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Rs § 283
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Delårsrapport 2013:2, januari till och med augusti, samt underlag
till månadsrapport för september
RS 2013/90

- Delårsrapport 2, 2013, med rättelse 2013-10-11
- Bilaga till delårsrapport 2, 2013 (Resultatmått brukarperspektiv och processperspektiv)
- Ledningskontoret 2013-10-23 (delårsrapport 2:2013 med månadsrapport september)

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Delårsrapporten godkänns

•

Nämnderna ska fortsätta arbetet i enlighet med fullmäktiges beslut 2013-06-17, § 56,
om delårsrapport 1.

•

Nämnderna ska se över möjligheten att vidta åtgärder under år 2013 som ger
möjlighet att minska kostnadsmassan år 2014.

Ledningskontoret har upprättat delårsrapport två för perioden januari till och med
augusti 2013. Ärendet har till regionstyrelsen kompletteras med månadsrapporten för
september.
Mot bakgrund av komplettering med månadsrapporten för september och att
prognosen från hälso- och sjukvårdnämnden är osäker, utfallet av kömiljarden för
augusti är inte säkerställd, beslutade arbetsutskottet att överlämna ärendet utan yttrande.
Ledningskontoret presenterade på regionstyrelsens sammanträde tjänsteskrivelse med
uppdrag och månadsrapport för september.
Åtgärder för nämndernas arbete med positiva ekonomiska resultat redovisas i delårsrapport 2013:1. Ledningskontoret bedömer att arbetet måste fortsätta i enlighet med
regionfullmäktiges beslut i juni 2013, om delårsrapport 2013:1.
Den ekonomiska helårsprognosen för Region Gotland är vid delår två +74 miljoner
kronor (mnkr). Detta beror på den engångsinbetalning på cirka 80 mnkr som avser
återbetalning av försäkringspremier från 2005 och 2006 samt reavinst i samband med
försäljning av äldreboenden.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 283 forts.
Au § 261

Regionens totala resultat för perioden är +12 mnkr. Att det inte är högre beror på att
den ökade kostnaden för pensionsskulden, som i sin tur beror på sänkning av RIPSräntan, finns med i perioden.
Varken återbetalning av försäkringspremie eller intäkten av fastighetsförsäljningen finns
med i periodens resultat.
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett underskott med totalt -44 mnkr mot budget.
Detta är en försämring med 21 mnkr, mot den prognos som presenterades i samband
med rapporten för maj.
Antalet anställda har ökat med 98 personer vilket i huvudsak beror på att äldreboendet
Pjäsen nu drivs i egen regi. Sjukfrånvaron har ökat från 4,3 procent till 4,7 procent.
Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för september. I
jämförelse med delårsrapporten har resultatet förbättrats med 33 mnkr. Förändringen
beror på nämndernas prognoser. Se ärende om månadsrapport för september, RS § 324.
Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång
under räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning – delårsrapport – för verksamheten från
räkenskapsårets början. Lagen innehåller föreskrifter för rapportens innehåll; den ska innehålla
en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamheten och resultat sedan föregående
räkenskapsårs utgång och vissa i lagen specificerade upplysningar ska lämnas. Enligt samma lag
ska revisorerna bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige
beslutat. Revisorerna ska avge skriftlig berättelse som ska biläggas delårsrapporten.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rapport. Uppföljning av enskilda verksamheters arbete med
kostnadskontroll
RS 2013/557

- (Regionfullmäktige 2013-06-17, § 58)
- Ledningskontoret 2013-09-18

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige gav i juni 2013 regionstyrelsen i uppdrag att särskilt följa upp arbetet
med hur kostnadskontrollen hanteras i enskilda verksamheter, exempelvis vårdcentraler,
rektorsområden. Rapport skulle lämnas till höstens budgetavstämning.
Ledningskontoret har gjort en uppföljning genom att låta förvaltningarna svara på hur
deras ekonomiska uppföljning på enhetsnivå går till och med vilken frekvens. Sammanställning av materialet har sedan skett förvaltningsvis. Sammanfattningsvis så genomför
de flesta regelbundna möten med alla chefer, antingen direkt med förvaltningsledningen
eller via stöd som köps av serviceförvaltningen.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rapport. Kvalitets- och utvecklingsarbete på regionövergripandeoch förvaltningsnivå
RS 2013/558

-(Regionfullmäktige 2013-06-17, § 58)
- Ledningskontoret 2013-10-04

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige gav i juni 2013 regionstyrelsen i uppdrag att fokusera kvalitets- och
utvecklingsarbetet på såväl regionövergripande som förvaltningsnivå. Rapport skulle
lämnas till höstens budgetberedning.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11
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Rapport. Förslag på åtgärder för att minska kostnaderna, främst
administration, inom ledningskontoret och serviceförvaltningen
RS 2013/556

- (Regionfullmäktige 2013-06-17, § 58)
- Ledningskontoret 2013-09-17

Regionstyrelsens beslut
•

Minskning av ledningskontorets kostnader sker i enlighet med ledningskontorets
förslag till åtgärder med totalt 850 000 kronor.

•

Ingen förändring förslås för minskning av serviceförvaltningens kostnader i
avvaktan på nytt regelverk. I regelverket bör ställning tas till buffertens eventuella
användning i utvecklings- och avvecklingsarbete eller som besparing.

