, § 1 Samråd
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 142 Utställning
- Fördjupad översiktsplan för Storsudret
- Ledningskontoret 2013-04-17

Regionstyrelsen (dåvarande kommunstyrelsen) gav 2010 ledningskontoret i uppdrag
att i nära samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen (dåvarande stadsarkitektkontoret) upprätta fördjupad översiktsplan för Storsudret och Burgsvik 2025.
Utgångspunkten i arbetet är de strategier och riktlinjer som finns angivna i Bygg
Gotland - översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025.
Ledningskontoret har nu efter samråd och utställning med granskning lämnat förslag
till antagande av fördjupad översiktsplan för Storsudret.
Översiktsplanen syftar dels till att fördjupa, precisera och applicera intentionerna i
översiktsplanen, med fokus på Storsudrets särskilda behov, möjligheter och
begränsningar, dels till att vara vägledande i balansgången mellan utveckling och
bevarande i kommande detaljplanering.
Ärendet föredrogs av projektledare Frida Brunner och samhällsplanerare Jenny
Sandberg, båda från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslöt om ett tydliggörande av områdesbeskrivningarna på
plankartans teckenförklaring. Detta inarbetas till regionfullmäktiges
sammanträde.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Storsudret och Burgsvik 2025 antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 150
Au § 148

Exploateringsavtal för Stenkyrka Sorby 1:8
RS 2013/22

- Ledningskontoret 2013-04-19

Ledningskontoret har upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheten
Stenkyrka Sorby 1:8.
Inom exploateringsområdet som är beläget vid Stenkyrkehuk planeras för bildandet
av 8 småhusfastigheter. Förslag till detaljplan finns upprättat och har av byggnadsnämnden överlämnats för antagande i regionfullmäktige.
Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheten Stenkyrka Sorby 1:8
godkänns.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 151
Au § 149

Förslag till detaljplan för Stenkyrka Sorby 1:8, antagande
RS 2013/215

- Byggnadsnämnden 2013-03-13, § 42
- Ledningskontoret 2013-04-18

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat detaljplan för fastigheten
Stenkyrka Sorby 1:8 till regionfullmäktige.
Syftet är att i anslutning till befintlig bebyggelse, vid Stenkyrkehuk, möjliggöra
styckning av 8 tomter för byggande av friliggande bostadshus för permanent- eller
fritidsboende. Utformningen av planbestämmelserna är utformade för att den nya
bebyggelsen ska ansluta till befintlig, vad avser form, storlek och fasadmaterial.
Planområdet som är på ca 33 hektar är beläget ca 50 meter söder om fyren vid
Stenkyrkehuk. I väster ansluter området till befintligt fritidsbebyggelse och i nordost
till Törrvesklints naturreservat. Det har bedömts att miljöpåverkan inte behöver bli
så betydande att en miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.
Ledningskontoret har tillstyrkt planförslaget och föreslår att det antas.
Arbetsutskottet föreslog att planen antas i enlighet med ledningskontorets förslag.
Not: Exploateringsavtalet är antaget av regionstyrelsen 2013-05-30, § 150.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Förslag till detaljplan för Stenkyrka Sorby 1:8 antas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 152
Au § 151

Markanvisningsavtal Visby Artilleriet 1:33, kv. Adjutanten
RS 2013/103

- PEAB 2013-03-06
- Regionstyrelsen 2013-03-13, § 79
- Ledningskontoret 2013-04-18

Ledningskontoret har upprättat förslag till markanvisningsavtal för Visby Artilleriet
1:33, kv. Adjutanten, med PEAB för byggande av i första hand trygghetsbostäder.
Ärendet har varit återemitterat för fortsatt dialog med PEAB. Markanvisningen ger
byggherren möjlighet att uppföra lägenheter för trygghetsboende. Visar sig detta inte
möjligt att genomföra med hänsyn till efterfrågan eller andra omständigheter, ger
markanvisningen byggherren rätt att uppföra konventionella hyresrättslägenheter.
Markanvisningsavtalet avser markområdet på f.d. A7-området beläget öster om
Allégatan och förutsätter att ny detaljplan antas.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till markanvisningsavtal för Visby Artilleriet 1:33, kv. Adjutanten, med
PEAB Sverige AB godkänns.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 153
Au § 152

Detaljplan. Visby Artilleriet 1:33, kv. Adjutanten, antagande
RS 2012/662

- Byggnadsnämnden 2013-04-17, § 70
- Ledningskontoret 2013-04-18

Byggnadsnämnden har föreslagit att detaljplaneförslaget för Visby Adjutanten, del
av Visby Artilleriet 1:33, antas.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggande av bostäder med en blandning
av olika hustyper på västra delen av A7-fältet med möjlighet till olika verksamheter
förenliga med bostadsändamålet. Även grönområden fastslås enligt den fördjupade
översiktsplanen för Visby. Planförslaget. som möjliggör en relativt hög exploateringsgrad, har varit utställt för granskning.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget.
Yrkande
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) och
Lena Celion (M), att planen ändras så att parkeringsplatser inte ska vara belägna
inne i själva bostadsområdet.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Mats-Ola Rödéns yrkande
och förklarade sig anse att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes
och regionstyrelsen godkände följande proposition . JA för arbetsutskottets förslag och
NEJ för Mats-Ola Rödéns yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (S), Brittis
Benzler (V), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Tommy
Gardell (S), Isabel Enström (MP) och Åke Svensson (S). 7 ledamöter röstade nej: Lena
Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola
Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Margareta Persson (M). Regionstyrelsen hade således
bifallit arbetsutskottets förslag.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Planförslaget antas.

