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Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 212
Au § 199

Lägesrapport. Revidering VA-plan 2013 - 2022
RS 2012/558

- (Ledningskontoret 2012-10-10)
- (Regionstyrelsen 2012-11-29, § 350)
- Ledningskontoret 2013-07-20

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
anordna ett seminarium/workshop med programpunkter, som knyter an till
inkomna remissvar, med inriktning på ekonomi, miljö, kretslopp och ny teknik.

•

Ersättning för deltagandet, i seminariet/workshopen, belastar respektive nämnds
budget.

Regionstyrelsen beslutade i november 2012 att remittera förslag till VA-plan till
byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden samt länsstyrelsen. Samtliga remissinstanser har inkommit med synpunkter. Utöver remissinstanserna har folkpartiet inkommit med yttrande.
Ledningskontoret konstaterar i sin tjänsteskrivelse att flera av remissvaren är både av
strategisk karaktär och redovisar komplexa frågar, vilket kräver en mer ingående
diskussion inför kommande vägval inför fastställandet av den framtida VA-strategin.
För att möjliggöra information, diskussion och värdering av dessa frågor har ledningskontoret föreslagit att en heldags workshop genomförs den 23 september. Målgruppen
som föreslås är, förutom regionstyrelsen, berörda nämnder samt ansvariga tjänstemän.
Ärendet föredrogs på arbetsutskottet av planeringsstrategen på ledningskontoret Jan
von Wachenfeldt och VA-utvecklaren Sten Reutervik, samhällsbyggnadsförvaltningen.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 213
Au § 200

Program för kv. Järnvägen i Visby, samråd
RS 2013/486

- Byggnadsnämnden 2013-06-18, § 140
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-07-08
- Ledningskontoret 2013-07-30

Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks som en övergripande strategi inför kommande detaljplanering
av området.

•

Vikten av att eftersträva olika upplåtelseformer för de nya bostäderna poängteras.

•

Antalet våningar bör kunna utökas till 4 – 5, i stället för föreslagna tre. Hänsyn ska
tas till ringmuren.

•

I nedre botten av stadsbebyggelsen ska möjlighet till affärslokaler, caféer och
butiker, ges.

•

Vad avser parkeringsplatser bör alternativa lösningar prövas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på byggnadsnämndens uppdrag lagt fram förslag till
planprogram för kvarteret Järnvägen i Visby.
Syftet med programmet är att utreda möjligheterna att komplettera området med i första
hand bostäder och därmed skapa förutsättningar för en tydligare helhetsstruktur och
stadsmässighet. I programmet, som utgör ett första steg i kommande detaljplaneprocesser, redovisas olika förslag avseende lokalisering och utformning av nya bostäder,
bevarande och utveckling av grönstruktur, infrastruktur m.m.
I förslaget poängteras följande intentioner:
−

öka tryggheten och säkerheten för gång- och cykeltrafik

−

höja vistelsekvaliteterna i Stationsparken

−

skapa en tydligare tätortsstruktur i målet att få en tryggare och vänligare stad

Ledningskontoret gör bedömningen att programmets strategier ligger i linje med den
tätortsutveckling som redovisas i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet och
att programmet därmed kan ligga till grund för kommande arbete med detaljplaner.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 213 forts.
Au § 200

Ledningskontoret har således inget att erinra mot planförslaget.
Arbetsutskottet diskuterade planförslaget och ordförande sammanfattade diskussionen
genom att yrka på att antalet våningar bör utökas till 4 till 5 och att det i nedre botten av
stadsbebyggelsen ska vara möjligt med affärslokaler samt att parkeringsnormen ska ses
över utifrån alternativa lösningar. Ordförande fann att hans förslag hade stöd.
Det betonades att området inte får gå med underskott så att skattemedel behöver
tillföras.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 214
Au § 201

Planprogram för Östercentrum, samråd
RS 2013/482

- Byggnadsnämnden 2013-06-18
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-07-09
- Ledningskontoret 2013-07-23

Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks, som en övergripande grund inför kommande detaljplanering
av Östercentrumområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på byggnadsnämndens uppdrag lagt fram förslag till
planprogram för Östercentrum m.m.
Syftet med programmet är att genom förslag till strategi för den övergripande markanvändningen möjliggöra en utveckling av Östercentrum från handelscentrum till
stadskärna.
I förslagets stadsbyggnadsvision lyfts fem viktiga åtgärder fram. Avstängning av Kung
Magnus väg för biltrafik, utveckling av gång- och cykelstråken, de ”baksidor”, som finns
mot parkeringen vid Konsum görs om med målet att framstå som ”framsidor”,
förstärkning av kopplingen mellan Innerstaden och Östercentrum och vikten av att
möjliggöra en framtida byggnation av både bostäder och olika typer av verksamheter.
Ledningskontoret bedömer att förslaget uppfyller kriterierna väl, att fungera som en
plattform inför kommande detaljplaneläggningar. Kontoret anser också att det är
mycket positivt att nya arbets- och samverkansformer används för att belysa
konsekvenserna av planförslaget exempelvis det samråd som specifikt vände sig till
elever och lärare som under framtagandet av planen kommit med olika utvecklingsförslag.
Arbetsutskottets föreslog i enlighet med ledningskontoret att planförslaget tillstyrks som
en övergripande grund inför kommande detaljplanering av Östercentrumområdet.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 215
Au § 202

Planprogram för Västergarn Ammor 1:42 m.fl, samråd
RS 2013/469

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-05-08
- Byggnadsnämnden 2013-05-22, § 97
- Ledningskontoret 2013-07-15

Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på byggnadsnämndens uppdrag lagt fram förslag till
samråd av planprogram för Västergarn Ammor 1:42 m.fl.
Syftet med planförslaget är att redovisa möjliga framtida bebyggelseområden i centrala
Västergarn.
Ledningskontoret bedömer att planförslaget, i stort, följer intentionerna från översiktsplanen och har inget att erinra.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 216
Au § 203

Förslag till detaljplan för Hall Västös 1:8 och 1:9, samråd
RS 2013/483

- Byggnadsnämnden 2013-06-18, § 138
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-07-09
- Ledningskontoret 2013-07-30

Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks.

•

Vikten av att de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som redovisas i
miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n, följs vid genomförandet av planen
poängteras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på byggnadsnämndens uppdrag lagt fram förslag för
samråd till detaljplan för Hall Västös 1:8 och 1:9. Området som omfattar ca 10 hektar är
beläget vid Kappelshamnsvikens västra sida, ca 5 km norr om Kappelshamns samhälle.
Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av turismen genom byggnation
av hotell, restaurang, spa- och rekreationsanläggning, fristående hus samt konferenslokaler. På den befintliga piren planeras ett havsbad om högst ca 250 kvadratmeter och
med en högsta nockhöjd av 3,5 m över pirens plushöjd. Tillgängligheten för
allmänheten ska genomsyra projektet och byggrätterna är i huvudsak placerade utanför
avgränsningar för strandskyddet.
Ledningskontoret konstaterar att regionstyrelsen i februari 2012 tillstyrkte det planprogram
för Hall-Hangvar som ligger till grund för det aktuella planförslaget. Ledningskontoret
anser att det motiv som redovisas för avsteg från strandskyddet är relevanta och har i
övrigt inget att erinra mot planförslaget. Ledningskontoret poängterar vikten av att de
skyddsåtgärder som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n följs vid
genomförandet av planen.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 217
Au § 204

Förslag till detaljplan för del av Visborg 1:13 (kv. Skenet),
granskning genom utställning
RS 2013/439

- Byggnadsnämnden 2013-06-18, § 133
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-06-24
- Ledningskontoret 2013-06-27

Regionstyrelsens beslut
•

Vikten framhålls av att ambitionen, avseende Visborgsstaden som en
mönsterstadsdel ur miljö och socialt perspektiv, säkerställs och att detta präglar
genomförandet av varje del uppbyggnaden, i detta fall Skenet. Detta kan exempelvis
ske genom inhämtande av erfarenheter från goda exempel i andra kommuner,
genom miljöcertifieringar, i samband med upprättande av exploateringsavtal eller på
annat lämpligt sätt.

