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PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 173
Au § 162. § 198

Rekrytering av regiondirektör. Kravprofil
RS 2013/402

- Ledningskontoret (konsultmedverkan) 2013-04-28
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-06-05, § 162
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-06-11, § 198

På arbetsutskottets sammanträde redogjorde konsult Roger Johansson för
rekryteringsprocessen och ärendet föredrogs av personaldirektör Elisabeth Borg.
Enligt presenterad tidsplan är tänkt att ny regiondirektör ska tillträda mars 2014.
Arbetsutskottet den 5 juni, § 162 beslutade överlämna ärendet till regionstyrelsen
utan eget yttrande. Vid sammanträde med arbetsutskottet den 11 juni enades om
beslutsförslag i huvudsaklig lydelse enligt nedan.
Regionstyrelsens beslut
•

Fortsatt rekrytering i enlighet med av konsulten framtaget förslag och tidplan.

•

Den föreslagna kravspecifikationen godtas med den förändringen att vad som
anges under avsnitt 6 om ”Minimikrav” i form av ”Väl dokumenterad erfarenhet
av kvalificerat ledarskap inom politisk styrd verksamhet inom kommun, region
eller landsting” flyttas ned under rubriken ”Meriterande”.

•

Frågan om rekrytering hanteras fortsättningsvis av personaldirektören, med
återrapportering till arbetsutskottet.

Expedieras:
LK, personaldirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 174
Au § 163

Markanvisning för del av Visby Artilleriet 1:38 del 1 och 2
RS 2013/168-169

- Ledningskontoret 2012-05-24

Bolaget Gotland Visby Lagern AB har begärt anvisning av mark inom del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38 (Del 1+2) samt Visby Mullvaden 45 (Del 3) (bilagor 14). Områdena är belägna i anslutning till det nyligen utbyggda bostadsområdet
Kolgården.
Bolaget avser att i samarbete med Nybergs Entreprenad AB och Ihre Fastigheter AB
inom området tillskapa studentboende alternativt vanliga hyreslägenheter. I
inkommen skrivelse beskriver bolaget de möjligheter och stora fördelar som
partnerskapet med Nybergs Entreprenad AB innebär. En kostnadseffektiv
produktion av bostäder ska märkas på hyresnivån utan att avkall görs på miljömässigt bra lösningar, miljökrav, kvalitet eller estetik.
Ledningskontoret anför att gällande detaljplan för områden 1-2 medger att ytterligare ca 3 000 kvm BTA bebyggs med bostäder. Detaljplanens genomförandetid
går ut i juli 2014. En komplicerande faktor är att det inom området finns ett antal
befintliga byggnader inom vilka verksamhet bedrivs. Dels gäller det den gamla
Tygverkstaden (nuvarande Filmgymnasiet) samt ytterligare ett par mindre
byggnader som nyttjas som kansli för en idrottsklubb respektive samlingslokal för
hobbyverksamhet. Vid en direktanvisning av marken måste frågor rörande befintliga
byggnader och verksamheter hanteras. Det finns således ett behov att närmare
utreda hur den kvarvarande byggrätten inom området bäst utnyttjas. En frågeställning som bör prövas är huruvida det är lämpligt att byggnaderna ingår som en
del i en markförsäljning. I sådant fall finns behov av att under en övergångsperiod
säkra del av befintliga verksamheters lokalbehov i ett hyresavtal.
När det gäller område 3 saknas detaljplan. Marken anges i den fördjupade översiktsplanen som parkmark. Ledningskontoret anser inte detta markområde vara lämpligt
för anvisning.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 174 forts
Au § 163

Kontoret anger att Regionen har som huvudprincip vid anvisning av mark i samband med exploatering att detta ska ske genom konkurrensförfarande. Bedömer
regionstyrelsen att det finns skäl för att göra avsteg från huvudprincipen i detta fall
och genomföra en direktanvisning, bör vissa frågor regleras i ett markanvisningsavtal.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett
förslag till markanvisningsavtal med Gotland Visby Lagern AB för byggande av
bostäder inom planlagt område inom fastigheten Visby Artilleriet 1:38
(Del 1+2). Följande ska utredas och regleras i avtalet:
-

-

Motiven för att bevilja direktanvisning av marken.
Anvisning av mark ska ske för en bestämd tidsperiod.
Anvisad mark får nyttjas för byggande av hyresbostäder, med inriktning mot
mindre hushåll exempelvis studenter.
Produktionskostnad och driftkostnad ska innebära en hyresnivå understigande vad som är normalt för nyproduktion inom ett föreskrivet kvmtakpris.
Lösningar för befintliga byggnader samt de verksamheter som bedrivs däri
ska utredas.
En försäljning ska bygga på en marknadsmässig värdering av såväl mark
som byggnader.

Expedieras:
LK, exploateringeringsstrateg Anders Lindholm

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 175
Au § 164

Finansiellt igångsättningstillstånd; nybyggnad äldreboende vid
Östergarn, Ganne 1:29
RS 2013/323

- Ledningskontoret 2013-05-21

Tekniska nämndens arbetsutskott begär i protokollsutdrag 2013-04-16, § 61,
finansiellt igångsättningstillstånd för nybyggnad av äldreboende vid Östergarn,
Ganne 1:29, Katthammarsvik. Anbud har infordrats för upphandling av generalentreprenad med ersättningsmodellen löpande räkning med en incitamentskonstruktion. Den totala projektkostnaden beräknas till ca 51 Mkr.
Ledningskontoret tillstyrker att finansiellt igångsättningstillstånd medges och att
finansiering sker med medel ur investeringsbudget för 2013 inklusive
kompletteringsbudget från 2012.
Regionstyrelsens beslut
•

Finansiellt igångsättningstillstånd medges. Finansiering sker med medel ur
investeringsbudget för 2013 inklusive kompletteringsbudget från 2012.

Expedieras:
TN, SBF
LK, Ekonomidirektören och Åke Wennerberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 176
Au § 167

Region Gotlands fastighetsförvaltning
RS 2013/132

- Ledningskontoret 2013-02-27
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-03-12, § 74
- Ledningskontoret 2013-05-28

Arbetsutskottet beslutade 2013-03-12, § 74 att ledningskontorets förslag till remissutgåvan av policy och riktlinjer för regionens fastighetsförvaltning skulle återremitteras. Motivet var att fastighetsförvaltningsfrågan skulle sättas in i ett
sammanhang som avser regionens totala fastighetsengagemang.
Ledningskontoret har tagit fram ett nytt förslag utifrån en arbetsmodell med tre
delprojekt. Delprojekt 1 har rört strategisk styrning av regionens gemensamma
lokaler och fastigheter samt strategi för Region Gotlands fastighetsinnehav och
riktlinjer för ägande, inhyrning och uthyrning av fastigheter. Delprojekt 2 har rört en
plan för överförande av regionens kommersiella lokaler till GNEAB och delprojekt
3 har rört effektivisering av regionens fastighetsförvaltning.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionens kommersiella lokaler överförs inte till GNEAB.