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Mats-Ola Rödéns ändringsyrkande:
Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola
Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Margareta Persson (M.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 154
Au § 153

Förslag till detaljplan för Östergarn Falhammar 1:22, samråd
RS 2013/237

- Byggnadsnämnden 2011-06-22, § 127
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-04-10
- Ledningskontoret 2013-04-15

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på byggnadsnämndens uppdrag lagt fram
förslag till samråd av detaljplan för Östergarn Falhammars 1:22 vid Sandviken.
Fastigheten som ägs av Region Gotland gränsar i söder till naturreservatet
Sandviken som är Natura 2 000-område och av riksintresse. Efter att detaljplanen
vunnit laga kraft kommer fastigheten att säljas och kommande ägare ansvarar för
planens genomförande.
Syftar med detaljplan är utveckla verksamheten för turiständamål på fastigheten. De
befintliga barackbyggnaderna kommer att ersättas av 40 nya uthyrningsstugor om
sammanlagt ca 3 000 kvadratmeter med ny huvudbyggnad för caféverksamhet och
uthyrning. Fastighetens nuvarande areal, på 30 070 kvm, är också tomtareal vilket
innebär att fastigheten inte kan delas.
Avloppsbehandling för toalettavloppet föreslås ske med slutna tankar och för övrigt
avloppsvatten med ett minireningsverk. Alternativt kan avloppet komma att anslutas
till planerad anläggning för hela Herrviksområdet.
I den framtagna Miljökonsekvensbeskrivning har det bedömts att befintliga naturoch kulturvärden inte påverkas då exploatering sker inom redan ianspråktagen mark.
Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget.
Arbetsutskottet har föreslagit att det tydligare ska framgå att fastigheten inte ska
vara möjlig att avstycka.
Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks. Av förslaget ska tydligt framgå att det inte ska vara
möjligt att avstycka fastigheten.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 155
Au § 154

Ansökan om markanvisning för uppförande av kallbadhus i Visby
RS 2013/72

- DBW 2013-02-04
- Ledningskontoret 2013-04-12

Sällskapet De Badande Wännerna, DBW, har gjort en förfrågan om markanvisning
för uppförande av ett kallbadhus centralt i Visby med placering i kontakt med
Östersjön. Finansiering kommer att ske med medel från DBW m.fl.
Ledningskontoret har föreslagit att avgörande i ärendet skjuts upp till dess att arbetet
med ett planprogram för området kommit längre samt uppmanar DBW att komma
in med en mer utförlig projektbeskrivning där även jämställdhetsaspekterna vägts
in.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att avgörandet skjuts upp
till dess att arbetet med ett planprogram för området kommit längre samt att DBW
ska uppmanas inkomma med en utförligare projektbeskrivning där även
jämställdhetsaspekterna vägs in.
Jäv:
Jäv anmäldes av Lars Thomsson (C) och Mats-Ola Rödén (FP) som lämnade
rummet och inte deltog i behandlingen av ärendet.
Regionstyrelsens beslut
•

Avgörande i ärendet skjuts upp till dess att arbetet med ett planprogram för
området kommit längre samt att uppmana DBW att inkomma med en mer
utförlig projektbeskrivning där även jämställdhetsaspekterna vägts in.

Expedieras:
Ledningskontoret, samhällsbyggnad (Sällskapet De Badande Wännerna)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 156
Au § 155

Motion. Biogassamordnare
RS 2011/651

- (Kommunfullmäktige 2009-04-27, § 76 Biogasstrategi)
- Motion 2011-11-28
- Ledningskontoret 2013-04-23

I en motion från Lars Thomsson (C) och Stefan Nypelius (C) föreslås att det
tillskapas resurser och strukturer för att driva biogasens utveckling, till exempel i
form av en biogassamordnare. Motionen har tillkommit utifrån det att fullmäktige år
2009 antog en strategi för biogas på Gotland där biogas ska vara det dominerande
förnybara fordonsbränslet.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till
ledningskontoret redovisning av pågående arbete avseende biogas inom Region
Gotland.
Arbetsutskottet förslog att motionen bifalls.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen bifalls.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 157
Au § 156

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet samt utvärdering av taxa
RS 2012/619, 2012/462

- Regionfullmäktige 2012-12-17, § 175
- Byggnadsnämnden 2013-04-17, § 64
- Ledningskontoret 2013-04-18

Fullmäktige återemitterade genom minoritetsåterremiss, i december 2012, ärendet om
byggnadsnämndens taxehöjning med motiveringen att nämnden inte utfört av
fullmäktige tidigare givet uppdrag. Uppdraget var att utvärdera taxan och redovisa
förslag på reviderade taxor för optimal miljöprövning.
Byggnadsnämnden har föreslagit att fullmäktige ska godkänna den utvärdering som nu
är gjord av nämndens taxa. En förklaring till att utvärdering inte gjordes under 2012
var att Sveriges kommuner och landsting, SKL, meddelade att de planerade att under
slutet av 2012 påbörja en nationell översyn av taxan. Ett första utkast till en ny taxa
kom i februari 2013 och denna har en helt ny konstruktion i jämförelse med befintlig
taxa. En fortsatt utvärdering av taxan kommer att som jämförelsematerial ha den nya
taxan som underlag.
Byggnadsnämnden har föreslagit att taxan för dess verksamhet ska höjas för att
undvika ett ekonomiskt underskott. De har även som mål att höja täckningsgraden för
budgeterade intäkter till 75 % mot nuvarande 52 %. Nämnden föreslår att taxan höjs
från faktor N 1,0 till N 1,2. Fullmäktige föreslås delegera till BN att ändra
tidersättningar vilket ska kopplas till förändringar av prisbasbeloppet. Taxereglerna för
förhandsbesked kompletteras med att gälla per byggnad i stället för att gälla per
ärende.
Ledningskontoret har föreslagit att byggnadsnämndens taxa justeras enligt nedan för
att träda i kraft den 1 augusti 2013. Ändringarna ska inarbetas i gällande taxa.
o
o

o

Den faktor N som används i taxan höjs till 1,2.
Till byggnadsnämnden delegeras rätten att ändra tidersättningar i
överensstämmelse med förändringar i prisbasbeloppet.
Avgift för förhandsbesked kompletteras på så sätt att avgiftsuttaget beräknas gälla
per byggnad.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 157 forts
Au § 156

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Byggnadsnämndens taxa justeras enligt nedan för att träda i kraft den 1 augusti
2013. Ändringarna ska inarbetas i gällande taxa.
1.