•

De cykel- och gångvägar som beskrivs under Barnperspektivet ska även utformas
säkert ur trygghetssynpunkt, exempelvis genom god belysning och eventuell röjning
av vissa partier. Cykel och gångvägarna kommer att gå genom skogsområden som
kvälls- och nattetid kan upplevas som otrygga.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på byggnadsnämndens uppdrag upprättat förslag till
detaljplan för Visby Visborg 1:13, kvarteret Skenet att ställas ut för granskning.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg.
Planförslaget innehåller område för skola, centrumbebyggelse, småskalig handel,
radhusbebyggelse, kontor och möjlighet till byggande av bostäder eller till exempel
vårdboende.
Ledningskontoret konstaterar i sin bedömning att det i samband med framtagandet av
direktiv för utvecklingen av Visborgsområdet väckts fråga om behovet av att arbeta
fram ett övergripande program för miljö och social infrastruktur. Ledningskontoret
poängterade under samrådsskedet vikten av att de erfarenheter som görs i samband med
detta arbete även genomsyrar planeringen och utformningen av nybyggnationen inom
kvarteren Ljuset och Skenet.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 217 forts.
Au § 204

Av ledningskontorets tjänsteskrivelse framgår även att kontoret anser att det är viktigt
att, det i avvaktan på regeringsbeslut avseende kommunernas möjligheter att besluta om
lokala tekniska särkrav inom energiområdet vid nybyggnation av bostäder, finna
alternativa former för att säkerställa intentionerna om utvecklingen av Visborgsområdet
som en stadsdel där miljöhänsyn och social välfärd ska ligga i framkant verkligen
återfinns i genomförandet av kommande detaljplaner.
Ledningskontoret framhåller även i sin tjänsteskrivelse att de cykel- och gångvägar som
beskrivs under ”Barnperspektivet” inte bara utformas trafiksäkert utan även säkert ur
trygghetssynpunkt t ex genom en god belysning och eventuella röjningar av vissa partier
eftersom cykel- och gångvägar kommer att gå genom skogsområden som kvälls- och
nattetid kan upplevas som otrygga.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 218
Au § 205

Exploateringsavtal för Hangvar Ire 1:188
RS 2013/467

- Tekniska nämnden 2013-06-27, § 138
- Ledningskontoret 2013-07-04

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheten Hangvar Ire 1:188 med
Gotlands-Center AB godkänns.

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att upprättat förslag till exploateringsavtal med Gotland-Center AB godkänns.
Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för del av Hangvar Ire 1:188.
Exploateringsområdet, som motsvarar planområdet, ligger norr om väg 149, nära Ire
kvarn. Inom exploateringsområdet planeras för bildandet av 20 småhusfastigheter.
Ledningskontoret har inget att erinra mot föreliggande förslag till exploateringsavtal och
föreslår regionstyrelsen att besluta om att godkänna detta.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 219
Au § 206

Förslag till detaljplan för Hangvar Ire 1:188 (del av) antagande
RS 2012/474

- Samhällsbyggnadsförvaltningen, samrådsredogörelse, 2012-05-30
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-09-07
- Byggnadsnämnden 2013-05-22, § 99
(- Ledningskontoret 2013-04-19)
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-05-06—08, 14, § 150
- Ledningskontoret 2013-08-07, reviderad tjänsteskrivelse
- Gemensam skrivelse från Ihrevikens vänner och Naturskyddsföreningen Gotland, 2013-08-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Reservation

Isabel Enström (MP) och Cecilia Nygren (MP) reserverade sig med hänvisning till de egna
yrkandena.

Ärendet har tidigare behandlats av arbetsutskottet i maj 2013. Arbetsutskottet beslutade
då att överlämna ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Ärendet behandlades
inte av regionstyrelsen i juni, då exploateringsavtalet inte var klart.
Tekniska nämnden har nu överlämnat förslag till exploateringsavtal för Hangvar Ire
1:188 för beslut av regionstyrelsen, varför ärende om antagande av detaljplan kan
behandlas av regionstyrelsen.
Byggnadsnämnden har tidigare antagit detaljplan för Hangvar Ire 1:188 vilket efter
överklagande fick till resultat att byggnadsnämnden inte ansågs behörig utan att beslut
skulle ha tagits av fullmäktige. En förnyad utställning har gjorts och detaljplanen föreslås
antas av regionfullmäktige. Därmed bedömer byggnadsnämnden att miljödomstolens
synpunkter är beaktade men i sak är planhandlingarna oförändrade i förhållande till den
förra planprocessen.
Syftet med detaljplanen är att skapa 20 nya tomter för bostadsbebyggelse i anslutning till
befintlig exploatering i närheten av Ireviken. Planområdet är beläget norr om väg 149
nära Ire kvarn.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 219 forts.
Au § 206

Vatten- och avloppsfrågor (VA) får en lösning genom anslutning till regionala VA-nät.
Bedömning har gjorts om att detaljplaneförslaget, delvis med hänvisning till VAlösningen, inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan.
Byggnadsnämnden har tidigare beslutat (1997-04-16, § 69) om att bebyggelsen dras bort
från klintkanten. Detta gäller tomter som är orienterade mot klintkanten och
Ireviksvägen.
Länsstyrelsen har instämt i att förslaget inte innebär någon betydande miljöpåverkan,
dock med påpekande om att hänsyn ska tas till klinten och dess värden i planarbetet.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget antas.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Cecilia Nygren (MP), att ärendet i
första hand skulle återremitteras och i andra hand på att planprogrammet ska följas,
med ett avstånd för bebyggelse på 100 meter från klintkanten. Motivet till yrkandet
om återremiss är att Region Gotland inte har beaktat mark- och miljödomstolens
andra domskäl, varför det rimligtvis fortfarande föreligger formaliaskäl i
behandlingen av ärendet.

Ordföranden ställde proposition på Isabel Enströms yrkande om återremiss och fann
att ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde. Ordföranden ställde därefter
proposition på yrkandet om att följa planprogrammet med ett avstånd på 100 meter och
fann att detta hade avslagits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 220
Au § 207

Exploateringsavtal för Visby Bävern 1
RS 2013/437

- Tekniska nämnden 2013-05-29, § 115
- Ledningskontoret 2013-07-05

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheten Visby Bävern 1 med
Kajsarporten AB och Föreningen Gotlands Fornvänner godkänns.

Tekniska nämnden har föreslagit regionstyrelsen att upprättat förslag till exploateringsavtal för fastigheten Gotland Visby Bävern 1, med Kajsarporten AB och Föreningen
Gotlands Fornvänner godkänns.
Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för Visby Bävern 1. Planområdet utgörs
av hela fastigheten Bävern 1 samt mindre del av Solberga 1:19.
Bävern 1 såldes av Föreningen Gotlands Fornvänner under pågående planläggning,
år 2012, till Kajsarporten AB. Med anledning av detta har ett avtal som reglerar
kostnader och genomförandeansvar upprättats mellan å ena sidan Region Gotland och å
andra sidan den nya och den gamla ägaren.
Regionen har sedan tidigare ett avtal med Gotlands Fornvänner om upplåtelse av mark
för allmän parkering på delar av Bävern 1. Avtalet upphör vid antagandet av den nya
detaljplanen vilket innebär att 53 allmänna parkeringsplatser försvinner och att ca 1 440
kvm hårdgjord yta, till ett återanskaffningsvärde av 1,6 Mkr i 2012 års priser, kommer
att överlåtas till Kajsarporten AB.
I upprättat exploateringsavtal regleras detta genom att Gotlands Fornvänner ersätter
regionen för de 500 000 kronor det kommer att kosta att dels omdisponera befintlig
parkeringsyta dels anlägga ca 400 kvm ny asfalterad parkeringsyta på Solberga 1:19 mot
Kung Magnus väg. Exploateringsavtalet reglerar också att Kajsarporten AB bekostar
fastighetsbildning och eventuell flytt av förbindelsepunkt för det regionala VA-nätet.
Ledningskontoret har inget att erinra mot föreliggande förslag till exploateringsavtal och
föreslår regionstyrelsen att besluta om att godkänna detsamma.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 221
Au § 208

Förslag till detaljplan för Visby Bävern 1, antagande
RS 2013/134

-(Regionstyrelsen 2013-04-30, § 125, utställning)
- Byggnadsnämnden 2013-06-18, § 135

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.