Regionfullmäktige har vid vårens budgetberedning givit regionstyrelsen i uppdrag att se
över kostnadsutvecklingen vad avser administration och styrning i syfte att minska
kostnaderna. Detta skulle rapporteras till höstens budgetavstämning.
Ledningskontoret har lagt fram förslag på åtgärder för att minska kostnaderna, främst
administration, inom ledningskontoret och serviceförvaltningen. I denna delrapport
föreslås för ledningskontoret en minskning av buffert med 700 000 kronor(det vill säga
en buffert om 0,5 % istället för 1 % av omslutningen) som en besparing avseende
”överbudgeterade” anslag för medlemskap uppgående till 150 000 kronor. En total
minskning av ledningskontorets budget föreslås således med 850 000 kronor. Utifrån
kommande diskussioner kring ambitionsnivåer beträffande bl.a. internationella medlemskap, näringslivsbidrag etc. kan budgeten justras vartefter beslut fattas.
Beträffande serviceförvaltningen så föreslås ingen förändring - i väntan på nytt regelverk. I regelverket bör ställning tas till buffertens eventuella användning i utvecklingsoch avvecklingsarbete eller som besparing.
Se även strategisk plan och budget, § 297.
Expedieras:

Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ledning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 287
Au § 268

Rapport. Resursfördelningsmodell utifrån demografisk utveckling
för äldreomsorgen
RS 2013/563

- Socialnämnden 2013-04-15, utdrag ur Strategisk plan och budget 2014-26
- (Regionstyrelsen 2103-05-30, § 143)
- Ledningskontoret 2013-09-16

Regionstyrelsens beslut
•

En resursfördelningsmodell införs för äldreomsorg, i enlighet med ledningskontorets förslag, att tillämpas från och med budgetåret 2014.

Regionstyrelsen gav vid vårens budgetberedning ledningskontoret i uppdrag ”att fortsätta med arbetet att genomföra en översyn av resursfördelningsmodell utifrån den
demografiska utvecklingen och det av socialnämnden presenterade förslaget [för
äldreomsorgen]. Uppdraget ska avrapporteras hösten år 2013”.
Socialnämnden hade till vårens budgetavstämning lagt fram förslag på resursfördelningsmodell för äldreomsorgen. Äldreomsorgen står inför behovsökningar till följd av ökat
antal äldre.
Anm. En resursfördelningsmodell är ett sätt att fördela ekonomiska resurser på ett i förväg
bestämt sätt.

Ledningskontoret har anfört att användning av en överenskommen modell för resursfördelning mellan verksamhet syftar till:
•

Tydlighet mot allmänheten

•

Bidrar till stabila planeringsförutsättningar

•

Bidrar till ökad långsiktighet

•

Förstärkt ekonomistyrning

•

En bas och grund att utgå ifrån när prioriteringar mellan verksamhet görs

Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ledningskontoret redogör i sin tjänsteskrivelse för socialnämndens förslag till
resursfördelningsmodell. Socialnämndens förslag bygger på en befolkningsprognos för
personer som är äldre än 65 år, med femårsintervall. Utgångsläget är en genomsnittskostnad för invånare 65+. Lönekompensation tillkommer årligen, som tidigare.
Kontoret konstaterar att denna sammantagna kostnad stämmer väl överens med årets
budget för insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Sammanfattningsvis anför kontoret att resursfördelningsmodeller enligt demografisk
utveckling har inneburit att ekonomiska resurser frigjorts. Dessa resurser har kunnat
omfördelas till andra verksamhet med sammanlagt nästan 40 miljoner kronor mellan
2008 och 2013.
Ledningskontoret föreslår att en resursfördelningsmodell införs för äldreomsorg i
enlighet med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Socialnämnden
Ledningskontoret, ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rapport. Effektivare fastighetsförvaltning genom samordning och
samverkan kring lokaler
RS 2013/583

- (Regionfullmäktige 2013-06-17, § 58)
- Ledningskontoret 2013-09-20

Regionstyrelsens beslut
•

Delrapporten tas emot och läggs till handlingarna.

•

Barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att i
samverkan tillskapa ytterligare lokaler för förskolan i Roma, inför vårterminen 2014.

Regionfullmäktige har vid vårens budgetberedning givit regionstyrelsen i uppdrag att
intensifiera arbetet med samordning och samverkan kring lokaler. Detta skulle
rapporteras till höstens budgetavstämning.
Ledningskontoret har tillsammans med förvaltningarnas lokalsamordnare samt teknikförvaltningens förvaltare påbörjat detta arbete. Underlag och konsekvensbeskrivningar
har inhämtats från respektive förvaltning. Uppdrag har även getts om att redovisningar
ska ske av andrahandsuthyrningar och utifrån vilka förutsättningar detta sker. Uppdraget
beräknas kunna redovisas för regionstyrelsen under 1:a kvartalet 2014.
Kontoret föreslår i denna delrapport att barn- och utbildningsnämnden och kultur- och
fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra en konsekvensanalys med inriktning att
genomföra en inflyttning av fritidsgården i Roma till skolan och därmed frigöra
nuvarande fritidsgård för skolverksamhet.
Arbetsutskottets förslag i enlighet med ledningskontorets förslag.
Ordförande föreslog, efter att ärendet diskuterats, att uppdraget till barn- och utbildningsnämnden förtydligas så att fokus läggs på tillskapandet av förskoleplatser i Roma.
Ordförande fann att hans förslag vunnit gillande.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Administrativ utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Lägesrapport. Handlingsplan - förbättrade möjligheter till
egenförsörjning
RS 2013/317

- (Regionstyrelsen 2013-05-30, § 146)
- Ledningskontoret 2013-09-20

Regionstyrelsens beslut
•

Lägesrapporten tas emot och läggs till handlingarna.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att, i samråd med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, påbörja planeringen med att permanenta den verksamhet som bedrivs i
projektet Ungdomskraft. I uppdraget ska övervägas om insatser från Region
Gotland kring exempelvis yrkesintroduktionsanställningar skulle kunna bidra till
minskad arbetslöshet bland unga. Avrapporteras till budgetarbetet, 2015.