De nyckeltal som förordas i delrapport 3 med syftet att kunna följa Regionens
fastighetsförvaltning utifrån perspektiven koncernnytta, kundnytta, säkring av
byggnadsbeståndets realvärde och kostnadseffektivitet antas.
• Ledningskontorets förslag till policy och riktlinjer för styrning av Region
Gotlands hantering av lokaler och fastigheter skickas på remiss till samtliga
nämnder.
•

Expedieras:
LK, Lotten von Heijne, Ritva Norrby,
Ekonomidirektören
LK, Anders Lindholm

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 177
Au § 168

Tillägg till detaljplan för Visby Telefonen 4 (enkelt planförfarande)
antagande
RS 2013/32

- Byggnadsnämnden 2012-12-12 § 246
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-15
- Ledningskontoret 2013-01-21
- Regionstyrelsen 2013-02-27, § 38
- Byggnadsnämnden 2013-04-17, § 68
- Ledningskontoret 2013-05-28

I gällande detaljplan (antagen 2006-12-18) är byggnaden (f d Flextronics) reserverad
för industri, kontor och handel/service. I planbestämmelserna sägs vidare att ny
etablering inte får understiga 750 kvm samt att försäljning av livsmedel inte får
förekomma.
Med anledning av en inkommen begäran om planbesked har byggnadsnämnden
2013-04-17, § 68, beslutat att godkänna ett förslag till ändring i detaljplanen på så
sätt att dels kravet på en minsta etableringsyta (750 kvm) tas bort dels att bestämmelsen att minst 50 % av byggnadsytan på f.d Flextronicahuset ska nyttjas för
industriändamål tas bort. Begäran att ta bort restriktionen gällande försäljning av
livsmedel har inte bifallits.
Regionstyrelsen har 2013-02-27, § 38 i samrådet inte haft några invändningar mot
planförslaget.
Ledningskontoret tillstyrker ändringen i detaljplanen och anför att planändringarna i
förlängningen medför en större flexibilitet när det gäller etableringar av olika
storleksordningar och inriktningar. Det kan också innebära att industrietableringar
ersätts i större utsträckning för andra ändamål t ex kontor och handel.
Kontoret påpekar dock att ett borttagande av ovan nämnda 50 % -bestämmelse
rörande mark för industrianvändning vara motsägelsefull mot regionstyrelsens
intentioner i beslut § 181/2010. Detta hänför sig till det uppdrag ledningskontoret
fick av dåvarande kommunstyrelsen att inventera tillgången på lämplig industrimark
på Gotland. I samband med redovisningen av uppdraget beslutade kommunstyrelsen
att samhällsbyggnadsförvaltningen skall se till att planlagd industrimark inte
utnyttjas för andra ändamål. Dock gäller detta endast kommunägd mark.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 177 forts
Au § 168

I samma paragraf fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planläggning av ny mark för industriell verksamhet i bl. a Visby. Ett led i intentionen att
tillskapa ny kommunal industrimark är den dialog som inletts mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och ägaren till fastigheten Telefonen 4 om förvärv av idag
planlagd industrimark norr om planområdet.
Kontoret tillägger att länsstyrelsen har reagerat på att byggnadsnämnden väljer ett
enkelt planförfarande eftersom det finns ett behov av en översyn av den ändring av
trafiksituationen som kan förväntas uppkomma som ett resultat av planändringen.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och överlämnar förslaget till
regionfullmäktige för antagande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 178
Au § 170

Informationsärende. Länsstyrelsen i Stockholms län granskning
av överförmyndarverksamheten inom Region Gotland
RS 2013/223

- Länsstyrelsens inspektionsrapport 2013-04-04
- Överförmyndarnämndens skrivelse 2013-04-24
- Överförmyndarnämnden protokoll 2013-05-14, § 119

Länsstyrelsen i Stockholm har avgett inspektionsrapport efter sedvanlig granskning
av överförmyndarverksamheten inom Region Gotland. Länsstyrelsen har efter
inspektionen funnit anledning att kritisera överförmyndarnämnden på vissa punkter
vilket framgår av rapporten.
Överförmyndarnämnden genom dess vice ordförande har kommenterat
Länsstyrelsens granskning och konstaterar att ingen kritik är av allvarligare art och
att noterade anmärkningar omgående korrigerats. Det upplyses också om att
nämnden med dess kansli under hösten 2012 påbörjat ett omfattande förbättringsarbete för att höja kvaliteten på sina tjänster.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Informationen om länsstyrelsens granskning och överförmyndarnämndens
kommentarer delges regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 179
Au § 171

Information. Barn- och utbildningsnämndens svar på revisionsrapport – Elevers rätt till särskilt stöd
RS 2013/56

(- Regionens revisorer 2013-01-28)
(- Regionstyrelsen 2013-02-27, § 43)
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-04-17, § 33
- Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-04-17

PwC har på uppdrag från regionens revisorer granskat barn- och utbildningsnämndens styrning och uppföljning efter skolinspektionens tillsyn år 2011.
Revisionsskrivelsen, som var ställd till barn- och utbildningsnämnden, behandlades
som informationsärende av regionstyrelsen i februari.
Barn- och utbildningsnämnden har nu för kännedom, på sedvanligt sätt, översänt sitt
svar till revisorerna till regionstyrelsen.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

•

Informationen föranleder inga särskilda åtgärder.

Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
LK, ekonomidirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 180
Au § 172

Motion. HPV-vaccin även för pojkar
RS 2012/582

- Motion 2012-10-15
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-04-18, § 314
- Ledningskontoret 2013-05-21

Janica Sörestedt (S) har föreslagit att Region Gotland ska erbjuda pojkar vaccin mot
humant papillomvirus, HPV, på samma villkor som flickor. Detta för att ytterligare
begränsa smittspridning och öka skyddet mos vissa cancerformer.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår avslag på motionen då det idag saknas
nationella riktlinjer för vaccin till pojkar. Även om det finns kliniska studier som
visar på skyddseffekt även för pojkar saknas ännu utvärderingar av vaccinets
effektivitet. Nämnden tillägger att det i dag är möjligt för pojkar att vaccinera sig
mot HPV på egen bekostnad.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning att Region
Gotland bör följa kunskapsläget och invänta nationella riktlinjer för det allmänna
vaccinprogrammet.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 181
Au § 174

Motion. Stroke-rehabilitering efter fyllda 65 år
RS 2012/584

- Motion 2012-10-10
- Socialnämnden 2013-04-17, § 36
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-04-18, § 315
- Ledningskontoret 2013-05-21