Byggnadsnämnden har för beslut om antagande översänt planförslag för Visby Bävern
1, Kajsarportsområdet. I byggnadsnämndens beslut om godkännande av planförslaget
står att Region Gotlands kostnader, vid genomförande av planen, framgår av planbeskrivningen under rubriken genomförandefrågor samt att ett exploateringsavtal har
upprättats.
Planen syftar till att tillåta butiker, service, kontor, bio, bibliotek, teater, kyrka,
föreningslokaler, restauranger, hotell etc. Någon omvandling till bostäder medges inte.
Kajsarportsförrådet är sedan 1935 statligt byggnadsminne och någon förändring av
byggnaden får inte göras som förvanskar dess yttre form och allmänna karaktär.
Inkomna synpunkter under granskningsskedet har inte föranlett några ändringar av
planförslaget.
Ledningskontoret föreslår att planförslaget antas.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 222
Au § 209

Återtagande av markanvisning och försäljning av Visby
Kransborren 1 (f.d del av Hällarna 1:7)
RS 2013/443

- Tekniska nämnden 2013-05-29, § 114
- Ledningskontoret 2013-07-04

Regionstyrelsens beslut
•

Markanvisningen av Visby Kransborren 1 återtas.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att säga upp aktuellt avtal med Göran Göransson
och Göran Bylund.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med förslag till
fortsatt process för markanvisning av aktuellt område.

Tekniska nämnden föreslår regionstyrelsen att återta markanvisning av Visby
Kransborren 1.
Bakgrunden till tekniska nämndens förslag är att Gotlands Kommun (Region Gotland)
år 2006 tecknade markanvisningsavtal med Göran Göransson och Göran Bylund för ett
område om cirka 16 500 kvm av Visby Hällarna 1:7 ,numera Kransborren 1).
Markanvisningen löpte ursprungligen på två år, men förlängdes genom tecknandet av ett
exploateringsavtal då den antagna detaljplanen överklagades. Detaljplanen vann laga
kraft oktober 2009. Exploatörerna, Göransson och Bylund, har inte kunnat finna
finansiärer och inget köpekontrakt har skrivits på.
Ledningskontoret föreslår i enlighet med tekniska nämnden att markanvisningen för Visby
Kransborren 1 återtas samt att kontoret ges i uppdrag att säga upp avtalet med Göran
Göransson och Göran Bylund. När det gäller den fortsatta processen för markanvisning
av området föreslår ledningskontoret att de ges i uppdrag att återkomma med förslag.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse förelåg på arbetsutskottets sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret, samhällbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 223
Au § 210

Remiss. Slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor
RS 2013/320

- Justitiedepartementet 2013-05-14
- Ledningskontoret 2013-08-02

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets förslag till remissvar, enligt bilaga, antas och inges till
Justitiedepartementet.

Region Gotland har beretts möjlighet att avge yttrande över vallagskommitténs
slutbetänkande E-röstning och andra valfrågor, SOU 2013:24.
Av ledningskontorets förslag till yttrande framgår att kontoret i huvudsak ställer sig
bakom kommitténs förslag. I yttrandet påpekas dock att den föreslagna fortsatta
utredningen om införande av E-röstning måste uppmärksamma de ekonomiska
konsekvenserna som följer av dubbla system. Kommunerna måste få full kompensation
för detta via statsbidrag. Ledningskontoret avstyrker dessutom de delar av förslaget som
säger att vissa val- och röstningslokaler som i dag används – inte längre får användas.
Arbetsutskottets förslog i enlighet med ledningskontoret att yttrande inges i enlighet med
bilaga.
Expedieras:

Anm:

Justitiedepartementet
Ledningskontoret, kanslienheten - juridik

Justerande:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 224
Au § 211

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

- Försvarsdepartementet 2013-05-14
- Ledningskontoret 2013-05-20

Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Mot bakgrund av remisstidens längd, yttrande ska vara Försvarsdepartementet tillhanda
senast den 3:e september, har ledningskontoret föreslagit att regionstyrelsen delegerar till
sitt arbetsutskott att inge yttrande.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret, enheten för administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 225
Au § 212

Delegation. Remiss – Boverkets förslag på regeländringar för fler
bostäder åt unga och studenter
RS 2013/466

- Socialdepartementet 2013-07-03
- Ledningskontoret 2013-08-08

Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Mot bakgrund av remisstidens längd, yttrande ska vara Socialdepartementet tillhanda
senast den 12:e september, har ledningskontoret föreslagit att regionstyrelsen delegerar
till sitt arbetsutskott att inge yttrande.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 226
Au § 213

Information. Granskning av inköp och upphandling
RS 2013/410

- Regionens revisorer 2013-06-13

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

PwC har på uppdrag av regionens revisorer granskat tillämpning av ramavtal på
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvariga nämnder.
Region Gotlands revisorer önskar skriftligt svar från byggnadsnämnden, miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt tekniska nämnden på vilka åtgärder som vidtas för att stärka
den interna kontrollen och komma till rätta med de i rapporten noterade bristerna.
Arbetsutskottets föreslog att informationen tas emot.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 227
Au § 214

Revisionsskrivelse. IT-översyn
RS 2013/306

- Regionens revisorer 2013-05-13
- Ledningskontoret 2013-07-29

Regionstyrelsens beslut
•

Svar på revisionsskrivelse överlämnas till Region Gotlands revisorer enligt
ledningskontorets skrivelse.

•

För att höja säkerhetsnivån och fullgöra åtgärder med anledning av revisionsrapporten uppdras till ledningskontoret att:
−

fortsätta arbetet med att följa upp redovisade planerade åtgärder inom respektive
förvaltning (hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och
serviceförvaltningen)

−

ta fram förslag till införande av Ledningssystem för informationssäkerhet (LIS),
med utgångspunkt från metodstöd från Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap

−

ta fram förslag till lösenordspolicy

På uppdrag av Region Gotlands revisorer har PwC granskat om regionstyrelsen har
tillräcklig intern kontroll vad gäller säkerhet och åtkomst till information i Region
Gotlands IT-system.
Revisorerna gör bedömningen, efter genomförd granskning, att den interna kontrollen
avseende säkerhet och åtkomst till Regionens system är god. I syfte att ytterligare öka
säkerheten har revisorerna lämnat ett antal rekommendationer.
Revisionsrapporten har överlämnats till regionstyrelsen för yttrande. Revisorerna önskar
få belyst vilka åtgärder som regionstyrelsen tänker vidta med anledning av lämnade
rekommendationer och vilka åtgärder som vidtas i syfte att förhindra obehörigas
åtkomst till Regionens IT-system.
Ärendet föredrogs, på arbetsutskottets sammanträde, av Bo Magnusson, administrativ
utvecklingsdirektör på ledningskontoret.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Regionens revisorer
Ledningskontoret, enheten för administrativ utveckling, säkerhet och beredskap, för åtgärd
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 228
Au § 215

Motion. Laddstolpar för elbil
RS 2013/126

- Motion 2013-02-25
- Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-05-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets och samhällsbyggnadsförvaltningens gemensamma yttrande.

Inger Harlevi (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland undersöker förutsättningarna att i ett lämpligt antal lyktstolpar i tätorterna göra det möjligt att ladda elfordon
mot betalning. Motionären konstaterar att Gotland med sina korta avstånd lämpar sig
väl för en satsning på elbilar.
Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat gemensam tjänsteskrivelse. Av
tjänsteskrivelsen framgår bland annat att motionens förslag till utredning genomfördes
redan år 2011 inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Frågan är sedan dess under
bevakning. Planering finns för fyra laddstolpar i Visby, två i Slite och två i Hemse. För
samhällsbyggnadsförvaltningen är det en budgetfråga att får klartecken för dessa platser.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 229
Au § 216

Motion. Stoppljus i Visby är miljöbovar i onödan
RS 2012/586

- Motion 2012-10-15
- Tekniska nämnden 2013-06-27, § 132
- Ledningskontoret 2013-07-11

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse och tekniska nämndens
yttrande.