Den faktor N som används i taxan höjs till 1,2.

2.

Till byggnadsnämnden delegeras rätten att ändra tidersättningar i
överensstämmelse med förändringar i prisbasbeloppet.

3.

Avgift för förhandsbesked kompletteras på så sätt att avgiftsuttaget beräknas
gälla per byggnad.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 158
Au § 157

Region Gotlands ägande i Gotlands Stuveri AB
RS 2013/632

- Ledningskontoret 2013-04-22

Ledningskontoret har föreslagit att Region Gotlands 29-procentiga aktieinnehav i
Gotlands Stuveri AB ska säljas.
Ledningskontoret har bedömt att ett fortsatt aktieinnehav som ger en minoritetsställning i Gotlands Stuveri AB inte ger någon fortsatt möjlighet till påverkan i
viktiga frågor. Aktieinnehavet har värderats till 4,35 miljoner kronor.
Arbetsutskottet beslutade föreslå regionstyrelsen att Region Gotlands aktieinnehav i
Gotlands Stuveri AB ska försäljas samt att ledningskontoret ges uppdraget att
genomföra försäljningen.
Regiondirektör Per Lindskog föredrog ärendet på regionstyrelsens sammanträde,
inklusive den senaste händelseutvecklingen, och underströk vikten av direktiv till
Region Gotlands ombud på stämman.
Ordföranden föreslog att slutligt ställningstagande inväntas i fråga om ägande i
Gotlands Stuveri AB och att det delegeras till ordföranden att ge direktiv till
ombudet på stämman.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen togs emot.

•

Delegeras till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson att ge direktiv till
Region Gotlands ombud på stämman.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06—08, 14

Rs § 159
Au § 158

Uppdrag om översyn av bredbandsstrategin
RS 2013/146

- Ledningskontoret 2013-04-22

Ledningskontoret har föreslagit att de tillsammans med länsstyrelsen får i uppdrag
att göra en revision av bredbandsstrategin och bidragspolicyn för bredband.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Regionstyrelsens beslut
•

Arbetsutskottet ska vid sitt sammanträde den 5 juni bereda ärendet inklusive
inkomna skrivelser från Storsudret m. fl.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06–08, 14

Rs § 160
Au § 159

Delegation. Remiss – Delbetänkande: ungdomar utanför
gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun
(SOU 2013:13)
RS 2013/241

- (Ledningskontoret 2013-04-10)
- Ledningskontoret 2013-05-21

Utbildningsdepartementet har inbjudit Region Gotland att yttra sig över Remiss –
Delbetänkande: ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat
och kommun (SOU 2013:13)
Arbetsutskottet har föreslagit att regionstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott,
den5 juni, att inge yttrande.
Vid regionstyrelsens sammanträde förelåg tjänsteskrivelse från ledningskontoret
med förslag om att inget yttrande inges mot bakgrund av avsaknad av underlag från
berörd förvaltning.
Yrkande
Brittis Benzler (V) yrkade att svar inges med innebörd att med den erfarenhet som
Region Gotland besitter, bl.a. genom projektet Ungdomskraft, så är arbete med
ungdomar utanför gymnasieskolan kostnadskrävande. Kommunerna behöver därför
ges ett tillskott för denna tillkommande verksamhet.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss i enlighet med
yrkandet.

Expedieras:
Ledningskontoret Folkhälsa

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-05-06–08, 14

Rs § 161
Au § 160

Delegation. Remiss – upphandlingsutredningen 2010 –
slutbetänkande (SOU 2013:12) Goda affärer – en strategi för hållbar
offentlig upphandling
RS 2013/238

- Ledningskontoret 2013-04-10

Mot bakgrund av remisstidens längd har ledningskontoret föreslagit att regionstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att inge yttrande.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Expedieras:
Ledningskontoret, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 162
Begäran om igångsättningstillstånd. Överföringsledning Fleringe
- Fårösund
RS 2013/338

- Tekniska nämnden 2013-04-29, § 79
- Ledningskontoret 2013-05-21

Tekniska nämnden har begärt finansiellt igångsättningstillstånd för byggande av en
överföringsledning för råvatten. Ledningen ska gå mellan Bäste träsk i Fleringe och
Biskopshöjden i Fårösunds samhälle som en del i att förbättra Fårösunds
vattenförsörjning. Antaget anbud uppgår till 7 717 000 kronor. Byggkostnaden är
totalt beräknad till 9,5 miljoner kronor och föreslås av nämnden finansieras med
medel ur investeringsbudgeten.
Ledningskontoret har tillstyrkt tekniska nämndens begäran om finansiellt
igångsättningstillstånd
Regionstyrelsens beslut
•

Finansiellt igångsättningstillstånd medges.