Amy Öberg, Johan Malmros, Bror Lindahl, Mats-Ola Rödén, Lotta Jacobsson och
Eva Olsson, samtliga (FP) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger hälso- och
sjukvårdsnämnden i uppdrag att avskaffa den åldersdiskriminerande gränsen på 65
år för rehabilitering av stroke.
Hälso- och sjukvårdsnämnden hänvisar i sitt svar till hälso- och sjukvårdsförvaltningens yttrande där det redogörs för hur arbetssätt och organisation förändrats
under 2012. Där framgår att i samband med organisationsförändringen så lades
dåvarande neuroteam ned och en tidigare åldersgräns på 65 år för vissa rehabiliteringsinsatser avskaffades. Idag får alla personer som insjuknar i stroke en individuell bedömning inom tre dagar och individuell rehabilitering erbjuds utifrån denna
utan någon åldersgräns. Dagens modell med utökad dagrehabilitering och en
sammanhållen vårdkedja med sluten- och öppenvård ger betydligt förbättrad
kontinuitet och effektivare resursutnyttjande.
Socialnämnden avstår från att besvara motionen då yrkandet ligger utanför
nämndens ansvarsområde.
Ledningskontoret konstaterar att den åldersgräns motionen inriktas på är avskaffad
sedan 2012 varför motionen kan anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 182
Au § 175

Motion. Översyn av den politiska nämndorganisationen
RS 2012/247

- Motion 2012-04-23
- Ledningskontoret 2013-05-21

Simon Härenstam (M) har i en motion föreslagit att en översyn görs av den politiska
nämndorganisationen i Region Gotland för att utreda om det går att effektivisera
organisationen och minska antalet ledamöter i nämnderna.
Ledningskontoret beskriver kort kommunallagens reglering av nämnder i aktuella
delar. Där framkommer att kommunerna numera har stor frihet vad gäller nämndsorganisation. Vidare redogör kontoret för det uppdrag som regionfullmäktige gav
2011-09-12, § 150, åt regionstyrelsen att genomföra en utredning och återkomma
med förslag till nämndorganisation för nästa mandatperiod för de samhällsbyggande
nämnderna. I och med att fullmäktige redan utdelat ett uppdrag som har stora
likheter med motionärens förslag så anser ledningskontoret att motionen får anses
besvarad med ledningskontorets skrivelse.
Yrkande
• Simon Härenstam (M) yrkade bifall till motionen.
Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Simon Härenstams
yrkande och fann att ledningskontorets förslag vunnit bifall.

Regionstyrelsens förslag till beslut fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 183
Au § 176

Motion. Översyn och beslut om skolorganisationen i regionfullmäktige
RS 2012/246

- Motion 2012-04-23
- Ledningskontoret 2013-05-20

Simon Härenstam (M) har i en motion föreslagit att en översyn och utredning om
den framtida skolorganisationen på Gotland genomförs och att eventuella förändringar av skolorganisationen ska beslutas av regionfullmäktige.
Ledningskontoret redogör för det arbete som bedrivs av barn- och utbildningsnämnden och dess organisation i den aktuella frågan. Kontoret anser att barn- och
utbildningsnämnden liksom övriga facknämnder inom Region Gotland har ansvar
för att se över och besluta om vilken organisation som är den mest lämpliga inom
sitt verksamhetsområde och ta nödvändiga hänsyn. Det är regionfullmäktige som
beslutar om en ekonomisk ram inom vilken nämnden ska bedriva sin verksamhet.
Är en omorganisation är nödvändig för att hålla budgetramen, eller uppnå
fullmäktiges mål för kvalitet, är det nämnden som har att prioritera sina resurser
både avseende ekonomi, personal och lokaler.
Yrkande
• Simon Härenstam (M) yrkade bifall till motionen.
Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Simon Härenstams
yrkande och fann att ledningskontorets förslag vunnit bifall.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 184
Au § 177

Rapport. Näringspolitiska programmet, årsrapport 2012
RS 2013/159

- Ledningskontoret 2013-05-20

Bakgrund: Regionfullmäktige beslutade då det näringspolitiska programmet antogs

den 20 februari 2012 att man skall ha en årlig rapport om måluppfyllelsen av de
uppsatta målen i det näringspolitiska programmet, t.ex. som en del av årsredovisningen.
Ledningskontoret har tagit fram en årsrapport för 2012 med en redovisning av
arbetet och resultatuppfyllelsen per år 2012 kopplat till det näringspolitiska
programmet för 2012-2015. Rapporten kompletterar den redovisning som lämnas i
Region Gotlands årsredovisning om det näringspolitiska programmet samt beskriver
också översiktligt det arbete som genomförts, pågår och planeras.
Som ett led i beredningen inför rapporteringen har ett näringspolitiskt seminarium
hållits för regionstyrelsen den 27 mars 2013 rörande arbetet kopplat till det
näringspolitiska programmet 2012-2015.
Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Årsrapporten för 2012 godkänns och överlämnas till regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 185
Au § 178

Lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen i Visby och
Region Gotland om praktikplatser samt tillfällig projektorganisation
RS 2013/301

(- Regionstyrelsen 2013-05-30, § 146)
- Ledningskontoret 2013-05-21
- Regionstyrelsen 2013-05-30, § 146
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-06-12, § 59

Bakgrund: Regionstyrelsen har givit ledningskontoret i uppdrag att återkomma med

förslag på insatser som förbättrar möjligheten för fler gotlänningar till egen försörjning genom bland annat ökad kompetens (2011-10-27 § 287). Regionstyrelsen
gav vidare ledningskontoret i uppdrag att forcera frågan om avtal med Arbetsförmedlingen (2012-11-01 § 284). Regiondirektören redovisade ledningskontorets
planerade insatser om vilka regionstyrelsen beslutade 2013-05-30, § 146.
Lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Visby

Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till lokal överenskommelse mellan
Region Gotland och Arbetsförmedlingen i Visby om praktikplatser inom Region
Gotlands verksamheter. Starten är planerad till den 1 september 2013. Innebörden är
att regionen tar fram ca 95 nytillkomna praktikplatser för inskrivna arbetssökande
hos Arbetsförmedlingen. Till detta tillkommer redan befintliga 70 sysselsättningsplatser. Finansiering finns också för 46 OSA- platser. 20 av de nytillkomna praktikplatserna kan komma att användas inom de sysselsättnings- och OSA- platser som
fram till nu har reglerats i ett avtal mellan socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen men planeras ingå i det nya avtalet.
Ansvar för praktiksamordning hos gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ledningskontoret föreslår i annat ärende (se regionstyrelsens beslut 2013-05-30, §
146) att en ny enhet inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får uppdraget
att ansvara för administration, handledning, vägledning, samordning och
uppföljning av praktikverksamheten. Uppdraget föreslås gälla från januari 2014.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 185 forts
Au § 178