Regionstyrelsen gav, vid budgetberedningen i maj, ledningskontoret i uppdrag att
återkomma med lägesrapport avseende ”Handlingsplan för förbättrade åtgärder till
egenförsörjning”. I handlingsplanen återfinns förslag på insatser som förbättrar
möjligheten för gotlänningar till egen försörjning genom bland annat öka kompetens.
Avrapportering skulle ske till höstens budgetavstämning.
Ledningskontoret informerar om att bl.a. en workshop har hållits kring ämnet arbete
och studier. Ett förvaltningsövergripande forum har initierat för arbetsmarknadsfrågor.
I forumet kommer även uppdraget, att ta fram en övergripande arbetsmarknadspolitisk
strategi, att diskuteras.
En överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland har träffats om
200 praktikplatser. Ansvaret för att inskrivna arbetssökande hos Arbetsförmedlingen ska
erbjudas platser inom förvaltningarna kommer gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ha.
Handlingsplan för den långsiktiga kompetensförsörjningen på Gotland har behandlats,
se § 317, i detta protokoll.

Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rs § 289 forts.
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Yrkande
•

Brittis Benzler (V) yrkade att ledningskontoret ges i uppdrag att, i samråd med
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, påbörja planeringen med att permanenta
den verksamhet som bedrivs i projektet Ungdomskraft. I uppdraget ska övervägas
om insatser från Region Gotland kring exempelvis yrkesintroduktionsanställningar
skulle kunna bidra till minskad arbetslöshet bland unga. Avrapporteras till
budgetarbetet, 2015.

Ordförande ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande och fann att det hade vunnit
bifall.
Expedieras:

Ledningskontoret Folkhälsa

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Information. Uppföljning av pensionsförvaltning 2013
RS 2013/242

- Ledningskontoret 2013-09-16

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret har gjort en uppföljning av Region Gotlands pensionsförvaltning.
Grunden för pensionsförvaltningen är att avsätta medel med utgångspunkt i att
utbetalningarna och kostnaderna kommer att öka i framtiden. För att dämpa påfrestningarna och hantera de framtida obalanserna är tanken att en buffert ska byggas upp.
Denna ska användas för de framtida pensionsutbetalningar som skattekraften inte
täcker.
Sedan år 2004 har det avsatts 104 miljoner kronor i pensionsförvaltning. Marknadsvärde
är 128 miljoner kronor per den 31 augusti 2013. Pensionsportföljen ligger inom de
ramar (limiter) som definieras för respektive tillgångsslag i placeringspolicyn. Aktuell
konsolidering, d.v.s. tillgångarna som andel av den marknadsvärderade pensionsskulden,
ligger på 109,6 %. I dagsläget finns risk att skuldens värde kommer att öka om ränteläget
är fortsatt lågt.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 291
Au § 272

Lönepolitiska prioriteringar år 2014
RS 2013/512

- Ledningskontoret 2013-09-25

Regionstyrelsens beslut
•

Avsatt löneutrymme fördelas i enlighet med ledningskontorets förslag.

Vid budgetberedningen i maj avsattes 0,5 % för lönestrukturella åtgärder 2014.
(Likadant hade gjorts vid både 2012-och 2013 års budgetberedningar). Förslag på
prioriteringar skulle lämnas vid höstens budgetavstämning.
Ledningskontoret har bedömt att de lönepolitiska prioriteringarna även inför 2014 bör
riktas, med de 0,5 % av löneutrymmet som avsatts före lönestrukturella prioriteringar,
mot lärare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster samt enhetschefer inom
socialförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Fördelning av löneutrymme föreslås enligt nedan:
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden

7 900 000 kr
1 800 000 kr
2 100 000 kr
100 000 kr
600 000 kr

Arbetsutskottet har i enlighet med ledningskontoret tillstyrkt förslaget.
Expedieras:

Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 292
Au § 273

Lägesrapport. Löneglidning och lönetillägg
RS 2013/587

- Ledningskontoret 2013-09-29

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret har inför budgetavstämningen utarbetat en lägesrapport för
omfattningen av lönetillägg och eventuella löneglidningar.
Expedieras:

Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 293
Au § 274

Delårsrapport 2013:2 – ledningskontoret och politikerorganisationen
RS 2013/90

- Ledningskontoret 2013-09-17

Regionstyrelsens beslut
•

Delårsrapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +5,8
miljoner kronor, mnkr. Utöver bufferten om +1,4 mnkr förklaras överskottet av
personalrelaterade orsaker (vakanser etc.) + 1,4 mnkr, generella anslag som inte
beräknas åtgå i budgeterad omfattning (anslag för strategisk utbildning, fackliga
företrädare, företagshälsovård, verksamhetsutveckling, medlemsavgifter, partistöd)
+2,2 mnkr, samt i övrigt en allmän återhållsamhet +0,8 mnkr.
För perioden januari-augusti, uppgår det justerade resultatet till +4,3 mnkr vilket i
huvudsak hänförs till bufferten om +1,4 mnkr som ligger som en grund i kontorets
resultat och i övrigt till motsvarande anslag som för helårsprognosen.
Av kvarvarande investeringsutrymmet på ca 34 mnkr beräknas ca 16 mnkr åtgå under
året. Investeringsbudgeten omfattar i huvudsak strategiska IT-investeringar.
Vid bedömning utifrån styrkortet kan säjas att kontoret ligger över målnivån vad gäller
ekonomi, samt medarbetare/ledare. Beträffande övriga perspektiv nås inte riktigt ända
fram.
Det samlade resultatet för politikerorganisationen prognostiseras till +0,8 mnkr.
Expedieras:

Ledningskontoret Ledning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 294
Au § 275

Delårsrapport 2013:2 – serviceförvaltningen
RS 2013/90

- Serviceförvaltningen 2013-09-18

Regionstyrelsens beslut
•

Delårsrapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Serviceförvaltningen har lämnat sin delårsrapport 2, perioden januari till augusti, för år
2013. Enligt prognos för helår så har förvaltningen en budgetavvikelse på +3,5 miljoner
kronor. Överskottet beror i huvudsak på förvaltningens buffert.
När det gäller kundnöjdheten så har denna ökat något från 67,8 förra året till 71,8 i år,
2013. Mätning görs genom nöjd-kund-index, NKI.
Sjuktalet för perioden uppgick till 4,8 vilket är en ökning med samma period 2012 då
sjuktalet var 4,7. De långa sjukskrivningarna, mer än 90 dagar, ökar generellt inom
serviceförvaltningen.
Expedieras:

Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 295
Au § 276

Ägardirektiv Almi Företagspartner AB 2014
RS 2013/589

- Ledningskontoret 2013-09-23

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till ägardirektiv för Almi Företagspartner Gotland AB:s verksamhet 2014,
godkänns.

Jäv

Jäv anmäldes av Åkes Svensson (S) och Eva Nypelius (C) som båda lämnade rummet vid
ärendets behandling.

Ledningskontoret har, efter förhandlingar, föreslagit nya ägardirektiv för Almi Företagspartner Gotland AB med anledning av att de nuvarande upphör att gälla i och med 2013
års utgång. Ägarna, Region Gotland och Almi företagarpartner AB, förhandlar årligen
och kommer överens om ett ägardirektiv för bolagets verksamhet det kommande året.
Ledningskontoret bedömer att det förhandlade förslaget till ägardirektiv ligger linje hur
Region Gotland ser på bolagets regionala roll, med ett förhållandevis stort utbud av
företagsrådgivning men inom ramen för det koncerngemensamma utbudet
(Almikoncernen).
Arbetsutskottet har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret Näringsliv för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 296
Au § 277

Ägar- och verksamhetsbidrag m.m. ur Näringslivsanslaget 2014
RS 2013/577

- Ung företagsamhet 2013-09-18
- Ledningskontoret 2013-09-20

Regionstyrelsens beslut
•

Bidrag lämnas och belastar regionstyrelsens anslag för näringsliv för år 2014 i
enlighet med ledningskontorets förslag.

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag för att främja näringslivsklimatet på
Gotland. Bidrag lämnas till ett antal organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i
det företagsfrämjande systemet.
Ledningskontoret har föreslagit att:
•

Bidrag lämnas till följande verksamheter för året 2014, att belasta regionstyrelsens anslag för näringsliv, enligt följande:
ALMI företagspartner Gotland AB
3 764 tkr
Inspiration Gotland AB
7 000 tkr
Science Park Gotland
1 350 tkr
Visby Centrum AB
400 tkr
Ung Företagsamhet Gotland
114 tkr
Högskolans boendegaranti
300 tkr
Rindi Kårhuslokaler
570 tkr
Coompanion
200 tkr
Tillväxt Gotland
125 tkr
Hushållningssällskapet
200 tkr
SUMMA
14 023 tkr

Arbetsutskottet har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret Ledning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rs § 297
Au § 278

Strategisk plan och budget 2014 - 2016
RS 2013/63

- Regionfullmäktige 2013-06-17, § 58
- Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning
- Kompletterande underlag till strategisk plan och budget
- Ledningskontoret 2013-09-27, Sammanställning av konsekvensanalyser nämnder, driftbudget
- Sammanställning av konsekvensanalys nämnder, driftbudget 2013-09-27
- Nämndernas investeringsäskanden 2013-10-11
- Strategisk plan och budget kap. 4 Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna 2013-10-22

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att inför arbetet med budget 2015 komma med
förslag som säkerställer att internhyror inte finansierar övrig verksamhet.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att redovisa Region Gotlands arbete med
rehabiliteringskedjan och arbetet med den interna rörligheten, inklusive åtgärder till
förbättringar. Uppdraget ska senast avrapporteras till budgetberedningen 2014.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Föreliggande förslag till drift- och investeringsbudget för år 2014 samt
investeringsbudget för 2015 fastställs.

•

Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2014-2016 förklaras upprättad.

•

Kommunalskatten höjs med 50 öre. För år 2014 fastställs kommunalskatten till
33:60 per skattekrona.

•

Låneramen, för 2014, för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 miljoner
kronor.

•

Regionstyrelsen ges rätten att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.

•

Regionstyrelsen ges rätten att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.

•

Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur
Region Gotlands Eget kapital.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGIONFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILLNÄMNDERNA
•

Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i
syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.

•

Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i
2014-års budget. Detta är extra viktigt då Regionens budgetresultat är lågt.

•

Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för effektivisering
av administrativa och andra gemensamma processer för att undvika
suboptimering.