Robin Storm (M) har i en motion framfört att stoppljusen i Visby är miljöbovar helt i
onödan och föreslagit att Region Gotland ser över problemen och åtgärdar dessa samt
framför önskemål till Trafikverket att göra det samma. Av motionen framkommer att
trafikljusen i Visby, som grundinställning, visar rött när man kör på huvudled och inga
andra fordon är i närheten. Motionären konstaterar att Visby aldrig haft problem med
fortkörning nattetid och att det därför inte finns någon anledning att ha denna
programmering då det leder till ökade CO2 utsläpp.
Ledningskontoret har internremitterat motionen till tekniska nämnden, som inkommit
med yttrande. Av tekniska nämndens yttrande framgår bland annat att trafikljusanläggningarna i Visby är synkroniserade och ger grönt ljus om man är ensamt fordon och
håller skyltad hastighet. Av nämndens yttrande framgår även att det varit kabelfel på
några av magnetslingorna i vägbanan, men att detta sedan sommaren 2012 är åtgärdat,
samt att utbyte av signalanläggningar är planerade i syfte att ge ”grön våg”.
Tekniska nämnden har låtit Trafikverket ta del av motionen och Trafikverket har likartat
svar på frågorna.
Ledningskontoret föreslår att motionen avstyrks med hänvisning till tekniska nämndens
yttrande.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet ned yrkande från Mats-Ola Rödén (FP) att motionen
skulle anses besvarad med hänvisning till ledningskontorets skrivelse och tekniska
nämndens yttrande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 230
Au § 217

Motion. Angående lönekontorets flytt till Slite
RS 2013/127

- Motion 2013-02-25
- Ledningskontoret 2013-07-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad genom ledningskontorets skrivelse.

Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att en utvärdering genomförs av lönekontorets flytt till Slite. Motionären föreslår att utvärderingen bland annat ska omfatta
långpendlingens in-/påverkan inte bara till och från arbetsplatsen – utan även arbetsresor till uppdragsgivarna som företrädesvis finns i Visby, kollektivtrafikens anpassning
till personalens arbetstider, utfall av nyrekrytering i närområdet, lokalutnyttjandet,
kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar med en enhetlig samordnad löneadministration samt frågeställningen om annan verksamhet kan och bör utlokaliseras.
Ledningskontoret har inhämtat svar på frågeställningarna i motionen från serviceförvaltningen. Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad genom den
redovisning som gjorts.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att motionen skulle anses
besvarad genom ledningskontorets skrivelse.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 231
Au § 218

Motion. Möjlighet att fakturera i euro
RS 2012/682

- Motion 2012-11-26
- Ledningskontoret 2013-07-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås på grund av de merkostnader som skulle uppstå för Region
Gotland.

Inger Harlevi (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland ska kunna tillhandahålla
fakturering i euro. Motionären föreslår också att fakturornas bakgrundstext avseende
exempelvis betalningsvillkor och krav på dröjsmålsränta ska tillhandahållas även på
engelska.
Ledningskontoret konstaterar att Region Gotlands redovisning enbart hanterar svenska
kronor, SEK. För att åstadkomma fakturering i euro, i Region Gotlands system, måste
investering i valutamodul göras. Utöver detta krävs administrativa resurser för att hålla
aktuella valutakurser.
Ledningskontoret finner det inte ekonomiskt motiverat att göra sådana investeringar
eller tillsätta extra administrativa resurser då den absolut största delen av fakturor är i
SEK.
När det gäller motionärens förslag att ha engelsk text på fakturan finns det möjlighet att
ha det i den del som beskriver vad fakturan avser. Dock går det inte att få all text, till
exempel avseende förfallodatum på engelska. Regionen skickar ett mindre antal fakturor
till utlandet, bland annat patientavgifter, där den del av texten som är möjlig är på
engelska. Avslutningsvis framför ledningskontoret att fakturasystemet är konstruerat för
fakturering till svenska kunder, vilka också utgör merparten av totala antalet kunder.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås på grund av de merkostnader som skulle
uppstå för Region Gotland.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 232
Au § 219

Kostnad för gymnasieskolans lokal Via Nova, Solrosen 1 i Visby
RS 2013/36

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2012-12-12, §125
- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 2013-01-15
- Tekniska nämnden 2013-05-29, § 105
- Ledningskontoret 2013-07-10

Regionstyrelsens beslut
•

Kostnaden för lokalen Via Nova finansieras av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för år 2013.

•

Tekniska nämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag att
till budgetavstämningen inkomma med en gemensam beskrivning av hyreskostnader
för hela Säveområdet under perioden då ombyggnation av Sävehuset pågår.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har föreslagit att kostnaden för lokal Via Nova,
Solrosen 1 i Visby ska övertas av tekniska nämnden, inom projektet Sävehuset.
Byggnaden ingår i den evakueringsplan som finns för ombyggnaden av Sävehuset – men
är inte budgeterad för 2013.
Tekniska nämnden har beslutat föreslå regionstyrelsen att kostnaden för paviljongen Via
Nova inte övertas av tekniska nämnden, inom ramen för investeringsmedel för projekt
Sävehuset. Nämnden föreslår istället att medel bör tillskjutas gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens driftsbudget.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens uppfattning att hyreskostnaden för en externt
inhyrd paviljong inte ska ligga inom investeringsbudgeten. Av ledningskontorets tjänsteskrivelse framgår att kontoret anser att det inför budgetavstämningen bör finnas en väl
genomarbetad beskrivning av vilka hyreskostnader gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och tekniska nämnden kommer att få för Säveområdet under åren som
ombyggnationen av Sävehuset kommer att pågå. Ledningskontoret föreslår därför att ett
uppdrag bör lämnas till respektive nämnd att gemensamt beskriva detta.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret, enheten för ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 233
Au § 220

Redovisning. Månadsrapport, maj – nämndernas åtgärder och
dess effekter för verksamheten och ekonomin
RS 2013/89

- Regionstyrelsen 2013-06-19, § 205
- Ledningskontoret, bildmaterial , 2013-08-15

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i juni att redovisning av vilka åtgärder
som vidtagits av nämnderna samt vilka effekter dessa haft för verksamhet och ekonomi
skulle ske vid styrelsens sammanträde i augusti. Beslutet fattades i samband med
behandlingen av ärende om månadsrapport för maj, 2013.
Ärendet föredrogs, på arbetsutskottets sammanträde av ekonomidirektör Åsa Högberg
utifrån bildmaterial (PowerPoint).
Arbetsutskottet tog emot informationen och föreslog regionstyrelsen att göra det samma.
Expedieras:

Ledningskontoret, enheten för ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 234
Au § 221

Sammanträdesordning för år 2014
Ledningskontoret 2013-08-16

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess
arbetsutskott för år 2014 fastställs.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Fullmäktige föreslås sammanträda följande dagar 2014: 24 februari, 31 mars, 28
april, 16 juni, 20 oktober, 3 november, e.m (val), 1 december och 15 december. Om
fullmäktige avser att sammanträda vid ytterligare ett tillfälle föreslås 25 augusti.

Ledningskontoret, kanslienheten, har utarbetat förslag till sammanträdesordning för
2014.
Kanslienhetens förslag som bland annat utgick från ett beredande arbetsutskott inför
varje sammanträde med regionstyrelsen diskuterades.
Arbetsutskottet beslutade ge ledningskontoret i uppdrag att revidera förslaget till sammanträdesordning, för år 2014, till regionstyrelsen sammanträde. Det reviderade förslaget
skulle bland annat utgå ifrån att varje sammanträde med regionstyrelsen ska beredas av
två arbetsutskott.
Ledningskontoret hade till regionstyrelsen reviderat sitt förslag och föreslog sammanträdesdagar 2014 enligt följande:
Regionstyrelsen: 24 januari, 20 februari, 27 mars, 22 april, 26 maj, 19 juni, 28 augusti,
25 september, 30 oktober, 3 november, e.m (val), 27 november och 17 december. Om
behöv föreligger, byte av majoritet och revidering av budgetförslag till fullmäktige, så
sammanträder regionstyrelsen även den 17 november.
Arbetsutskottet: 14 januari, 3 och 12 februari, 11 och 18 mars, 3 och 15 april, 5-7 och 9
maj (budgetberedning), 12 maj, 28 maj, 5 juni, 14 augusti, 4 september, 6-8 och 10
oktober (budgetavstämning), 21 oktober, 11 november och 9:e december.
Expedieras:

Samtliga nämnder
Ledningskontoret, samtlig personal
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 235
Au § 223

Lövsta – ett grönt centrum
RS 2013/61

- Förstudie om grönt center på Lövsta m m, 2013-06-26
- Ledningskontoret 2013-08-15, reviderad
- Avsiktsförklaring , 2013-08-27, förslag

Regionstyrelsens beslut
•

Avsiktsförklaringen mellan Region Gotland, Hushållningssällskapet och LRF
Gotland godkänns.