Tillfälligt ansvarig projektorganisation för praktikverksamheten hösten 2013

Ledningskontoret föreslår också praktikverksamheten hanteras av gymnasie- och
vuxenförvaltningen och socialförvaltningen gemensamt i projektform med projektledning av ledningskontoret fram till årsskiftet 2013/2014.
Lägesrapport 2014

Ledningskontoret föreslår att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och
ledningskontoret ger regionstyrelsen en lägesrapport och förslag på ytterligare
åtgärder med utgångspunkt i handlingsplanen under våren 2014.
Efter arbetsutskottet behandlat ärendet har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-06-12, § 59, tillstyrkt ledningskontorets förslag att nämnden får
ansvar för en arbetsmarknadsfunktion som organiserar praktikplatser i enlighet med
den överenskommelse som träffats med Arbetsförmedlingen.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får uppdrag att ansvara för en
arbetsmarknadsfunktion som organiserar de praktikplatser som följer av
överenskommelsen.

Regionstyrelsens beslut (under förutsättning av fullmäktiges beslut)
Upprättat förslag till överenskommelse med Arbetsförmedlingen Visby om
praktikplatser godkänns.
• Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen får i samarbete med ledningskontoret i uppdrag att återkomma med en lägesrapport till budgetberedningen
2014.
•

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 186
Au § 179

Stiftelsen Liljewalchska donationen
RS 2012/621

- Länsstyrelsen Stockholm 2012-11-08
- Ledningskontoret 2013-05-23

Länsstyrelsen i Stockholm, som är tillsynsmyndighet över stiftelser hemmahörande
på Gotland, har med anledning av fråga från den gren av stiftelsen som går under
namnet Skogsmedlen startat ett tillsynsärende om förvaltningen av den
Liljewalchska donationen. Denna donation ligger till grund för stiftelsens bildande
och skedde genom Carl Fredrik Liljevalch jr:s testamente den 17 april 1909.
Ledningskontoret kommer efter en grundlig genomgång av hanteringen av
donationen och stiftelsejuridiken fram till att det saknas skäl för regionstyrelsen att
engagera sig i fullgörandet av stiftelsens ändamål. Regionen bör således avsäga sig
uppdraget att förvalta stiftelsen. Ledningskontoret föreslår också att man får i
uppdrag av regionstyrelsen att yttra sig till tillsynsmyndigheten och initiera
nödvändiga följdbeslut.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland skall upphöra med uppdraget att förvalta den stiftelse som
bildades genom Carl Fredrik Liljevalch jr:s testamente § 5 första stycket.
Uppdraget bör upphöra med utgången av räkenskapsåret 2013.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att yttra sig till tillsynsmyndigheten i enlighet
med förelagt skrivelse och initiera nödvändiga följdbeslut.

Expedieras:
LK, Ekonomidirekören och Regionjuristen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 187
Au § 180

Slutredovisning. Sammanställning av investeringsprojekt 2013
RS 2013/251

- Tekniska nämnden 2013-02-28, § 30; 2013-02-29, §§ 88-89, 2013-04-02, § 54
- Ledningskontoret 2013-05-21

Tekniska nämnden har i protokollsutdrag slutredovisat följande projekt:
- (§ 30), Hemse folkhögskola, projekt 10553. Nybyggnation av entré och
musiklokaler samt renovering av befintliga lokaler i studentboendet Nygårds vid
folkhögskolan i Hemse.
- (§ 54), Hamnserviceterminal, projekt 12832. Kulvertering till oljekajen och
nybyggnation av godsterminal inklusive fraktincheckning.
- (§ 88), Visborgsprojektet, projekt 28017, 10002, 22201. Verksamhetsanpassning
och utrustning i samband med flytten av Region Gotlands administration till
Visborg.
- (§ 89), Visborg frikyla lokaler, projekt 10003. Installation av frikyla Visborg.
Projekt

Produktionskalkyl

Hemse folkhögskola,
projekt 10553
Hamnserviceterminal,
projekt 12832
Visborgsprojektet,
projekt 28017, 10002,
22201
Visborg frikyla lokaler,
projekt 10003

Budget

Produktionskostnad

Över/underskott

22 661 563

22 970 433

22 274 337

696 096

46 210 000

46 000 000

46 190 672

-190 672

34 700 000

36 194 150

30 152 032

6 042 118

4 000 000

4 000 000

3 862 233

137 767

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott/-underskott regleras mot regionens Eget kapital
Regionstyrelsens beslut
•

Slutredovisning för projektet Visborg frikyla lokaler godkänns.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Slutredovisningar för projekten Hemse folkhögskola, Hamnserviceterminal och
Visborgsprojektet godkänns

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 188
Au § 181

Utredning om ekonomiska och tekniska möjligheter till fast
hörselslinga m.m. i Rådhuset, Visborg
RS 2013/51

- Ledningskontoret 2013-05-15

Bakgrund: Regionfullmäktige beslutade 2012-06-18 att ge ledningskontoret i

uppdrag att tillsammans med teknikförvaltningen undersöka de ekonomiska
förutsättningarna och de tekniska möjligheterna för att få till stånd en installation av
hörselslinga, inklusive mikrofoner, i ett av konferensrummen i Rådhuset på
Visborg.
Ledningskontoret föreslår med anledning av de tekniska problem och de säkerhetsmässiga aspekter som kommit fram i arbetet, att projektet ska inlemmas i det
projektet som avser att optimera teknikutrustning i Ljusgården totalt. I det senare
projektet ska inom ramen för befintlig budget för Ljusgården expertkunskap inom
området upphandlas och därefter skall all teknikutrustning i ljusgård inklusive
hörselslinga i ett av sammanträdesrummen installeras.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att slutföra projekt för installation av
teknikutrustning i ljusgården inklusive hörselslinga i ett av sammanträdesrummen i Visborg.

Expedieras:
Teknikförvaltningen
LK, Per-Eric Edlund

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 189
Au § 182

Uppdrag om tillgänglighetsanpassning av Rådhuset, Visborg
RS 2013/52

- Regionfullmäktige 2012-06-18, § 73
- Ledningskontoret 2013-05-28

Bakgrund: Regionfullmäktige biföll 2012-06-18 en motion Mats Hedström och

Stefan Wramner båda (M) på så sätt att ledningskontoret fick i uppdrag att
tillsammans med teknikförvaltningen arbeta med att se till att lokalerna i Rådhuset
uppfyller gällande och vedertagna krav på tillgänglighet och säkerhet.
Ledningskontoret redovisar i ett PM hur kontoret i samråd med teknikförvaltningen
har åtgärdat och besvarat motionens samtliga punkter.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets uppdrag om tillgänglighetsanpassning av Rådhuset har
utförts i huvudsaklig överensstämmelse med motionens syfte.