•

Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta
potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet.

•

Nyanställningar och återbesättningar ska ske med restriktivitet.

•

Budgetdisciplinen ska hållas.

R eser va t i oner

Följande reserverade sig till förmån för egna yrkanden om driftbudget:
Lena Celion (M), Lars Thomsson (C), Mats-Ola Rödén (FP).

Allmänt

Budgetavstämningen inleddes med en presentation av utgångsläget för den fortsatta
beredningen av strategisk plan och budget 2014-2016. Regionstyrelsen deltog i
genomgång av de övergripande förutsättningarna., som presenterades av
ekonomienheten.
Ekonomidirektör Åsa Högberg redovisade konsekvensanalys av att inga äskanden
medges, utifrån det uppdrag som fullmäktige gett samtliga nämnder.
Förslag till driftbudget (i miljoner kronor, mnkr)

Ordförande Åke Svensson (S) presenterade majoritetens, S-MP-V, samlade förslag till
driftbudget.
Y r k a n den
•

Åke Svensson (S) yrkade i enlighet med arbetsutskottets förslag på besparingar 2014
enligt följande: arvode för politiker fryses på 2012-års nivå, minskning av prishöjning
för serviceförvaltningen, minskning av buffert för ledningskontoret och minskning
av anslag för tomhyra Solrosen. Total besparing 4,2 miljoner kronor, mnkr.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

3 (7)
Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Ramtillskott yrkades med totalt 46,5 mnkr enligt följande: barn- och utbildnings-

nämnden för resursfördelningsmodell 5,0 mnkr, skolskjutsar 6,0 mnkr och regionalt
stöd 1 mnkr, kultur- och fritidsnämnden simhall Hemse 0,5 mnkr, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden IT och evakuering 2,0 mnkr, socialnämnden för
resursfördelningsmodell 8,0 mnkr och försörjningsstöd 6,0 mnkr, hälso- och
sjukvårdsnämnden ramtillskott 18,0 mnkr och räddningstjänsten 2,0 mnkr.
Skattehöjning föreslås med 50 öre (49,5 mkr). Därmed uppnås ett resultat på
3,2 mnkr.
•

Lena Celion (M) yrkade på besparingar enligt följande:
Regionstyrelsen behållen lokalbesparing (kvarstår) 10 mnkr. Minskade utgifter för
räntor på grund av avbetalning med AFA-medel 2,6 mnkr. Inget inrättande av
Naturreservatet Södra Hällarna 0,3 mnkr. Intäkter: Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kömiljarden 30 mnkr. Tekniska nämnden Höjda VA avgifter 1,0 mnkr.
Förslag till ramtillskott:

Tekniska nämnden Räddningstjänst 4,0 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden
Skolskjutsar -3,0, Regionalt stöd merkostnad till små skolor på landsbygden 7,0 mnkr (finansieras centralt). Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden IT och
evakuering ordinarie ram 0 mnkr, IT 1-1 datorer 1,2 mnkr. Socialnämnden: I stället
för majoritetens satsning på försörjningsstöd satsas 6,0 mnkr på förebyggande
sociala åtgärder, utökat anhörigstöd 0,3 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har
redan fått tillskott på 16,0 mnkr enligt resursfördelningsmodellen.
Engångsutbetalning av tidigare gjorda försäkringsinbetalningar (AFA) sker även
under 2014 vilket beräknas bli 40 mnkr till Gotland. Även dessa pengar skall
användas till amortering för att ytterligare sänka räntekostnaderna. Nej till
skattehöjning. I övrigt i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därmed uppnås ett
resultat på 11,1 mnkr.
•

Lars Thomsson (C) yrkade på följande besparingar/intäkter 2014:
Ledningskontoret ramminskning 0,8 mnkr, lokalbesparingar 3,0 mnkr,
finansförvaltningen AFA-medel 20,0 mnkr. Socialnämnden: Konkurrensutsättning
generellt och upphandling av Pjäsen 8,0 mnkr. Tekniska nämnden: samlad
organisation VA 2,0 mnkr, inget inrättande av det kommunala Naturreservatet
Södra Hällarna 0,5 mnkr.
Förslag till ramtillskott/kostnader

Barn- och utbildningsnämnden/Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ITsatsningar 2,0 mnkr, Regionalt stöd små skolor på landsbygden 3,0 mnkr. Kostnad
för skolskjutsar tas inom befintlig ram. Tekniska nämnden Kollektivtrafik
halvtimmestrafik 3,0 mnkr, Botaniska trädgården 0,5 mnkr.
Socialnämnden Försörjningsstöd/resursfördelning 8,0 mnkr. Hälso- och
sjukvårdsnämnden Säkrad bemanning primärvården 3,0 mnkr. Uppdrag ges till
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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ledningskontoret att genomföra en strukturutredning, Struktur 2015, där uppdraget
är att ”hitta” 50 miljoner kronor i strukturella förändringar inom hela Region
Gotlands verksamhet. Merkostnad för badhus Hemse tas inom befintlig ram. Likaså
gäller för evakuering.
Nej till skattehöjning. I övrigt i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därmed
uppnås ett resultat på 9,2 mnkr.
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på besparingar 2014 enligt följande:
Ledningskontoret minskning av buffert 1,8 mnkr, Ramminskning miljö- och
hälsoskyddsnämnden tekniska nämnden och byggnadsnämnden 1,8 mnkr. Samt
återbetalning av AFA och kömiljarden, tillskott 30,0 mnkr. Reavinst beräknas med
10 mnkr utifrån försäljningslista. Nej till skattehöjning
Behållen lokalbesparing 10,0 mnkr.
Förslag till ramtillskott:
Tekniska nämnden Räddningstjänsten 4,0 mnkr, Botaniska trädgården 0,5 mnkr,
Kollektivtrafik 3,0 mnkr, Badstränder 0,5 mnkr. Barn- och utbildningsnämnden
Regionalt stöd små skolor på landsbygden 3,0 mnkr, Skolskjutsar 6,5 mnkr.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden IT 1-1 datorer 1,2 mnkr, riktade
utbildningsmedel Idrottsutbildning 0,7 mnkr, Körkortsutbildning 0,1 mnkr, inget
ramtillskott för evakuering. Hälso- och sjukvårdsnämnden Ramtillskott/”lättakut”
Hemse/Distriktssjuksköterska Burgsvik 2,8 mnkr. I övrigt inget tillskott till hälsooch sjukvårdsnämnden utöver kömiljarden då nämnden inte har något strukturellt
underskott. I övrigt i enlighet med arbetsutskottets förslag. Därmed uppnås ett
resultat på 8,2 mnkr.