•

Godkänns att ansökan till landsbygdsprogrammet har ingetts av regiondirektören.

Under 2012 genomförde Hushållningssällskapet, LRF, LRF-ungdom, Lövsta och Växa
Sverige ett projekt kring Lövsta och arbetade därmed fram en vision om ett grönt
centrum på Lövsta. Efter projekttiden kontaktade projektägarna Region Gotland och i
samråd med länsstyrelsen beslutades att Region Gotland, i en förstudie, skulle undersöka förutsättningarna för ett grönt centrum på Lövsta.
Region Gotland uppdrog åt Olof Karlander att genomföra förstudien. Rapporten från
förstudien redovisades för regionråd och partierna den 24 juni i år.
Av ledningskontorets bedömning framgår bland annat att en förutsättning för att Lövsta
ska kunna utvecklas enligt förstudien är medverkan från näringslivet.
Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde ge ledningskontoret i uppdrag att tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN), Hushållningssällskapet
och LRF Gotland ta fram en avsiktsförklaring med utgångspunkt från förstudien.
Förutsättningarna för att lokalisera andra gymnasieutbildningar, på Lövsta, ska utredas.
Ärendet, med avseende på avsiktsförklaring, ska återkomma till regionstyrelsen snarast.
Kontoret gavs även i uppdrag att föreslå finansiering.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg dels reviderad tjänsteskrivelse från ledningskontoret och dels förslag till avsiktsförklaring, vilken delades ut på sammanträdet.
Expedieras:

Ledningskontoret, näringslivsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 236
Au § 225

Filmkluster Fårösund och Gotlands Filmfond AB år 2014—2016
RS 2013/344

(- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 252)
(- Regionstyrelsen 2013-01-30, § 15)
- Ledningskontoret 2013-07-25, inklusive tre bilagor
- Ledningskontoret 2013-08-20, reviderad

Regionstyrelsens beslut
•

Den föreslagna satsningen på att etablera Filmkluster Fårösund godkänns i enlighet
med förslaget Filmkluster Fårösund och Gotlands Filmfond AB 2014 – 2016, bilaga 1

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att hantera den fortsatta processen tillsammans med
kultur- och fritidsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
samt övriga berörda aktörer.

•

Kultur- och fritidsnämndens avsiktsförklaring att inte flytta Fårösundsbiblioteket
stöds.

Regionstyrelsens beslut under förutsättning av att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag
•

Gotlands Filmfonds AB verksamhet förändras i enlighet med förslaget och
ledningskontoret ges i uppdrag att i samråd med Filmregion Stockholm-Mälardalen
AB ta fram förslag till ny bolagsordning och ägardirektiv för bolaget.

•

Region Gotland ansöker om medlemskap i Filmregion Stockholm-Mälardalen
ekonomisk förening. Medel anvisas från ledningskontorets budget.

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas finansiellt stöd till ett
utvecklingsprojekt för Filmkluster Fårösund 2014 – 2016 med 50% projektets
faktiska kostnader, högst 1 200 000 kronor, ur anslag 1:1 medel för regionala
tillväxtåtgärder samt 600 000 kronor ur ledningskontorets näringslivsanslag.

Regionstyrelsen fattade den 31 maj 2012 beslut om att Gotlands Filmfonds verksamhet
skulle ändras till att marknadsföra Gotland genom att stimulera filminspelning samt
film- och bokrelaterad turism. Gotlands Filmfonds uppdrag att investera i filmproduktion upphör. Ledningskontoret gavs uppdraget att organisera verksamheten.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 236 forts.
Au § 225

Efter ytterligare utredning och dialog med berörda parter, inklusive Filmregion
Stockholm utvecklades tankar på att samla filmrelaterade verksamheter i Fårösund.
Regionstyrelsen beslutade januari 2013 godkänna den av ledningskontoret föreslagna
inriktningen mot ett filmkluster i Fårösund. Ledningskontoret gavs även i uppdrag att
hantera den fortsatta processen rörande Filmkluster Fårösund inför ett slutligt
ställningstagande. Ledningskontoret har till följd av detta utrett förutsättningarna för att
få tillstånd en treårig satsning på Filmkluster Fårösund 2014—2016.
Ledningskontoret presenterar nu, i sin tjänsteskrivelse, tre alternativa vägval. Dels en
fortsatt satsning på Filmkluster Fårösund med anpassning av uppdraget till Gotlands
Filmfond AB, dels alternativet att effektuera beslutet från maj 2012 och använda
Gotlands Filmfond AB till marknadsföring och varumärkesbyggande genom att
stimulera film- och bokrelaterad turism och slutligen det tredje alternativet att avsluta
satsningen och likvidera bolaget Gotlands Filmfond AB och återbetala återstående
bidragsmedel.
Ledningskontoret gör bedömningen att de marknadsföringsmässiga och varumärkesbyggande effekterna av filmproduktion på Gotland och satsningar på film- och bokrelaterad turism är goda varför kontoret inte förordar en likvidering av Gotlands
Filmfond AB.
Ledningskontoret bedömer vidare, mot bakgrund av gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens förslag till beslut, att förutsättningarna för att få till stånd Filmkluster
Fårösund är goda. Denna satsning förutsätter dock, enligt ledningskontoret, att alla
berörda aktörer bidrar med engagemang och resurser samt att aktörerna prioriterar det
gemensamma intresset före det enskilda.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Av ledningskontoret reviderad tjänsteskrivelse var utskickad till sammanträdet..
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkade på att regionstyrelsen skulle uttala stöd för att biblioteket i
Fårösund inte flyttas.

Ordförande fann att förslaget hade vunnit gillande.
Expedieras:

Ledningskontoret, näringslivsenheten
Kultur- och fritidsnämnden
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 237
Au § 226

Hantering av evenemang på Gotland
RS 2013/479

- ALMI företagspartner, utredning
- Ledningskontoret 2013-07-29

Regionstyrelsens beslut
•

Utredningens slutsatser och förslag godkänns som inriktning för Region Gotlands
framtida hantering av evenemang.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att i samverkan med kultur- och
fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Inspiration Gotland AB,
organisera verksamheten i enlighet med intentionerna i utredningen.

•

Inspiration Gotland AB beviljas finansiellt stöd till ett utvecklingsprojekt för
Evenemangskontor 2014. Stöd beviljas med 50 % av projektet kostnader, dock
högst 400 000 kronor, ur anslag 1:1 medel för regionala tillväxtåtgärder samt
400 000 kronor ur ledningskontorets näringslivsanslag.

I samband med framtagandet av det Näringslivspolitiska programmet för Gotland
2012—2015, så framkom önskemål om en förbättrad hantering av evenemang på
Gotland.
Ledningskontoret tog under slutet av år 2012 fram projektdirektiv till en evenemangsutredning och arbetet med att genomföra denna uppdrogs åt Almi Företagspartner
Gotland AB.
Utredningen föreslår i korthet att ett ”Evenemangskontor” bildas, som en del av
Inspiration Gotland AB. Kontoret ska svara för rådgivning till evenemangsaktörer samt
samordna processer kring evenemang kopplade till Region Gotland, dvs. rörande
tillstånd, finansiering, etc. Evenemangskontoret ska stödja evenemangsaktörerna, men
inte ta över ansvar eller utföra uppdrag åt dem. Om samverkan med näringslivet kan
etableras, så väl verksamhetsmässigt som finansiellt, kan evenemangskontoret också ta
en mer offensiv roll och driva utveckling av nya evenemang på sikt.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 237 forts.
Au § 226

Ledningskontoret bedömer att de slutsatser som dragits i samband med framtagandet av
evenemangsutredningen är relevanta samt att förslagen som läggs är såväl logiska som
rimliga. Vidare så bedömer ledningskontoret det som ändamålsenligt att genomföra
försöksverksamhet i form av ett evenemangskontor, som grund för eventuellt beslut om
permanentande av verksamheten. Inför ett sådant beslut är det dels viktig att dra
slutsatser rörande verksamhetens inriktning, dels rörande framtida finansiering och
samverkan med näringslivet.
Ärendet föredrogs, på arbetsutskottets sammanträde, av näringslivschef Stefan Persson.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 238
Au § 227

Revidering av reglemente. Pensionärsrådet
RS 2013/393

- Ledningskontoret 2013-06-14

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Revidering av pensionärsrådets reglemente godkänns i enlighet med framlagt förslag.