Expedieras:
Teknikförvaltningen
LK, Per-Eric Edlund

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 190
Au § 183

Gemensam deklaration inom Östersjöinitiativet
RS 2013/344

- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 168
- Ledningskontoret 2013-05-21

Bakgrund: Regionstyrelsen beslutade 2012-05-31 att Region Gotland skulle ansluta

sig till avsiktsförklaringen ”Östersjöinitiativet” – en gemensam Östersjösamverkan
med kommunerna Kalmar, Trelleborg, Simrishamn och Vaxholm. Östersjöinitiativet är ett samarbete mellan Kalmar kommun, Region Gotland, Simrishamns
kommun, Trelleborg kommun och Vaxholms stad. Syftet med nätverket är att
utveckla miljöförbättrande åtgärder i kustzonen, initiera och främja miljödriven
näringslivsutveckling, bedriva information och folkbildning samt vara pådrivande
gentemot regering, riksdag och myndigheter när det gäller insatser för Östersjöns
miljö. Östersjöinitiativet formaliserades genom att representanter för de fem
parterna skrev under en avsiktsförklaring den 2 juli 2012 i Visby.
Ledningskontoret redogör för det arbete som bedrivets inom nätverket vilket nu har
resulterat i ett förslag till ”Östersjö-deklarationen Almedalen 2013” och en
handlingsplan som nätverkets parter har att ta ställning till och underteckna.
Kontorets bedömning är att såväl deklaration som handlingsplan är i linje med
avsiktsförklaringen från 2012. Kontoret tillägger att det är naturligt att en handlingsplan, som tar sikte sju år framåt i tiden innehåller åtaganden som kan innebära
kostnader. Det finns dock inga planer på medlemsavgifter eller andra fasta
kostnader för att bygga upp någon administration inom Östersjöinitiativet. Principen
kommer även fortsättningsvis vara att varje part betalar sina egna kostnader för
kontaktarbetet och att ingen fast organisation ska byggas upp.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland undertecknar nätverket Östersjöinitiativets ”Östersjödeklaration
Almedalen 2013” samt ställer sig bakom ”Havet som resurs – Östersjöinitiativets handlingsplan med sikte mot 2020”.

Expedieras:
LK, Regiondirektören och Samhällsbyggnadsenheten
Åke Svensson, regionråd
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 191
Au § 184

Avsiktsförklaring om samverkan mellan Uppsala Universitet och
Region Gotland
RS 2012/367

- Ledningskontoret 2013-05-21

Högskolan på Gotland kommer från och med den 1 juli 2013 gå samman med
Uppsala Universitet. Ett nära samarbete mellan Uppsala Universitet och Region
Gotland är centralt för regionens utveckling och bidrar till en god miljö för Uppsala
universitets studenter och lärare att verka i.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring i dialog med
Högskolan på Gotland och Uppsala universitet. Avsiktsförklaringen ska fungera
som riktningsgivare för framtida samverkan och omfatta följande huvudområden:
-

Deltagande i planeringsråd
Deltagande i RegSam
Utbildningsutbud
Bibliotek
Infrastruktur
Innovation, forskning och utveckling
Studenter
Samverkan mellan Uppsala universitet och regionens förvaltningar
Uppföljning

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen undertecknar upprättat förslag till avsiktsförklaring rörande
samverkan med Uppsala universitet.

Expedieras:
LK, Regiondirektören och Therese Kullåker
Åke Svensson, regionråd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 192
Au § 185

Verkställighetsanvisning, försäljning av lös egendom
RS 2013/303

- Ledningskontoret 2013-05-21

Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till anvisning för verkställighet av sådana
beslut som ryms inom regionstyrelsens delegationsordning vad gäller försäljning av
regionens lösa egendom, vilka beslut är delegerade till ekonomidirektören med rätt
att vidaredelegera (B 03)
Verkställighetsanvisningen är gjord för att underlätta för organisationen att utföra
försäljning av lös egendom på ett affärsmässigt och transparent sätt. Försäljning av
regionens egendom ska endast ske om egendomen inte längre behövs för regionens
verksamhet eller blivit obrukbar.
Regionstyrelsens beslut
•

Verkställighetsanvisningen för försäljning av lös egendom i Region Gotland
fastställs.

Expedieras:
LK, Ekonomidirektören
Samtliga nämnder/förvaltningschefer

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 193
Au § 186

Projektansökan till ICLD avseende kommunalt partnerskap
mellan Region Gotland och Gammalsvenskby i Ukraina
RS 2013/350

- Ledningskontoret 2013-05-20

Fakta: ICLD = Internationellt Centrum för Lokal Demokrati arbetar med fattig-

domsbekämpning genom lokal demokratiutveckling. Med fokus på individens frioch rättigheter syftar ICLDs program till att stärka lokala och regionala politiskt
styrda organ, decentraliseringsprocesser, lokalt självstyre och medborgardeltagande
i den svenska regeringens prioriterade samarbetsländer. Verksamheten finansieras
av Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Utgångspunkter för
verksamheten är, förutom internationella och nationella policydokument, avtal
mellan Sida och ICLD. Sveriges Kommuner och landsting (SKL) är ICLDs
huvudman. Lunds Universitet samt Region Gotland samt SKL utgör ICLD:s
styrelse.
Bakgrund: Region Gotland har sedan 2001 haft ett vänortsavtal med Gammal-

svenskby i Ukraina. Enligt den för 2013 antagna arbetsplanen gällande internationellt arbete skall fokuseringen när det gäller vänorter förändras så att kommunala
partnerskap ges företräde.
Ledningskontoret har tillsatt en arbetsgrupp som har arbetat fram förslag till en
stomme för ett eventuellt kommunalt partnerskapsprojekt med Gammalsvenskby.
Kontakter har visat att det skulle vara möjligt att ansöka om detta till ICLD och den
ansökningsomgång som skall vara inlämnad hösten 2013. Östeuropa och därmed
Ukraina är prioriterade länder i ICLD’s program vilket ökar möjligheterna till en
framgångsrik ansökan.
Projektet som skissats är ett treårigt demokratiprojekt bestående av tre delar,
- Organisation och management
- Lokal demokrati, föreningskunskap och start av en förening
- Besöksmålsutveckling, turism
För arbetet med ansökan finns en projektledare från KFF tillgänglig och möjligheter
till kunskapsöverföring från godkända ansökningar till ICLD finns via teknikförvaltningen. Beviljas projektet är kostnaderna täckta till 100 % av ICLD.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 193 forts
Au § 186