•

Finansiering sker med medel ur investeringsbudget för 2013.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 163
Remiss. Synpunkter på projektunderlag för miljökonsekvensbeskrivning avseende Nord Stream AG:s utbyggnadsprojekt med
ytterligare två gasledningar
RS 2013/249

- Naturvårdsverket 2013-04-15
- Ledningskontoret 2013-05-13

Naturvårdsverket har givit Region Gotland möjlighet att lämna synpunkter på
projektunderlag för miljökonsekvensbeskrivning avseende Nord Streams AG:s
utbyggnadsprojekt med ytterligare två gasledningar genom Östersjön. De nya
rörledningarna ska användas för transport av naturgas mellan Ryssland och
Tyskland och planeras att löpa parallellt med befintliga. Enligt Nord Stream AG:s
planering kommer rörledningarna att byggas under perioden 2016-2018.
Ledningskontoret har bedömt att det omfattande projektunderlaget till stor del
bygger på tidigare miljökonsekvensbeskrivning för befintliga ledningar. Samt även
på observationer och erfarenheter som tidigare arbete medfört.
Kontoret anser att de åtgärder och undersökningar som redovisas i projektunderlaget
är adekvata för den fortsatta tillståndsprocessen och har inget i övrigt att erinra.
Ärende fördes direkt till regionstyrelsen, utan föregående beredning av
arbetsutskottet.
Yrkande
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade att svar på remissen skulle inges i enlighet
med nedanstående förslag:
”Regionstyrelsen på Gotland vill poängtera att Östersjön är ett innanhav med
synnerligen känsliga ekosystem där varje påverkan eller risk för påverkan utgör
ett potentiellt hot mot vattenmiljön. Det finns därför starka motiv att såväl
under anläggnings- som driftfasen genomföra fortlöpande undersökningar för
att kunna konstatera eventuella förändringar i den marina miljön och därmed
underlätta bedömningen av lämpliga åtgärder i syfte att minimera störningar
orsakade av verksamheten.
Det är viktigt att myndigheter kan granska de erfarenheter från Nord Streams
tidigare rörläggningar och har uppdrag samt tillräckliga resurser som krävs för
att kritiskt granska eller kvalitetssäkra de uppgifter som erhålls från Nord
Stream.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 163 forts.
Det är rimligt att anta att risken för olyckstillbud ökar under anläggningsskedet
som ett resultat av en ökad fartygstrafik omfattande rörledningspråmar, rörtransportfartyg etc. En kontinuerligt ajourhållen beredskapsplan för olika slags
olyckor utgör därför ett viktigt verktyg för att förhindra eller reducera
verkningarna vid eventuella tillbud.
Verksamheten medför under anläggningsskedet störningar, innebär risker för
miljön och när rören väl ligger på plats tas en lång sträcka på havets botten i
anspråk. Eftersom dragningens lokalisering på havsbottens allmänning innebär
att inga transitavgifter tas ut jämfört om dragningen hade gjorts på land är det
inte oskäligt att företaget ekonomiskt bidrar till att upprätthålla eller förbättra
havsallmänningens kvalitet.”
Ordföranden ställde proposition på yrkandet och fann att det hade bifallits.
Regionstyrelsens beslut
•

Remissvar inges i enlighet med yrkandet.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Expedieras:

Naturvårdsverket
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 164
Månadsrapport april. Serviceförvaltningen
RS 2013/88

- Serviceförvaltningen 2012-05-23

Serviceförvaltningen har lämnat sin månadsrapport för april 2013. Enligt prognos
för helår så har förvaltningen en budgetavvikelse på +3,0 miljoner kronor.
Överskottet beror i huvudsak på förvaltningens buffert.
Sjuktalet under mars månad uppgick till 5,28 vilket är klart lägre än för jämförande
månad förra året.
Regionstyrelsens beslut
•

Månadsrapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Expedieras:

Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 165
Månadsrapport, april. Ledningskontorets och politikerorganisationen
RS 2013/88

- Ledningskontoret 2013-05-20

Ledningskontoret har lämnat månadsrapport för april månad 2013. Kontorets
budgetavvikelse bedöms på årsbasis uppgå till +3,6 miljoner kronor. I huvudsak kan
överskottet hänföras till kontorets buffert +1,4 miljoner kronor, regionövergripande
anslag +1,1 miljoner kronor samt till personalrelaterade orsaker som vakanser m.m.
med +1,1 miljoner kronor.
Politikerorganisationen uppvisar ett positivt resultat på 0,8 miljoner kronor, i
månadsrapporten för april 2013. 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 kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 166
Månadsrapport, april. Region Gotland
RS 2013/88

- Ledningskontoret 2013-05-23

Månadsrapporten i april för Region Gotland presenterades på regionstyrelsens
sammanträde.
Månadsrapporten som främst är en ekonomisk rapport visar på, i förhållande till
budget, ett negativt resultat per helår på -72 miljon kronor. Vilket innebär en
avvikelse på -78 miljoner kronor jämfört med budget. Resultatet har dock förbättrats
med 7 miljoner kronor i jämförelse med delårsrapport 1:2013.
Månadsrapportens försämring beror helt på nämndernas negativa prognoser med
sammanlagt -18 miljoner kronor. Prognoserna för skatteintäkter och finansförvaltning är oförändrad lämfört med delårsrapport1.
De nämnder som visar störst underskott är tekniska nämnden med -9 miljoner
kronor, barn- och utbildningsnämnden -2 miljoner kronor och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, -7 miljoner kronor.
Ledningskontoret konstaterar att den ekonomiska situationen är fortsatt allvarlig då
det prognostiserade resultatet pekar på ett stort underskott.
Regionstyrelsens beslut
•

Besparingsarbetet inom nämnderna fortsätter enligt förslaget i delårsrapporten
1:2013 (RsAu 2013-05-06-8, 14, § 124).