Pensionärsrådet har tillsammans med rådets sekreterare och regionens chefsjurist
genomfört översyn av pensionärsrådets reglemente samt tagit fram ett förslag till
revidering. Nuvarande reglemente är från år 2004.
Några större innehållsmässiga justeringar föreslås inte, utan de flesta är av redigeringsteknisk och förtydligande art.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 239
Au § 228

Revidering. Servicepolicy för Region Gotland 2013 – 2016
RS 2013/422

- Ledningskontoret 2013-06-27
- Ledningskontoret 2013-08-15, rev förslag

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till revidering av Servicepolicy för Region Gotland 2013—2016 godkänns
och ersätter därmed Serviceriktlinjer och administrativa riktlinjer.

•

Respektive nämnd ansvarar för att servicepolicyn införs genom att
verksamhetsanpassade serviceriktlinjer utarbetas under 2013. Arbetet ska bedrivas
med utgångspunkt från Riktlinjer för service i Gotlands kommuns administration,
styckena om Tillgänglighet och Kommunikation.

•

Verksamhetsanpassade riktlinjer ska antas av respektive nämnd före årsskiftet
2013/2014.

Regionstyrelsens beslut (under förutsättning av fullmäktiges beslut)
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att följa upp servicepolicyn och arbetet med
riktlinjerna.

Region Gotlands Servicepolicy och administrativa riktlinjer antogs av dåvarande
kommunfullmäktige i december 2009.
I förslag till ny policy har de administrativa riktlinjerna tagits bort. Motivet är att
Riktlinjer för service i Gotlands kommuns administration, uppfattats som svåranvändbara.
Det föreslagna upplägget, där verksamheterna tar fram egna riktlinjer utifrån en
gemensam policy, möjliggör för fler att omfattas av policyns intentioner. Genom att
verksamheterna bearbetar policyn, utifrån det egna perspektivet, ökar sannolikheten för
en allt bättre service i Region Gotland.
Reviderad tjänsteskrivelse, med avseende på förslag till beslut, förelåg till
arbetsutskottets sammanträde.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 239 forts
Yrkande
•

Brittis Benzler (V) yrkade att beslutsförslagets punkt. 2 kompletteras med att arbetet
ska bedrivas med utgångspunkt från Riktlinjer för service i Gotlands kommuns
administration, styckena om Tillgänglighet och Kommunikation.

Ordförande ställde proposition och fann att förslaget hade bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 240
Au § 229

Riktlinjer för intern kontroll
RS 2013/224

- Ledningskontoret 2013-06-26

Regionstyrelsens beslut
•

Riktlinjer för intern kontroll med tillämpningsanvisningar antas och ersätter
dokumentet ”Intern kontroll en viktig del av kommunens ekonomiska styrsystem”.

Inom Region Gotland saknas ett gemensamt styrdokument för den interna kontrollen,
som anger syfte, reglerar ansvarsförhållanden och anger hur uppföljning av intern
kontroll ska gå till.
Region Gotlands revisorer har vid olika tillfällen påpekat att Region Gotlands arbete
med intern kontroll behöver förbättras.
Genom att ha ett koncerngemensamt styrdokument som reglerar hur den interna
kontrollen ska gå till kan en systematisk uppföljning genomföras.
Regionstyrelsen föreslås i de nya riktlinjerna få en möjlighet och också skyldighet att
analysera resultatet av nämndernas interna kontroll och vid behov besluta om
gemensamma kontrollområden. Ett sådant arbetssätt skapar förtroende för de
koncerngemensamma processerna och ger underlag för att jobba med förbättringar.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret, enheten för ekonomi kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 241
Au § 230

Regelverk för serviceförvaltningen
RS 2013/423

- Ledningskontoret 2013-08-05

Regionstyrelsens beslut
•

•

Regionstyrelsen ställer sig bakom principerna för:
− Styrning av serviceförvaltningens tjänster
− Kategorisering av tjänster från serviceförvaltningen
Förslaget remitteras till samtliga nämnder med remisstid till och med 18 oktober.

Förslag till regelverk har gemensamt tagits fram av serviceförvaltningen och ledningskontoret.
Ärendet föredrogs, på arbetsutskottets sammanträde, av Bo Magnusson, administrativ
utvecklingsdirektör på ledningskontoret.
Arbetsutskottets förslag till beslut överensstämmer med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 242
Au § 231

Kommunernas Kvalitet i Korthet (KKiK) 2013
RS 2013/311

- Ledningskontoret 2013-07-09

Regionstyrelsens beslut
•

Region Gotland deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt Kommunens
kvalitet i korthet, 2013.

•

Region Gotland deltar, inom ramen för projektet, i den jämförande undersökningen
om test av sin tillgänglighet. Denna tillkommande konsultkostnad tas ur
ledningskontorets anslag för kundtjänst.

Region Gotland har fått en inbjudan att delta i Sveriges Kommuner och Landstings
(SKL) arbete med Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) samt redovisa och jämföra
kvalitetsnyckeltal.
SKL startade KKiK år 2006, för att utveckla en struktur för kvalitetsredovisning. I
projektet har över 200 kommuner utvecklat och etablerat en samling resultatmått som
omfattar följande områden: - kommunens tillgänglighet för medborgaren, - trygghetsaspekter, -delaktighet, -kostnadseffektivitet, -samhällsbyggnad. Totalt används 40 mått
för att mäta kommunens prestation inom de olika områdena. Vissa är kommunspecifika
och andra hämtas ur nationell statistik.
Ledningskontoret föreslår att Region Gotland deltar i KKiK, 2013. Främsta argumentet
är att ett deltagande ger Region Gotland möjlighet att delta i utveckling av nya mått och
vara med i jämförelser mellan kommuner. Resultatet av de mätningar som ingår i
Kommunens Kvalitet i Korthet blir ett kvitto på var regionen befinner sig i förhållande
till andra kommuner. Kvalitetsjämförelser med andra kommuner och landsting är en
förutsättning för att följa upp styrkortsmålen för process- och brukare. Idag finns vissa
svårigheter med uppföljningen eftersom relevanta mätetal saknas.
Antalet deltagande kommuner är fler än i andra jämförelseprojekt som SKL driver vilket
gör jämförelser inom ramen för projektet mycket intressant.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 242 forts.
Au § 231

Deltagandet i KKiK är kostnadsfritt. Regionens insats består av egen arbetstid samt
resekostnader i samband med mötena. Inom ramen för projektet ges möjlighet att testa
och jämföra kommunens tillgänglighet via e-post och telefon, detta tillval medför
kostnad för konsult.
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkade på att Region Gotland, inom ramen för projektet, testar och
jämför sin tillgänglighet via e-post och telefoni.

Ordförande ställde proposition och fann att förslaget hade bifallits.
Expedieras:

Ledningskontoret, enheten för ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 243
Au § 232

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder. Internationell
destinationsmarknadsföring Swedish Gotland 2013 – 2015
RS 2013/188

- Inspiration Gotland, ansökan, 2013-03-18
- Ledningskontoret 2013-07-08

Regionstyrelsens beslut
•

Inspiration Gotland AB beviljas finansiellt stöd till projektet Internationell
destinationsmarknadsföring Swedish Gotland 2013–2015 med 50 % av projektets
faktiska kostnader, högst 4 884 000 kronor, ur anslag 1:1 medel för regionala
tillväxtåtgärder.