Ledningskontoret anhåller nu om regionstyrelsens uppdrag att fortsätta arbetet så att
en projektansökan kan färdigställas och inges under hösten 2013. Arbetets första
steg är att ta fram ett ”Letter of Intent” mellan parterna som skall ligga till grund för
ansökan. Därefter skall de olika projektdelarna arbetas igenom i samråd mellan
parterna. Projektet är ett kunskapsöverföringsprojekt och inga direkta medel överförs till motparten. Innan ansökan lämnas in skall eventuella juridiska problem m.m.
belysas och handlingsplan för dessa tas fram. Den hittillsvarande arbetsgruppen
bestående av tjänstemän med en förtroendevald ska breddas så att representanter för
både majoritet och opposition utses för att delta i projektet. Detta gäller för båda
parter även om andra lösningar kan accepteras av ICLD när det gäller öststaterna.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland ska ansöka om att delta i projektet kommunalt partnerskapsprojekt tillsammans med Gammalsvenskby i Ukraina enligt ledningskontorets
förslag.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att upprätta en projektansökan för ett kommunalt
partnerskapsprojekt mellan Region Gotland och Gammalsvenskby i Ukraina
som därefter inlämnas till ICLD inför höstens ansökningsperiod.

•

De förtroendevalda, Hanna Westerén (S) och Lars Thomsson (C), väljs att ingå i
arbetsgruppen för projektet.

Expedieras:
LK, Bertil Klintbom, Internationell strateg
Hanna Westerén, regionråd, socialdemokraterna
Lars Thomsson, centerpartiet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 194
Au § 187

Förteckning motioner och medborgarförslag under beredning
RS 2013/346

- Förteckning per maj 2013

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag
under beredning inom regionstyrelsen per maj månad 2013.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska rapporteringen ske två gånger per år.
Enligt kommunallagen bör en motion eller ett medborgarförslag beredas så, att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och
vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från vidare handläggning. (5 kap. 33 §).
Regionstyrelsens beslut
•

Förteckningen överlämnas till regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 195
Au § 188

Information. Arbetet med nätverket Tryggare Gotland, våren
2013
RS 2013/340

- Ledningskontoret 2013-05-21

Ledningskontoret framlägger rapport över arbetet med nätverket Tryggare Gotland
för våren 2013. Rapporten har sin grund i den överenskommelse som träffats för
åren 2012-2013 mellan Region Gotland, Polismyndigheten Gotland och
Länsstyrelsen Gotland om formerna för det brottsförebyggande arbetet. I överenskommelsen fastslås att en avstämning skall göras under början av 2013 och
rapporteras till nätverkets deltagare.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och överlämnas till regionstyrelsen för att läggas till
handlingarna.

Expedieras:
LK, Håkan Jonsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 196
Au § 189

Delegation. Remiss – betänkandet En myndighet för alarmering
(SOU 2013:33)
RS 2013/317

- Ledningskontoret 2013-05-20

Mot bakgrund av remisstidens längd (3/9) har ledningskontoret föreslagit att
regionstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att inge yttrande över denna remiss.
Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Expedieras:
LK, Regiondirektören och Bo Magnusson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 197
Au § 190

Uppdrag om översyn av bredbandsstrategin samt ink. skrivelse
från Storsudret
RS 2013/146; RS 2013/105 (KS 2010/164, Region Gotlands bredbandsstrategi

- Fibergrupperna genom Jan Larsson 2013-02-15
- Ledningskontoret 2013-03-04, rev
- Regionstyrelsen 2013-03-27, § 84
- Ledningskontoret 2013-04-22
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-05-06 – 08, 14, § 158
- Regionstyrelsen 2013-05-30, § 159
- Länsstyrelsen Gotland 2013-06-04

Bakgrund: Några av fibergruppernas representanter i socknarna genom Jan Larsson

(Storsudret) har begärt att Region Gotland snarast anpassar den antagna bredbandsstrategin på så sätt att den annonserade Skanovamodellen (alternativ 2) utgör ett
godkänt underlag för samhällsstöd i samma utsträckning som Sockenmodellen
(alternativ 1). Regionstyrelsen beslutade 2013-03-27 att delegera ärendets
avgörande till sitt arbetsutskott. Med anledning av ledningskontorets förslag att göra
en revidering av bredbandsstrategin beslutade arbetsutskottet att överlämna ärende
till regionstyrelsen. Regionstyrelsen beslutade 2013-05-30 att arbetsutskottet vid sitt
sammanträde den 5 juni skulle breda ärendet i dess helhet.
Regiondirektör Per Lindskog föredrar ärendet och redogör för Länsstyrelsens
bedömning av bredbandsstrategin och bidragsmöjligheter för bredband varefter
överläggning vidtar.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till revidering av Region
Gotlands bredbandsstrategi 2010-2015.

•

Bidrag kan lämnas till investering i enbart kanalisation under förutsättning att
ägandet till kanalisationen behålls lokalt under minst 7 år.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att avge svar till de som tillskrivit regionen.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram ett förslag till en förstärkt
organisation för att genomföra Region Gotlands bredbandsstrategi.

Expedieras:
LK, Regiondirektören och Anne Ståhl Mousa

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 198
Au § 192

Remiss. Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning
Visborgsallén 19
RS 2013/260

- Länsstyrelsens remiss 2013-04-16
- Ledningskontoret 2013-06-04

Region Gotland har ansökt om tillstånd till kameraövervakning av samtliga fyra
förvaltningsbyggnader på Visborgsallén 19 enligt ingiven ritning. Byggnadernas
fasader ska bevakas med ett utvändigt kamerasystem där kamerorna är aktiva
kl. 21:00-06:00 under måndag till fredag, samt lördag och söndag kl. 19:00- 06:00.
Kamerornas upptagningsområde sträcker sig 3 meter ut från fasad och innefattar
inte gångvägar eller lekplatser. Vid aktivitet i kamerans synfält går larm till av
regionen upphandlad larmcentral, som är godkänd enligt SSF 136, som då kan se
bilderna i realtid.
Motivet till kameraövervakningen är dels att öka tryggheten för de tjänstemän och
förtroendevalda som använder byggnaderna som arbetsplats och mötesplats dels att
förhindra skadegörelse och inbrott.
Ledningskontoret föreslår att ansökan tillstyrks då en reell hotbild föreligger mot
ledande politiker och tjänstemän på Visborg såsom också är fallet mot andra
likartade myndigheter, bl.a. länsstyrelsens personal har fått likartade hot. Detta torde
bekräfta att hotbilden på Gotland inte nämnvärt skiljer sig från övriga riket och att
hot uttalas mot ledande befattningshavare eller myndighetsrepresentanter i relativt
hög utsträckning.
I och med att kameraövervakningen, som endast kommer ske under icke kontorstid,
gälla ett betydligt begränsat område utanför huskropparna, därigenom berör
områden där någon gångtrafik knappt förekommer de aktuella tiderna, får risken för
integritetsintrång av allmänheten bedömas som ringa varför tillstånd till kameraövervakningen bör medges.
Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotlands ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning av fyra
förvaltningsbyggnader på Visborgsallén 19 i Visby tillstyrks.