P r oposi t i on och omr öst n i n g
Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag, Lena Celions yrkande, Lars
Thomssons yrkande och Mats-Ola Rödéns yrkande och fann att arbetsutskottets förslag
vunnit majoritet. Omröstnings begärdes. Ordföranden ställde proposition på om arbetsutskottets förslag skulle vara huvudförslag och Lena Celions, Lars Thomsson eller MatsOla Rödéns yrkande skulle vara motförslag och fann att arbetsutskottets förslag var
huvudförslag och att Lena Celions yrkande var motförslag. JA för arbetsutskottets
förslag. NEJ för Lena Celions yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Bo Björkman (S), Isabel
Enström (MP), Brittis Benzler (V), Meit Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Janica Sörestedt (S) och
Åke Svensson (S). 3 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Rolf Öström (M) och Stefan
Wramner (M). 4 ledamöter avstod: Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Lars Thomsson (C)
och Mats-Ola Rödén (FP). Arbetsutskottets förslag hade sålunda vunnit majoritet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Förslag till driftbudget (i miljoner kronor, mnkr)

Utgångsläge inför
budgetavstämningen

2014
-2
S-MP-V

Besparing
Arvode för politiker 2012-01 nivå
SF justering av prishöjning
Ledningskontoret just. av buffert/ramminskning
Justering av anslag för tomhyra Solrosen

0,2
1,2
0,8
2,0

M

C
0,2
1,2
0,8
2,0

0,2
1,2
0,8
2,0

0,2
1,2
1,8
2,0

10,0
2,6
0,3

3,0

10,0

Övriga besparingar/ intäkter, enligt yrkanden
Lokalbesparing
Minskade räntor genom avbetalningar
Ej inrättande av Naturreservatet Södra Hällarna
TN/Samlad organisation VA
TN/Höjda VA-avgifter
SON/Konkurrensutsättning generellt och
upphandling Pjäsen
Finansförvaltningen, AFA-medel
HSN/Kömiljarden
Kömiljarden, AFA-medel

0,5
2,0

1,0
8,0
20,0
30,0

30

R am m inskning, enligt yrkanden

1,8

MHN, TN och BUN
Ramtillskott
TN/SBF/räddningstjänst
KFN/badhus, Hemse
BUN/resursfördelningsmodell
BUN/skolskjutsar
BUN/regionalt stöd små skolor
GVN/IT och evakuering
SON/resursfördelningsmodell
SON/försörjningsstöd
HSN/generellt ramtillskott

-2,0
-0,5
-5,0
-6,0
-1,0
-2,0
-8,0
-6,0
-18,0

-4,0
-0,5
-5,0
-3,0
-7,0
0
-8,0
0
0

-2,0
0
-5,0
0
-3,0
0
Se
Nedan

-4,0
-0,5
-5,0
-6,5
-3,0
0
-8,0
-6,0

-0,5
-3,0

-0,5
-3,0
-0,5

Övriga R am tillskott, enligt yrkanden
TN/Botaniska trädgården
TN/Kollektivtrafik
TN/Badstränder
BUN/GVN/IT-satsningar

Justerande:

-2,0

Utdragsbestyrkande:
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GVN/1-1 datorer
GVN/Idrottsutbildning
GVN/Körkortsutbildning
SON/ Förebyggande sociala åtgärder
SON/Utökad anhörigstöd
SON/Försörjningsstöd/resursfördelning
HSN/Säkrad bemanning primärvården
HSN/Akuten Hemse, D-sköterska B-vik

Summa

S-MP-V
-

M
-1,2

-

-6,0
-0,3

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

C

-8,0
-3,0

-

-2,8

-46,3

Skattehöjning 50 öre
Reavinst

49,5

0

0

0
10

Resultat

3,2

11,1

9,2

8,2

Förslag till investeringsbudget (i miljoner kronor, mnkr)

Förslag till investeringsbudget
(i mnkr)

2014

2015

Arbetsutskottets förslag
Regionstyrelsen

42,1

18,1

0,1

0,1

20,0

16,0

2,0

2,0

Ledningskontoret
-

fast pott

-

IT-investeringar

Serviceförvaltningen
-

fast pott

-

lokalförsörjningsplan

20,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförv. anslagsfinansierad v.h.
-

fast pott, minskning enligt TN:s beslut

-

VA samt avfall

Teknikförvaltningen, lokalförsörjningsplan

183,2

166,6

26,4

30,0

0,6

0,6

60,2

65,0

35,0

30,0

8,0

8,0

-

fast pott (fordon, maskiner)