Region Gotland har tillsammans med Visit Sweden, Swedavia, partners från Gotlands
turistnäringsliv samt ett antal utländska aktörer arbetat i formen av ett partnerskap sedan
2007. Syftet med partnerskapet har varit att genom ett affärssamarbete byggt på
kommersiella grunder mellan utvalda aktörer stärka det gotländska varumärket för att
öka antalet internationella besökare till Gotland. Projektet har sedan starten fokuserat
sitt arbete på besökare från Tyskland och Finland och sedan 2012 kompletterades detta
med insatser mot Norge. Dessa tre geografier utgör sedan dess projektets prioriterade
marknader och effekterna av genomförda insatser har starkt bidragit till fler antal
besökare från dessa områden sedan projektets start.
Detta projekt syftar till att fortsätta ett redan etablerat samarbete och till att arbeta för
att stärka det gotländska varumärket internationellt samt skapa intresse för att besöka
Gotland.
Det övergripande målet är att öka antalet internationella besökare till Gotland, både
under sommaren men i förlängningen även under andra årstider. Sammanfattningsvis
ska antalet internationella besökare/gästnätter totalt sett öka från 2012 års nivå, 64 124
stycken, till 82 059 stycken år 2015 – inom de prioriterade marknaderna.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-08-15

Rs § 243 forts.
Au § 232

Ledningskontorets bedömning är att bilden av Gotland som besöksmål stärks på ett
antal väl definierade internationella marknader genom detta projekt. Gemensamma
satsningar från lokala och internationella aktörer inom näringslivet och det offentliga
medför att styrkan i marknadsföringen ökar förutsättningarna för att nå en ökad
penetration av de relevanta marknaderna.
Projektet har stöd i det näringspolitiska programmet inom utvecklingsområde Bilden av
Gotland.
Expedieras:

Inspiration Gotland
Ledningskontoret Näringslivsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29

RS § 244

Information. Färjetrafiken
RS 2013/26

Brittis Benzler (V) framförde på arbetsutskottet ett önskemål att färjefrågan skulle tas upp
som ett informationsärende.
Åke Svensson (S) informerade om vad som förevarit i frågan om färjetrafiken sedan
junisammanträdet och om hur frågan diskuterats under Almedalsveckans frukostmöten.
Även företrädarna för de övriga partierna redogjorde för vilket arbete som gjorts för att
påverka på riksnivå.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29

RS § 245

Information. Handläggning av överklagande, tillfälligt serveringstillstånd
RS 2013/1, handling nr. 239
- Kammarrätten i Stockholm 2013-08-23

Lena Celion (M) framförde på arbetsutskottet önskemål om att regionstyrelsen snarast får
en redovisning av handläggningen avseende överklagande av tillfälligt serveringstillstånd,
Munkkällaren AB.
På dagens sammanträde svarade ordföranden att hans roll varit, att genom ett överklagande, fullfölja regionstyrelsens tidigare fattat beslut och att det i enlighet med
alkohollagen inte är politikens roll att styra över myndighetsutövningen.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29

RS § 246

Delegation. Remiss – Promemoria om ny ungdomspolitik
RS 2013/488

- Utbildningsdepartementet 2013-07-22
- Ledningskontoret 2013-08-20

Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Mot bakgrund av remisstidens längt, yttrande ska vara inlämnat senast den 18 oktober,
föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att inge
yttrande. Ärendet har underremitterats till barn- och utbildningsnämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29

RS § 247

Anmälningsärenden
Till handlingarna lades följande med stöd av delegation fattade beslut:
Förhandlingsprotokoll
−

Protokoll från förhandling 2013-03-15 med Vision om Fortlöpande tid för fackligt
arbete.

−

Protokoll från förhandling 2013-04-11 med Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
(FSA) om Övergång av verksamhet enligt § 6 b Lagen om anställningsskydd (LAS).

−

Protokoll från förhandling 2013-04-11 med Legitimerades Sjukgymnasters
Riksförbund (LSR) om Övergång av verksamhet enligt § 6 b Lagen om
anställningsskydd (LAS).

−

Protokoll från förhandling 2013-05-02 med Kommunal Öst om Övergång av
verksamhet enligt § 6 b Lagen om anställningsskydd (LAS).

−

Protokoll från förhandling 2013-06-11 med Kommunal om Måltidsuppehåll vid
socialförvaltningen, Syréngården och Violen.

−

Protokoll från förhandling 2013-06-18 med Vision om att Veckovila 95 sagts upp av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

−

Protokoll från förhandling 2013-06-18 med Sveriges Ingenjörer om Lokalt
kollektivavtal om Veckovila enligt 14 § Arbetstidslagen i vissa fall.

−

Protokoll från förhandling 2013-08-12 med Kommunal om Avsteg från
Arbetstidslagen (ATL) 15 §.

−

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. – LOK13 mellan
Region Gotland och Akademikerförbundet SSR, Svenska
Kommunalarbetareförbundet. 2013-08-14.

−

Lokalt kollektivavtal om lön och anställningsvillkor för personlig assistent och
anhörigvårdare – PAN13 mellan Region Gotland och Svenska Kommunalarbetareförbundet 2013-08-14.

−

Lokalt kollektivavtal om BEA mellan Region Gotland och Svenska
Kommunalarbetareförbundet 2013-08-14.

Regionstyrelsens ordförandes beslut
−

Överklagande av Förvaltningsrättens i Stockholms dom den 19 juli 2013 mål nr
16937-13 avseende tillfälligt utökat serveringstillstånd.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29

RS § 248

Information
Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-08-29

RS § 249

Övriga frågor
Regionstyrelsens beslut
•

Med anledning av lokalstrukturen i Slite ges ledningskontoret i uppdrag att utreda
möjligheterna till lokaleffektivisering i Slite, t.ex. genom samlokalisering.

•

Uppdraget ska avrapporteras senast mars 2014.

Lars Thomsson (C) ställde fråga om lokaler i Slite och möjligheterna till lokaleffektivisering.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 29 augusti 2013, § 248
Remiss av Naturverkets rapport med förslag till
svenskt genomförande av Europaparlamentets
och rådets direktiv (2002/19/EU) av den 4 juli
2012 om avfall som utgörs av eller innehåller
elektrisk och elektronisk utrusning (WEEE)
Denna remiss har överlämnats till tekniska nämnden för
fortsatt handläggning och ev. ingivande av yttrande.
Överlämnandet har gjorts analogt med hanteringen av
remiss om behovet av lagändring för genomförande av
WEEE–direktivet, avfall som innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (RS 2012/759) Regionstyrelsens
ordförande Åke Svensson är informerad den 26 juni.

Remiss. Vägledning för barnhälsovården
Ärendet överlämnat till hälso- och sjukvårdsnämnden
och barn- och utbildningsnämnden för fortsatt
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Socialstyrelsen 2013-08-02

Remiss. Vägledning för mödrahälsovården
Ärendet överlämnat till hälso- och sjukvårdsnämnden
för fortsatt handläggning och ev. ingivande av yttrande.
Samråd har skett med regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson. Socialstyrelsen 2013-08-02

Miljödepartementet 2013-06-18

Cirkulär
Uppdrag att förbereda en upphandling av
statligt tonnage för färjetrafik till och från
Gotland
I händelse av att pågående trafikupphandling inte leder
till avtal med en operatör, ska uppdraget rapporteras till
Regeringskansliet, senast den 23 december 2013.
Trafikverket ska dock även fortlöpande informera
Regeringskansliet om hur arbetet fortskrider.
Näringsdepartementet 2013-07-11

Cirkulär 13:28

Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2014
Cirkulär 13:31

Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2013
avseende anslag 1:1 och anslag 33:6 (2006) inom
utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Näringsdepartementet 2013-06-27

Överenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund
Cirkulär 13:32

Remiss av delbetänkadet SOU 2013:45 Rätt
information – Kvalitet och patientsäkerhet för
vuxna med nedsatt beslutsförmåga
Ärendet överlämnas till socialnämnden för fortsatt
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med Lisa Stark, ledningskontoret och
regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Socialdepartementet 2013-06-24

Tid för undervisning – lärares arbete med
åtgärdsprogram (Ds 2013:50)
Ärendet överlämnat till barn- och utbildningsnämnden
den 5 augusti. Samråd har skett med regionstyrelsens
ordförande Åke Svensson.
Utbildningsdepartementet 2013-07-09

Remiss. Begreppen vårdprocess och hälsoärende
Ärendet överlämnat till hälso- och sjukvårdsnämnden
för fortsatt handläggning och ev. ingivande av yttrande.
Socialstyrelsen 2013-06-25

Kommunens skyldighet att besluta om
belägenshetsadresser för fritidshus senast den 1
januari 2015 samt vikten av att kommunen
uppdaterar lägenhetsregistret

Överenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m. – ÖLA 13 – med
Svenska Transportarbetareförbundet
Cirkulär 13:33

Överenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m med SEKO – Facket för
service och kommunikation
Cirkulär 13:34

Överenskommelse om Avgiftsbestämd
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.
Cirkulär 13:38

Interimsavtal om skolkopiering
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i
förhandlingar med upphovsrättsinnehavarnas
organisation, genom organisationernas gemensamma
förvaltningsorgan Bonus Presskopia, träffat ett avtal om
förlängning av nuvarande avtal om kopiering i skolorna.
SKL rekommenderar sina medlemmar att ingå detta
avtal med upphovsrättsinnehavarnas organisationer.