Expedieras:

Ledningskontoret, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 167
Årsredovisning 2012 för Region Gotlands (Gotlands kommuns)
Samförvaltade stiftelser - Förvaltningsberättelse, resultat- och
balansräkning
RS 2013/377

- Serviceförvaltningen 2013-05-27

Serviceförvaltningen har upprättat sammandrag av 2012 års bokslut för Region
Gotlands (Gotlands kommuns) samförvaltade stiftelser, 11 stycken:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

S A Petterssons stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Mariahemmets samstiftelse
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem
Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne

Särskild räkenskapssammanställning finns för respektive stiftelse.
Regionstyrelsens beslut
•

Årsredovisningen fastställs.

Expedieras:

Serviceförvaltningen, Jane Gardell

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 168
Årsredovisningar för Region Gotlands (Gotlands kommuns)
förvaltade stiftelser - Förvaltningsberättelser, resultat- och
balansräkningar
RS 2012/379

- Serviceförvaltningen 2013-05-27

Serviceförvaltningen har upprättat sammandrag av 2012 års bokslut för Gotlands
kommuns sociala samstiftelse, Elsa Berglunds stiftelse, Stiftelsen för systrarna
Nanny och Dika Åkermans donation, Samstiftelsen för sjukvård, Stiftelsen för
tullförvaltare Rudolf Odins fond, Carl Degermans stiftelse, Stiftelsen för
Liljewalchska gåvokapitalet, Stiftelsen för Viktor och Therese Gyllenhammars
premiefond, Stiftelsen för Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond,
Stiftelsen för Alma Bobergs premiefond, Samstiftelsen för premier till elever vid
Gotlands grundskolor, Gotlands kommuns sociala samstiftelse samt Stiftelsen för
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons minnesfond.
Regionstyrelsens beslut
•

Årsredovisningarna fastställs.

Expedieras:

Serviceförvaltningen , Jane Gardell

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 169
Anmälningsärenden

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

Regiondirektörens beslut

Finansiering av projekt inom programmet ”främja kvinnors företagande”.
Anmälan om undertecknad avsiktsförklaring med IP-Only.

•

Servicedirektörens beslut

Förändring i attestförteckning för serviceförvaltningen 2013. 2013-04-26
Förändring i attestförteckning för serviceförvaltningen 2013. 2013-05-15

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 22 april – 27 maj 2012.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 170
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 171
Förfrågan med anledning av överprövningsdom, leverans av
livsmedel
RS 2013/365

- Konkurrensverket
- Ledningskontoret 2013-05-28-

Konkurrensverket har inkommit med förfrågan med anledning av
överprövningsdom. Bakgrunden är att Region Gotland under pågående
överprövningar ingått ett tillfälligt avtal (Avtalet) gällande leverans av livsmedel.
Avtalet blev föremål för överprövning av dess giltighet. Förvaltningsrätten fann att
tilldelningen av Avtalet var otillåten direktupphandling men beslutade att Avtalet
skulle få bestå på grund av tvingande hänsyn till allmänintresse. Domen
överklagades och varken kammarrätten eller Högst förvaltningsdomstolen
meddelade prövningstillstånd. Konkurrensverket konstaterar i sin förfrågan att
Förvaltningsrättens dom har vunnit laga kraft och att verket därmed är skyldigt att
hos förvaltningsrätten ansöka om att Region Gotland ska påföras
upphandlingsskadeavgift (17 kap. 2§ första stycket och 17 kap. 1 § p. 2 (LOU).
Ledningskontoret har utarbetat svar på Konkurrensverkets förfrågan.
Handlingar förelåg på sammanträdet.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets svar överlämnas som Region Gotlands svar till
Konkurrensverket.

Expedieras:

Ledningskontoret, ekonomi (Konkurensverket)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-05-30

Rs § 172
Information från regionstyrelsens ordförande
Skrivelse från regionstyrelsens ordförande. Regionstyrelsens ordförande, Åke
Svensson, lämnade information om skrivelse till Skälsö arkitekter, avseende
ansökan om bygglov för ombyggnad och ändrad användning av Kvarnen i Ar.
Fråga från ledamoten Mats-Ola Rödén (FP). Ordförande föreslog att denna fråga
om underdimensionering av reningsverk på Gotland hanteras i samband med ärende
om VA-plan, vilket accepterades av Mats-Ola Rödén.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 30 maj 2013, § 170
Remiss. Tid för undervisning – lärares arbete
med skriftliga individuella utvecklingsplaner
(Ds2013:23)
Ärendet har överlämnats till BUN för fortsatt
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Utbildningsdepartementet 2013-04-24

Kommunfullmäktige och vårdgivare
Ärendet har även överförts till SON & HSN. Förstärkt
tillsyn av kommunernas insatser till personer med
psykisk funktionsnedsättning avseende samverkan
mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Socialstyrelsen 2013-05-07.
RS info från den 23 februari 2012

Remiss. Socialstyrelsens förslag till allmänna
råd om grundläggande kunskaper och förmågor
hos personal som ger stöd, service eller omsorg
enligt SoL eller LSS till personer med
funktionsnedsättning
Ärendet har överlämnats till SON för fortsatt handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har skett
med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

Cirkulär
Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – med OFRs
förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
Cirkulär 13:15

Överenskommelse om ändringar i Allmänna
bestämmelser Cirkulär 13:18

Socialstyrelsen 2013-05-21

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut om
överklagande Dnr 505-1145-13
Med avseende på att inrätta naturreservat på ”Södra
Hällarna”.
Länsstyrelsen i Gotlands län 2013-04-25