Expedieras:
Länsstyrelsen Gotland
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 199
Au § 193

Information. Fastighetsförsäljning äldreboenden m.m
RS 2012/334

- Regionstyrelsen 2012-06-19, § 206
- AB Gotlandshem 2012-06-19
- Ledningskontoret 2012-10-25
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 290
- Ledningskontoret 2013-06-04

Ledningskontoret har av regionstyrelsen fått uppdraget att fortsätta förhandlingar
med intressenter om försäljning av äldreboenden m.m. Som ett underlag för
bedömning av affären ska en oberoende värdering av fastigheterna göras.
Ekonomidirektör Åsa Högberg rapporterade om arbetet i den tillsatta
Projektgruppen för försäljning av äldreboenden m.m. Arbetet bedrivs i samarbete
med konsultfirman PwC och advokatfirman Hamilton. Information lämnades om
nuvarande och kommande steg i försäljningsprocessen. Det finns behov av ett extra
regionstyrelsesammanträde för att beslut om försäljningen ska kunna behandlas av
regionfullmäktige den 9 september.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen godkändes.

•

Tidigare uppställt krav på en oberoende värdering av fastigheterna utgår då
förfarande med anbudskonkurrens numera ska tillämpas.

•

Ett extrainsatt sammanträde med regionstyrelsen hålls måndag den 1 juli
kl.17.00.

Expedieras:
LK, Regiondirektören,
Ekonomidirektören
Exploateringshandläggare Anders Lindholm

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 200
Au § 195

Region Gotlands ståndpunkt om gotlandstrafiken
RS 2013/62

- Ledningskontoret 2013-06-03, PP-bilder

Regiondirektör Per Lindskog lyfte upp frågan om regionens fortsatta agerande och
ställningstaganden i gotlandstrafiken. Det behöver tydligt komma fram vad Region
Gotland har för förväntningar på den kommande gotlandstrafiken. De gotländska
ståndpunkterna ska framhållas än mer utåt.
Ledamöterna deltog i diskussionen och kom med fler förslag på åtgärder för att ge
mer stöd åt Regionens uppfattning.
Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får uppdrag att arbete fram ett förslag till regionens
ståndpunkter om gotlandstrafiken.

Expedieras:
LK, Regiondirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 201
Au § 196

Exploateringsavtal Visby Telefonen 4; ägare Gotlands
Investment AB
RS 2013/398

- Ledningskontoret 2013-04-22

Ledningskontoret har tagit fram ett förslag till exploateringsavtal för rubricerad
fastighet med fastighetsägaren Gotlands Investment AB
Förslag, liksom ett tidigare förslag 2006-12-18, 50, har tagits fram för fastigheten
(f.d. Flextronics område) och avser utbyggnad av cirkulationsplats i korsningen
Norra Hansegatan-Broväg och Atlasgatan. I avtalet har exploatören åtagit sig att stå
för alla kostnader för att genomföra byggandet av cirkulationsplatsen. Avtalet är en
följd av beslut i annat ärende denna dag, § 177, om ändring i detaljplanen för
samma fastighet.
Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Upprättat exploateringsavtal med Gotlands Investment AB godkänns.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Regionstyrelsens arbetsutskott

2013-06-05

Rs § 202
Au § 197

Region Gotlands ägande i Gotlands Stuveri AB
RS 2012/632

- Ledningskontoret 2013-04-22
- Regionstyrelsen 2013-05-30, § 158

Gotlandsbolaget tillsammans med dotterbolaget Destinationen har genom ett antal
åtgärder försökt uppnå egen majoritet i Gotlands Stuveri AB. Detta har medfört att
Stuveribolaget vid styrelsemöten behandlat frågan och även slutligen kallat till extra
bolagsstämma för att dels ändra i bolagsordningen så att förköpsklausul och hembudsklausul tas bort dels att en nyemission på ca 10 mkr genomförs.
Regionstyrelsen beslutade 2013-05-30, § 158, att delegera till regionstyrelsens
ordförande Åke Svensson att ge direktiv till Region Gotlands ombud på stämman.
Bolagsstämman för Gotlands Stuveri AB har nu beslutat i enlighet med Gotlandsbolagets önskemål.
Regiondirektören föredrar ärendet och föreslår att Region Gotland inte ska delta i
nyemissionen i Gotlands Stuveri AB som ska ske senast den 4 juni 2013. Region
Gotland ska tills vidare behåller sina aktier.
Regionstyrelsens beslut
•

Informationen togs emot.

•

Region Gotland deltar inte i nyemissionen i Gotlands Stuveri AB.

Expedieras:
Gotlands Stuveri AB
LK, Ekonomidirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Rs § 203
Månadsrapport, maj. Serviceförvaltningen
RS 2013/89

- Serviceförvaltningen 2012-06-14

Serviceförvaltningens månadsrapport för maj 2013 delades ut vid sammanträdet.
För perioden januari-maj, uppgår det justerade resultatet till +1,3 mkr vilket i
huvudsak även det hänförs till bufferten. Förvaltningens budgetavvikelse på årsbasis
bedöms f.n. uppgå till +3,0 mkr. Överskottet hänförs i huvudsak till förvaltningens
buffert +3,0 mkr.
Under 2013 har förvaltningen minskat med 4 tillsvidareanställda årsarbetare.
Sjuktalet under april månad uppgår till 4,59, vilket kan jämföras med samma månad
2012 då sjuktalet var 3,74. Ökningen av sjuktalet ses framför allt i de administrativa
verksamheterna.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Expedieras:
LK, Ekonomidirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Rs § 204
Månadsrapport, maj. Ledningskontoret och politikerorganisationen
RS 2013/89

- Ledningskontoret 2013-06-13

Ledningskontorets månadsrapport för maj 2013 delades ut vid sammanträdet.
För perioden januari-maj, uppgår det justerade resultatet till +2,4 mkr vilket i
huvudsak hänförs till bufferten om +1,4 mkr som ligger som en grund i kontorets
resultat. I övrigt hänförs resultatet även här till regionövergripande anslag och
personalrelaterade orsaker.
Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till +3,8 mkr. Överskottet
hänförs i huvudsak till tre huvudområden så som kontorets buffert +1,4 mkr,
regionövergripande anlag +1,3 mkr (medlemsavgifter, bidrag etc), samt till
personalrelaterade orsaker +1,1 mkr (vakanser etc).
Politikerorganisationen månadsrapport för maj delades också ut. Under begreppet
politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelse, revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd. Budgetavvikelsen på årsbasis bedöms f.n. uppgå till +0,8 mkr.
Överskottet hänförs i huvudsak till anslagen för regionfullmäktige och regionstyrelsen, samt anslaget för utbildning förtroendevald. Prognosen för revision,
överförmyndarnämnd, valnämnd och patientnämnd ligger f.n. på budgeterad nivå.
Regionstyrelsens beslut
•

Rapporterna tas emot och läggs till handlingarna.