-

Sporthall (pågående byggnation)

41,0

21,0

-

Hamnar

12,0

12,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Byggnadsnämnden
Justerande:

fast pott
Utdragsbestyrkande:
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

fast pott, minskning enligt MHN:s beslut

Kultur- och fritidsnämnden
-

fast pott

Barn- och utbildningsnämnden

0,2

0,2

0,2

0,2

1,0

1,0

1,0

1,0

37,0

8,5

-

fast pott (3+4 mnkr)

7,0

-

lokalförsörjningsplan

30,0

-

IT-investeringar

7,0
1,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

25,0

131,5

3,0

3,0

22,0

128,0

0

0,5

6,0

5,0

fast pott (3+3 mnkr)

6,0

5,0

Hälso- sjukvårdsnämnden

43,0

21,0

-

fast pott

-

Sävehuset

-

IT-investeringar

Socialnämnden
-

-

fast pott (3+15 mnkr)

18,0

18,0

-

lokalförsörjningsplan

25,0

0

Investeringsbudget totalt

339,5

393,9

Ö vr i ga yr k a n den
•

Brittis Benzler (V) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) att tekniska
nämnden får i uppdrag att inför arbetet med budget 2015 komma med förslag som
säkerställer att internhyror inte finansierar övrig verksamhet.

•

Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S) och Brittis Benzler
(V), att ledningskontoret ges i uppdrag att redovisa Region Gotlands arbete med
rehabiliteringskedjan och arbetet med den interna rörligheten, inklusive åtgärder till
förbättringar. Uppdraget ska senast avrapporteras till budgetberedningen 2014.

Ordförande ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande och fann att det hade
bifallits. Ordförande ställde proposition på Isabel Enströms yrkande och fann att det
hade bifallits.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret HR
Justerande:
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Rs § 298
Au § 279

Exploateringsavtal. Bunge Broungs 1:19 och Matisse 1:28
RS 2013/566

- Tekniska nämnden 2013-09-04, § 179, med exploateringsavtal AB Startkapitalet
- Ledningskontoret 2013-09-16

Regionstyrelsens beslut
•

Exploateringsavtal med Regella AB för fastigheten Bunge Broungs 1:19 samt
exploateringsavtal med AB Startkapitalet Nr 6278 för fastigheten Bunge Matisse
1:28 godkänns.

Tekniska nämnden har föreslagit att exploateringsavtal, för Bunge Broungs 1:19 och
Bunge Matisse 1:28, med Regella AB och AB Startkapital godkänns. Området för
exploatering är beläget vid Sandviken, även kallad Bungeviken, ca 2 km från Fårösund.
Enligt detaljplaneförslaget föreslås bildande av 25 småhusfastigheter samt ett mindre
område för hotell, uthyrningslägenheter och restaurang. Området ska anslutas till det
regionala vatten- och spillvattennätet. För fullgörandet av avtalen ska en säkerhet i form
av bankgaranti ställas på 1,3 miljoner kronor respektive 0,2 miljoner kronor.
Ledningskontoret har inget att erinra och föreslår att exploateringsavtalet godkänns.
Arbetsutskottet har i enlighet med ledningskontoret godkänt exploateringsavtalet.
Anm: Detaljplaneförslaget har av byggnadsnämnden 22 maj 2013 godkänts för antagande i
regionfullmäktige.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 299
Au § 280

Detaljplan. Bunge Broungs 1:19 och Matisse 1:28, antagande
RS 2013/413

- Miljökonsekvensbeskrivning 2011-01-19
- Genomförandebeskrivning 2012-08-22
- Detaljplan 2012-08-22
- Plankarta 2012-08-22
- Utlåtande 2013-04-23
- Byggnadsnämnden 2013-05-22, § 95
- Ledningskontoret 2013-06-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget för Bunge Broungs 1:19 och Bunge Matisse 1:28 godkänns.

Byggnadsnämnden har, i maj, för antagande i fullmäktige godkänt förslaget till detaljplan
för Bunge Broungs 1:19 och Bunge Matisse 1:28. Området, som har en areal på ca 19
hektar, är beläget vid Sandviken, även kallad Bungeviken, ca 2 km sydost från Fårösund.
Fastigheten Bunge Broungs är i privat ägo och Bunge Matisse är upplåten med tomträtt
till ett bolag.
Planen syftar till att återskapa den turistnäring som tidigare fanns i Bungeviken och
utveckla denna. Avsikten är att skapa totalt 25 tomter för småhusbebyggelse samt två
fastigheter med bostadsenheter för uthyrningsverksamhet, hotell, restaurang och
poolområde. Tomterna ska anpassas med stor hänsyn tagen till områdets särskilda
egenskaper. En miljökonsekvensbeskrivning har tagits fram för att säkerställa att hänsyn
tas till områden med äldre betesmarker under igenväxning med en del skogsområden,
våtmarker och alvarmarker.
Ledningskontoret har i sitt remissvar poängterat vikten av att närliggande våtmarket
skyddas, vilket nu är infört i planbestämmelsen. Kontoret har föreslagit att planförslaget
överlämnas till fullmäktige för antagande så snart exploateringsavtalet är klart och
undertecknat.
Arbetsutskottet har i enlighet med ledningskontoret godkänt planförslaget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 300
Au § 281

Exploateringsavtal. Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63
RS 2013/565

- Tekniska nämnden 2013-09-04, §178, med exploateringsavtal
- Ledningskontoret 2013-09-16

Regionstyrelsens beslut
•

Exploateringsavtalet med Fritids AB Ljugarn för fastigheterna Ardre Hallute 1:77
och Ardre Nygårds 1:63 godkänns.