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut om
överklagande Mål nr 7470-13
Med avseende på att inrätta naturreservat på ”Södra
Hällarna”.
Förvaltningsrätten i Stockholm 2013-04-25 och 2013-05-06

Dom. Vändburgs framtid ekonomisk förening
Not: Domen har ännu inte vunnit laga kraft.
Förvaltningsrätten i Stockholm 2013-05-20

Förbundsavgift år 2014 till Sveriges Kommuner
och Landsting
Styrelsen har beslutat att fastställa en oförändrad
förbundsavgift på 0,1257 promille till Sveriges
Kommuner och Landsting för år 2014, samt att även år
2014 ge en rabatt på 10 procent till kommuner med fler
än 200 000 invånare och till landsting med fler än
1 000 000 invånare. Styrelsens beslut nr 2, 2013-05-0

Sammanträdesplan för SKL för år 2014
Styrelsen har beslutat att lägga fast sammanträdesplan
för år 2014. Sammanträdesplanen utgår från beredningssammanträden på torsdagar och styrelsesammanträden
på fredagar. Skollov samt kända SKL-aktiviteter vid
besluttillfället har beaktats. Styrelsens beslut nr 3, 2013-05-17

Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – HÖK 13 – med
Svenska Kommunalarbetareförbundet

Cirkulär 13:20

Lön och anställningsvillkor för personlig
assistent och anhörigvårdare – PAN 13 – med
Svenska Kommunalarbetareförbundet

Cirkulär 13:21

Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – BEA

Cirkulär 13:22

Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i utbildningsoch introduktionsanställning – BUI 13

Cirkulär 13:23

Överenskommelse om ändringar i
Bestämmelser för arbetstagare i
arbetslivsintroduktion – BAL 13

Cirkulär 13:24

Bättre tilltång till kommunala föreskrifter

Cirkulär 13:26

Lagakraft intyg
Detaljplan för Othem Ejdern 4
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-03-01, RS2013/339

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Försäljningar hänförligt till lokaleffektiviseringsuppdraget samt tillhörande åtgärder liksom preliminär tidpunkt för försäljning
Fastighet
Visby Östermur 26, fd
brandstation på
Klinten
41+5 kvm
Visby Visborg 1:9,
Signalparken
42 kvm
Visby Bingeby 1:1,
Tjelvarparken
42 kvm
Visby Staren 2,
Jägargatan
Bunge Stucks 1:56,
del av, hus 05 skolan
722 kvm inkl. källarplan

Verksamhet
”Trivsellokal”/museum (?)
för räddningstjänsten

Bunge Stucks 1:66
och 1:67
2 556 kvm inkl. källarplan
Förskola:
323 kvm
Tillagn.kök: 177 kvm

Strandgården, f d äldreboende inkl. tillagningskök
samt förskolan Sjöliljan

F d parklekstuga för
dagbarnvårdare
F d parklekstuga för
dagbarnvårdare
Bostad samt musikstudio
F d skola samt
administrativa lokaler

Åtgärder försäljning/kommentarer
Fastighetsbildning. Enligt uppgift ger
detaljplanen möjlighet för bl a
bostadsändamål. Förslag på nytt
uppdrag till RS. Utgår?
Belägen på parkmark. Är därför inte
möjlig att sälja på plats. Platsbyggd.
Finns inga köpare av byggnaden. Rivs.
Belägen på parkmark. Är därför inte
möjlig att sälja på plats. Platsbyggd.
Finns inga köpare av byggnaden. Rivs.
Klar för försäljning. Stort renoveringsbehov.
Fordrar ändrad detaljplan, från
allmänt ändamål till bostad m m.
Fastighetsbildning. Ny anslutning för
VA, el och fjärrvärme.

Leverans av mat som lagas i tillagnings
köket ska konkurrensutsättas till hösten. SF önskar därför att en försäljning
senareläggs för det fall att matlagningen kommer att kvarstå i SFs regi. I så
fall är inriktningen ombyggnad av
köket i skolan till tillagningskök. BUF
önskar överflyttning av förskolan till
skolan vilket fordrar omdisponering
samt viss lokalanpassning. Kostnad
oklar.

1

Åtgärdskostnader
Fast.bildn:
20-25 000 kr
Mäklararvode: ca 46 080 kr
utifrån ett bedömt värde
om 2 Mkr.
Rivningskostnad:
75-150 000 kr beroende på
rivningssätt
Rivningskostnad:
75-150 000 kr beroende på
rivningssätt

D-plan:
120-150 000 kr
Fast.bildn:
20-25 000 kr
Ny VA-, el- och fjärrvärmeanslutning: 215-225 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
OBS! Vid överflyttning av
kök och förskola:
Kostnader för anpassningar
och ombyggnader är inte
kända eftersom ingen
förprojektering är gjord.

Försäljning
Bedöms kunna
ske under 2013.
Förslag att den
utgår (?)
Rivning under
2013.

Uppskattat värde
ca 2 000 000 kr

Rivning under
2013.

Bedöms sakna värde

Såld 2013-02-01

Intäkt: 1 000 000 kr.

Tidigast under
hösten 2014

Besked från Mäklarhuset

Bedöms kunna
ske under 2014
då förutsättningarna är
klargjorda. En
”ren situation”,
dvs tomma
lokaler bedöms
prismässigt vara
fördelaktigast

Besked från Mäklarhuset

Bedöms sakna värde

Försäljningar hänförligt till lokaleffektiviseringsuppdraget samt tillhörande åtgärder liksom preliminär tidpunkt för försäljning
Fastighet
Othem
Strandridaregården 1
Huvudbygganden 234
kvm varav del är
oinredd vind

Verksamhet
F d förskola samt ytterligare två byggnader varav
ett är ett förråd/garage, yta
X kvm resp. X kvm

Othem Slite 4:18
421 kvm

Kajutan, 3 vån., bl a klubblokal till båtklubben, lokal
med dykareföretag

Othem Slite 4:18
X kvm

Museum, 2 vån.