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Bilagt avtal om kopiering föreslås fortsätta att gälla t.o.m.
den 31 december 2013.
Cirkulär 13:39

Rekommendation om gemensam enhetlig modell
för preventivmedelssubvention
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har
beslutat att rekommendera landstingen och regionerna
om en gemensam enhetlig modell för preventivmedelssubvention som innebär att åldersgräns för subvention är
till och med 25 år, att egen kostnad inte ska överstiga 100
kr vid köp av subventionerade preventivmedel, samt att
preventivmedel ska ingå i läkemedelsförmånerna för att
vara aktuella för subvention.
SKL styrelse beslut nr 5 2013-06-14

Rekommendation om interkommunala
ersättningar för utbildning vid
landstingens/regionernas folkhögskolor samt
bidrag till stiftelse- och rörelsefolkhögskolor
utanför det egna området 2014
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har
beslutat att rekommendera landstingen och regionerna
att schablonbeloppet för budgetåret 2014 uppgår till
377,50 kronor per deltagarvecka, samt att rekommendera landstingen och regionerna att schablonbeloppet
tillämpas för interkommunala ersättningar för utbildning
vid landstingens och regionernas folkhögskolor utanför
det egna området samt för bidrag till stiftelse- och
rörelsefolkhögskolor utanför det egna området.
SKL styrelse beslut nr 6 2013-06-14

Länsstyrelsens beslut avseende överklagande av
Regionfullmäktiges beslut 13 juni 2011, dnr:
92038, om antagande av detaljplan på fastigheterna Gotland Visby Kaptenen m.fl.
Beslut: Klaganden har återkallat sitt överklagande varför
länsstyrelsen avskriver ärendet från fortsatt
handläggning.
Anm: Länsstyrelsen upphävde självständigt detaljplanen
(dnr 402-1455-11) på grund av flygbullerproblematiken
och riksintresset för kommunikation, Visby Flygplats.
Ärendet ligger för närvarande hos Socialdepartementet
för överprövning.

- Det ska lyftas till regionstyrelsen att nämnden kommer
att behöva en utökad rambudget med anledning av att
hyreskostnaderna i nya Sävehuset blir högre än
Kulturskolans nuvarande lokalkostnader.
Not: Återkommer till höstens budgetavstämning.
- Med anledning av flytten ska det hos regionstyrelsen
äskas medel för flytt- och städkostnader enligt följande:
2016: 100 tkr
2017: 50 tkr
- Med anledning av flytten ska det hos regionstyrelsen
äskas medel för investeringar och anpassningar av
lokaler enligt följande:
2016: 200 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden 2013-06-12, § 56

Överklagande av Regionfullmäktiges beslut den
17 juni 2013 att anta ett förslag till detaljplan
för Stenkyrka Grausne 1:78 m.m.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-08-13

Lagakraftintyg
Lagakraftintyg för Fördjupad översiktsplan för
Storsudret och Burgsvik 2025
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-08-05

Utomstående inkomna skrivelser
Beträffande kajplats i Visby för vår
sommartrafik
Gotlandsbåten AB vill med detta brev höra hur regionen
dels ser på en eventuell linjetrafik i färjeläge 4 inre
hamnen, dels ser på användningen av färjeläge 7 för
linjetrafik i stället för kryssningstrafik. Vi behöver en
snar indikation om detta.
Gotlandsbåten AB 2013-06-15 (RS2013/417)

Länsstyrelsen i Gotlands län 2013-06-17

Regional bostadsanalys för Gotlands län 2013
Länsstyrelsen i Gotlands län 2013-06-15

Skrivelser angående serveringstider på Gotland
Regionstyrelsens ordförande 2013-06-17

Verksamhetsanalys lokaler för Kulturskolan
- Nämnden godkänner verksamhetsanalys för
Kulturskolan Gotlands lokaler samt förslag till
lokalisering i nya Sävehuset.

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Ärendenr RS 2013/320

Regionstyrelsen

Handlingstyp Remissvar

Ledningskontoret

1 (2)
Bilaga § 223

Datum 29 augusti 2013

Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Remissvar. Betänkandet E-röstning och andra valfrågor
(SOU 2013:24)

Justitiedepartementet har genom remiss bjudit in Region Gotland att lämna
synpunkter på 2011 års vallagskommittés slutbetänkande E-röstning och andra
valfrågor (SOU 2013:24).
Region Gotland får med anledning av detta lämna följande synpunkter.
Region Gotland är i sak positiv till en utveckling som möjliggör e-röstning via
internet. Region Gotland är dock av den uppfattningen att detta måste föregås
av en grundlig analys av förutsättningarna och konsekvenser av den nya
valtekniken så att valhemligheten och den personliga integriteten fortfarande
tryggas, oavsett vilken form för röstavgivandet och plats som används av den
röstande.
Region Gotland har därför inget att erinra mot förslaget att det tillsätts en
utredning som följer det norska försöket med e-röstning så att försök med eröstning kan genomföras i Sverige tidigast vid 2018 års val. Region Gotland ser
det som ett krav att denna utredning ges deltagande av kommunrepresentanter.
Region Gotland har inga invändningar utöver vad som nedan anges mot de
övriga förslag som kommittén lämnat till ändringar i lagstiftningen.
Kostnader för e-röstning
Utredningen bedömer att e-röstning kan minska kostnaderna och öka
valdeltagandet. Denna slutsats kan ifrågasättas. Dubblering av system innebär
normalt ingen kostnadsbesparing såvida inte detta samtidigt kombineras med
någon form av neddragning. För att kostnaderna ska minska till följd av e-

Besöksadress Visborgsallén 19
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Postadress SE-621 81 Visby
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Ärendenr RS 2013/320

Regionstyrelsen
Region Gotland

röstning behöver vallokaler stängas. Detta i sin tur minskar tillgängligheten för
de väljargrupper som inte vill eller kan utnyttja tekniken med e-röstning. För att
kostnadsfrågan ska bli ett hållbart argument måste man acceptera att
tillgängligheten både ökar och minskar för olika grupper. Dessutom måste också
starkt ifrågasättas om det är sannolikt att systemet med e-röstning i sig verkligen
skulle öka valdeltagandet då detta redan i dag är på en mycket hög nivå. Det blir
såldes en viktig fråga för den kommande utredningen att uppmärksamma och
uppskatta de ekonomiska konsekvenserna. När dessa är klarlagda måste klart
uttryckas att finansieringsprincipen ska gälla fullt ut så att kommunerna får full
kompensation via statsbidraget.
Förtidsröstning
Värdemässigt neutrala lokaler
Idag används både församlingshem och livsmedelsföretags lokaler då de
uppfyller de krav som vallagen ställer på val- och röstningslokaler. Bland de
skolor och förskolor som används finns friskolor som drivs dels av privata
företag men även av sammanslutningar som har politisk eller religiös inriktning.
Om utredningens förslag i denna del antas kommer dessa lokaler inte att vara
möjliga använda. Detta skapa onödiga problem för kommunernas valnämnder
som kan få mycket extraarbete med att hitta nya lämpliga lokaler som uppfyller
vallagens krav på tillgänglighet. Den försämring av vallokalernas placering som
då kan uppstå kan bidra till ett minskat valdeltagande.
Region Gotland avstyrker därför förslaget att lokaler för röstmottagning inte får
ha anknytning till viss politisk eller religiös sammanslutning eller till visst företag.
REGION GOTLAND
Regionstyrelsen

Åke Svensson
regionstyrelsen ordförande
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