Expedieras:
LK, Ekonomidirektören och Henry Henziger

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Rs § 205
Månadsrapport, maj. Region Gotland
RS 2013/89

- Ledningskontoret 2013-06-18

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för maj. Utifrån
detta underlag visar den sammanlagda prognosen för regionens årsresultat på ett
underskott om -75 mkr (avvikelse mot budget på -81 mkr) – en ökning sedan aprilrapporten med 3 mkr. De största försämringarna uppvisar socialnämnden (-12 mkr),
tekniska nämnden (-10 mkr) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(-7 mkr).
Ledningskontoret konstaterar att den ekonomiska situationen är fortsatt allvarlig då
det prognostiserade resultatet peka på ett stort underskott. Kontoret anser att
nämnderna bör återkomma med uppföljning av de åtgärder nämnderna vidtagit i
enlighet med regionstyrelsens tidigare beslut för att reducera underskotten.
Regionstyrelsens beslut
•

Besparingsarbetet inom nämnderna fortsätter enligt förslaget i delårsrapport
1:2013, (RS 2013-05-30, § 132).

Berörda nämnder ska återkomma i delårsrapport 2 med uppföljning av vilka
ekonomiska effekter redovisade åtgärder fått.
• Till regionstyrelsens sammanträde i augusti ska redovisas vilka åtgärder som
vidtagits av nämnderna och dess effekter för verksamheten och ekonomin.

•

Expedieras:
Samtliga nämnder
LK, Regiondirektören
LK, Ekonomidirektören

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Rs § 206
Anmälningsärenden

Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
• Samverkansprotokoll
Protokoll från Centrala samverkanskommittén 2013-06-17.
•

Regiondirektörens beslut

Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet 2013 – revidering (2013-06-12).

•

Servicedirektörens beslut

Förändring i attestförteckning för serviceförvaltningen 2013. (2013-06-03).

•

Serveringstillstånd m.m.

Av regionrådet Stefaan De Maecker (MP) och alkoholhandläggarna fattade beslut i
ärenden enligt alkohollagen 28 maj – 14 juni 2013.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Rs § 207
Information

Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Rs § 208
Ansökan om verksamhetsbidrag. Medeltidsveckan
RS 2013/263

- Ledningskontoret 2013-04-23

Stiftelsen Medeltidsveckan ansöker om ett verksamhetsbidrag på 200 000 kr för
2013. Motivet är att Stiftelsen sedan ett antal år tillbaka kämpat med omfattande
ekonomiska bekymmer, i huvudsak pga bortfall av huvudsponsorn Svenska Spel.
Föreningen har även haft svårigheter att hitta nya intäktsmöjligheter.
Ledningskontoret anser att ansökt bidrag ska beviljas eftersom Medeltidsveckan är
ett inarbetat evenemang som lockar många besökare till Gotland. Eftersom
evenemanget till sin natur är en stadsfestival genererar inte ett ökat antal besökare
automatiskt mer pengar till stiftelsen. I avvaktan på kommande
evenemangsutredning, som skall ta fram riktlinjer för offentligt stöd till evenemang
bedömer ledningskontoret att det är viktigt att stiftelsen Medeltidsveckan beviljas
verksamhetsbidrag för att säkerställa ekonomin för årets verksamhet.
Regionstyrelsens beslut
•

Stiftelsen Medeltidsvecken beviljas verksamhetsbidrag med 200 000 kronor för
2013. Pengarna tas från regionstyrelsens anslag för näringsliv.

Expedieras:
LK, Ekonomidiretören, Henry Henziger och Peter Blom

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL
Regionstyrelsen

2013-06-19

Rs § 209
Ordförandens information

•

Vid regionstyrelsens extra möte den 1 juli kan även ärendet med Biogasavtalet
komma att vara klart för beslut.

•

Utseendet av förvaltningschef för tekniska förvaltningen blir klar i dag. För
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen kommer en t.f. förvaltningschef
att förordnas under 6 månader.

•

Svenska Kraftnät har fört in ny villkor för utbyggnaden av ny fastlandskabel
vilket medför att tidsplanen förskjuts väsentligt. Krav har nu uppställts att avtal
tecknas från öns vindkraftsexploatörer med GEAB för att Svenska Kraftnät ska
gå vidare i processen med koncessionsansökan.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 19 juni 2013, § 207
Remiss. Delbetänkande – Ersättning vid
läkemedelsskador och miljöhänsyn i
läkemedelsförmånerna
Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
för fortsatt handläggning och ev. ingivande av yttrande.
För information: Kommunekologen. Samråd har skett
med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson. NOT:
Inga, uppenbara, specifika Gotlandsintressanta aspeker
kan noteras.

Arbetsdomstolens dom 2013 nr 42 om övergång
till tillsvidareanställning för vikarierade
förskollärare
SKL Cirkulär 13:27

Remiss. Plan för hantering av extraordinära
händelser
Med hänsyn taget till handlingens väldigt korta
remisstid (5 dagar från ankomst) avstår Region Gotland
från att svara på densamma. NOT: Remissen inkom
Region Gotland 2013-06-05. Remisstid: Yttrande
inlämnas senast 2013-06-14.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2013-05-27

Skrivelse. Begäran om att Region Gotland ska
aktivera sig i Gotlands vattenråd och att
vattenråden blir remissinstans
Gotlands vattenråd innebär god möjlighet för Region
Gotland, Länsstyrelsen och andra myndigheter att få
tillgång till lokal kunskap och att kunna samverka för
hållbara beslut kring vatten. Vi vill med detta brev
uppmärksamma Region Gotland på den resurs som
vattenråden innebär och efterlyser ett närmare samarbete
när det rör vattenfrågorna på Gotland.
Gotlands Vattenråd 2013-05-29

Information från tekniska nämnden, § 58.
Remissvar. Ansökan om reviderat skyddsområde med föreskrifter för Visbys grundvattentäkter
Ansökan om reviderat skyddsområde för Visbys
grundvattentäkter samt förslag till skyddsföreskrifter
togs ursprungligen fram av SGU år 2005 på uppdrag av
Gotlands kommun. Förslaget har därefter omarbetats och
kompletterats vid ett flertal tillfällen mellan år 2005-2013.
Ansökan bedöms nu vara komplett och klart för samråd
med myndigheter och organisationer samt för
kommunicering med alla berörda.
Tekniska nämnden 2013-04-02, § 58

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