Othem Kilåkern 4
480 kvm, varav 160
kvm källare

F d fritidsgården Bubblan

Åtgärder försäljning/kommentarer
Fordras ändrad detaljplan, från
allmänt ändamål till bostad m m. Stor
fastighet. Bör undersökas om den kan
delas. I så fall fastighetsbildning samt
ny anslutning för VA, el och fjärrvärme.

Åtgärdskostnader
D-plan:
120-150 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
Vid delning av fastigheten:
Fast.bildn:
20-25 000 kr
Ny VA- el- och fjärrvärmeanslutning:
215-225 000 kr
Fordras ändrad detaljplan, från hamn- D-plan:
60-75 000 kr
ändamål till annat ändmål, t ex kontor. Fast.bildn:
15-20 000 kr
Fastighetsbildning samt ny anslutning Ny VA- och elanslutning:
för VA och el. Hamnavdelningen vid
175-185 000 kr
TKF har framfört önskemål om att få
Mäklararvode: 2,304 % av
ta över byggnaden för att säkerställa
köpeskillingen. Vid t ex 1
verksamhetens strategiska lokalbehov Mkr gör det 23 040 kr, dock
för t ex Kustbevakningen m fl.
lägst 16 000 kr
Fordras ändrad detaljplan, från hamn- D-plan:
60-75 000 kr
ändamål till annat ändmål, t ex kontor. Fast.bildn:
15-20 000 kr
Fastighetsbildning samt ny anslutning Ny VA- och elanslutning:
för VA och el. Hamnavdelningen vid
175-185 000 kr
TKF har framfört önskemål om att få
Mäklararvode: 2,304 % av
ta över byggnaden för att säkerställa
köpeskillingen. Vid t ex 1
verksamhetens strategiska lokalbehov Mkr gör det 23 040 kr, dock
för t ex Kustbevakningen m fl.
lägst 16 000 kr
Klar för försäljning. Överlämnad till
Mäklararvode: 2,304 % av
mäklare. Realtivt ny detaljplan för
köpeskillingen. Vid t ex 1
kontorsändamål.
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr

2

Försäljning
Tidigast under
hösten 2014

Uppskattat värde
Besked från Mäklarhuset

Tidigast under
hösten 2014.
Ändrad inriktning?

Besked från Mäklarhuset

Tidigast under
hösten 2014.
Ändrad inriktning?

Besked från Mäklarhuset

Bjuds ut till försäljning våren
2013

Besked från Mäklarhuset

Försäljningar hänförligt till lokaleffektiviseringsuppdraget samt tillhörande åtgärder liksom preliminär tidpunkt för försäljning
Fastighet
Othem Spillings 1:31
142 kvm skyddsrum

Verksamhet
F d civilförsvarsanläggning
samt 90 m hög mast inkl.
reservkraftverk

Lärbro Skolgården 2:1
499 kvm

Gamla skolan f d bibliotek,
X kvm, samt två bostadslägenheter, X kvm resp. X
kvm

Lärbro Skolgården 2:1
316 kvm

Korsbygården (tidigare
med KFFs verksamhet samt
verksamhet för BUF)

Lärbro Angelbos 1:81
297 kvm

Inrymmer fritidshem samt
slöjdsal

Tingstäde Nystugu
1:125, hus 01,
534 kvm

F d skola

Åtgärder försäljning/kommentarer
Fastighetsbildning.

Åtgärdskostnader
Fast.bildn:
20-25 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
Fordras ändrad detaljplan, från allD-plan:
60-75 000 kr
mänt ändamål till bostad m m. Fastig- Fast.bildn:
15-20 000 kr
hetsbildning samt ny anslutning för VA Ny VA- och elanslutning:
och el. Fordrar att anslutning av värme 175-185 000 kr
från regionens panncentral kvarstår. I Mäklararvode: 2,304 % av
annat fall tillkommer kostnader för ny köpeskillingen. Vid t ex 1
värmelösning ( ca 500 000 kr).
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
Ev. ny värmelösning.
Fordras ändrad detaljplan, från allD-plan:
60-75 000 kr
mänt ändamål till bostad m m. Fastig- Fast.bildn:
15-20 000 kr
hetsbildning samt ny anslutning för VA Ny VA- och elanslutning:
och el. Fordrar att anslutning av värme 175-185 000 kr
från regionens panncentral kvarstår. I Mäklararvode: 2,304 % av
annat fall tillkommer kostnader för ny köpeskillingen. Vid t ex 1
värmelösning ( ca 500 000 kr).
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
Ev. ny värmelösning
Alternativlokal/-er i övriga byggnader
inom skolområdet har av BUF inte bedömts som lämpliga för verksamheterna varför byggnaden avförs från försäljningsuppdraget.
Försäljning måste avvakta fastighetsMäklararvode: 2,304 % av
bildning/avstyckning av Gazeliegården köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
3

Försäljning
Tidigast under
senhösten 2013

Uppskattat värde
Besked från Mäklarhuset

Tidigast under
hösten 2014

Besked från Mäklarhuset

Tidigast under
hösten 2014

Besked från Mäklarhuset

Utgår

Tidigast under
senhösten 2013

-

Besked från Mäklarhuset

Försäljningar hänförligt till lokaleffektiviseringsuppdraget samt tillhörande åtgärder liksom preliminär tidpunkt för försäljning
Fastighet
Tingstäde Nystugu
1:125, hus 02,
260 kvm

Verksamhet
Gazeliegården (tidigare
med KFFs verksamhet samt
verksamhet för BUF)

Åtgärder försäljning/kommentarer
Fastighetsbildning samt ny anslutning
för VA och el. Fordrar även ny
värmelösning.

Roma Romakloster
1:37, 2 436 kvm varav
del är källare

Klostergården, f d äldreboende

Detaljplanläggning pågår för att
möjliggöra försäljning.

Östergarn
Falhammars 1:22
1 025 kvm

F d ”kollo”

Östergarn Ganne 1:22
3 475 kvm varav del är
källare

Östersol, f d äldreboende

10-årigt hyresavtal varav X år kvarstår.
Detaljplanläggning pågår. Förslaget
innebär bl a avsevärt utökad byggrätt
vilket leder till att den avtalad
ersättning ska ökas i motsvarande
utsträckning
Klar för försäljning. Överlämnad till
mäklare.

Klinte Strands 1:150
248 kvm

F d stationshus, klubblokal
samt bostadslägenhet

Fordras ändrad detaljplan, från trafikändamål till bostad m m. Fastighetsbildning.

4

Åtgärdskostnader
Fast.bildn:
20-25 000 kr
Ny VA- och elanslutning:
175-185 000 kr
Värmepump:
299 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
D-plan:
120-150 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
D-plan:
120-150 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr

Försäljning
Tidigast under
senhösten 2013

Uppskattat värde
Besked från Mäklarhuset

Tidigast våren
2014

Besked från Mäklarhuset

Tidigast under
våren 2014

Besked från Mäklarhuset

Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
D-plan:
120-150 000 kr
Fast.bildn:
20-25 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr

Bjuds ut till försäljning våren
2013

Besked från Mäklarhuset

Tidigast under
hösten 2014

Besked från Mäklarhuset

Försäljningar hänförligt till lokaleffektiviseringsuppdraget samt tillhörande åtgärder liksom preliminär tidpunkt för försäljning
Fastighet
Hemse Blåkråkan 11
167 kvm

Verksamhet
Bostadshus som har inrymt
verksamhet för dagbarnvårdare. Verksamheten har
upphört.

Åtgärder försäljning/kommentarer
Fordrar ändrad detaljplan, från vårdändamål o dyl till bostad m m. Fastighetsbildning. Ny anslutning för VA, el
och fjärrvärme.

Hogrän Lilla
Vismaränge 1:2,
hus 01 (442 kvm) och
03 (ca 295 kvm, varav
ca 65 kvm källare och
ca 45 kvm oinredd
vind)

F d skola samt byggnad
med tre bostadslägenheter

Fastighetsbildning inkl. bildande av
gemensamhetsanläggning för VA samt
ny anslutning för el. Fordrar även ny
värmelösning.

5

Åtgärdskostnader
D-plan:
120-150 000 kr
Fast.bildn:
20-25 000 kr
Ny VA- el- och fjärrvärmeanslutning:
215-225 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr
Fast.bildn:
25-30 000 kr
Gem.anläggn: ca 15 000 kr
Värmepump:
299 000 kr
VA- och elanslutningar:
125-150 000 kr
Mäklararvode: 2,304 % av
köpeskillingen. Vid t ex 1
Mkr gör det 23 040 kr, dock
lägst 16 000 kr

Försäljning
Tidigast under
hösten 2014

Uppskattat värde
Besked från Mäklarhuset

Tidigast under
senhösten 2013

Besked från Mäklarhuset

Ärendenr RS 2013/249

Regionstyrelsen

Handlingstyp Yttrande
Datum 30 maj 2013

Naturvårdsverket
Ärende NV-03441-13

Nord Stream utbyggnad, underrättelse enligt
Esbokonventionen (dnr NV-03441-13)
Region Gotland har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad ansökan.
Regionstyrelsen beslutade, vid sitt sammanträde den 30 maj, att lämna följande
synpunkter på projektunderlaget,
1. Östersjön är ett innanhav med synnerligen känsliga ekosystem där varje
påverkan eller risk för påverkan utgör ett potentiellt hot mot vattenmiljön. Det
finns därför starka motiv att såväl under anläggnings- som driftfasen
genomföra fortlöpande undersökningar för att kunna konstatera eventuella
förändringar i den marina miljön och därmed underlätta bedömningen av
lämpliga åtgärder i syfte att minimera störningar orsakade av verksamheten.
2. Det är viktigt att myndigheter kan granska de erfarenheter från Nord
Streams tidigare rörläggningar och har uppdrag samt tillräckliga resurser som
krävs för att kritiskt granska eller kvalitetssäkra de uppgifter som erhålls från
Nord Stream.
3. Det är rimligt att anta att risken för olyckstillbud ökar under anläggningsskedet som ett resultat av en ökad fartygstrafik omfattande rörledningspråmar,
rörtransportfartyg etc. En kontinuerligt ajourhållen beredskapsplan för olika
slags olyckor utgör därför ett viktigt verktyg för att förhindra eller reducera
verkningarna vid eventuella tillbud.
4. Verksamheten medför under anläggningsskedet störningar och innebär
risker för miljön. När projektet genomförts tas en lång sträcka på havets botten
i anspråk. Eftersom dragningens lokalisering på havsbottens allmänning
innebär att inga transitavgifter tas ut jämfört om dragningen hade gjorts på
land är det inte oskäligt att företaget ekonomiskt bidrar till att upprätthålla eller
förbättra havsallmänningens kvalitet.
Regionstyrelsen
Åke Svensson
ordförande

Per Lindskog
tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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