Tekniska nämnden har föreslagit att upprättat exploateringsavtal med Fritids AB
Ljugarn för fastigheterna Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63, beläget i Ljugarns
samhälle, godkänns. Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för området som
tillåter att upp till sju småhusfastigheter bildas. Området ska anslutas till Region
Gotlands vatten- och spillvattennät. För planens genomförande ställs en säkerhet i form
av en bankgaranti på 150 000 kronor.
Ledningskontoret har inget att erinra och föreslår att exploateringsavtalet godkänns.
Arbetsutskottet har i enlighet med ledningskontoret godkänt exploateringsavtalet.
Anm: Detaljplaneförslaget har av byggnadsnämnden 17 april 2013 godkänts för antagande i
regionfullmäktige.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 301
Au § 282

Detaljplan. Ardre Hallute 1:77 och Nygårds 1:63, antagande
RS 2013/39

- Genomförandebeskrivning 2012-09-26
- Detaljplan 2012-09-26
- Plankarta 2012-09-26
- Utlåtande 2013-03-18
- Tekniska nämnden 2012-09.26, § 211 samråd
- Byggnadsnämnden 2013-04-17, § 66
- Ledningskontoret 2013-08-22
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-09-10, § 117 , beviljad delegation

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Planförslaget för Ardre Hallute 1:77 och Ardre Nygårds 1:63 godkänns.

Byggnadsnämnden har i april, för antagande i fullmäktige, godkänt förslaget till detaljplan för Ardre Hallute och Nygårds 1:63. Planområdet som är beläget i utkanten av de
centrala delarna i Ljugarns samhälle omfattar ca 0,75 hektar. Det ansluter mot Storvägen
i väster och mot norr, söder och öster finns bostadsbebyggelse. Inom planområdet
(Hallute 1:77) har tidigare funnits snickeri och glasmästeri med verksamhet fram till
2010. Detaljplanen föreslår att fastigheterna nu upplåts för bostadsändamål i stället för
som tidigare industrimark. Totalt kan maximalt 11 bostadsenheter tillkomma inom
planområdet. Befintlig snickeribyggnad ska i första hand bevaras i ursprungliga delar och
byggs om till bostäder. Ett gestaltningsprogram har tagits fram, då fastigheterna ansluter
till kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, för att inordnas i befintligt bebyggelse.
Fastigheterna ligger inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. I detaljplanen sägs
att en förändring från industri- till bostadsändamål inte torde medföra en större
belastning än vad en förväntad ny verksamhet av industrikaraktär skulle innebära. Vidare
krävs viss sanering av ett begränsat markområde och att denna ska vara genomförd
innan detaljplanen träder i kraft.
Ledningskontoret har, med stor tvekan, överlämnat planförslaget för godkännande och
vidare antagande i fullmäktige. Tvekan grundas på tekniska nämndens syn att så långt
möjligt minska den tillkommande belastningen på avloppsreningsverket i Ljugarn och
inte tillåta tomter som är mindre än 1 500 kvadratmeter.
Anm: Miljö- och hälsoskyddsnämnden har, den 8 augusti i delegationsbeslut, godkänt marken
för bostäder efter utvärdering av de saneringsinsatser som gjorts. Exploateringsavtalet för
fastigheterna föreslås bli godkänt av regionstyrelsen se au § 281.

Arbetsutskottet har i enlighet med ledningskontoret föreslagit att planförslaget godkänns.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 302
Au § 283

Planprogram för Hamnen-Kopparsvik-Holmenområdet, samråd
RS 2012/416

- Regionstyrelsen 2012-09-27, § 272
- Plan- och bostadskommittén 2013-09-03, § 4
- Ledningskontoret 2013-09-18
- Planprogram 2013-09-20

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till upprättat planprogram för Hamnen-Kopparsvik-Holmenområdet ställs
ut för samråd.

Regionstyrelsen gav i september 2012 ledningskontoret i uppdrag att i samarbete med
samhällsbyggnadsförvaltningen arbeta fram ett förslag till planprogram för området
Holmen-Kopparsvik-Hamnen. I detta ska effekterna belysas ur ett brett samhällsperspektiv för möjliga utvecklingsscenarier. Utgångspunkten för den geografiska avgränsningen för planprogrammet är det område som i den fördjupade översiktsplanen för
Visbyområdet 2025 är redovisat som ett utredningsområde.
Ledningskontoret har tagit fram ett utkast till planprogram. Det har dessutom tagits
fram ett gestaltningsprogram för Holmenområdet.
Plan- och bostadskommittén har, i september 2013, med det redovisade utkastet till
planprogram och gestaltningsprogrammmet som grund, beslutat att utarbeta ett
slutförslag till planprogram för Holmen-Kopparsvik-Hamnområdet.
Ledningskontoret föreslår att förslag till upprättat planprogram ställs ut för samråd.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att upprättat planprogram ställs
ut för samråd.
Jäv
Jäv anmäldes av stadssekreterare Nina Gustavsson, som lämnade rummet vid ärendets
behandling.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 303
Au § 284

Markanvisningsavtal för Visby Artilleriet 1:38, del av
RS 2013/169

- Visby Lagern AB 2013-03-22
- Regionstyrelsen 2013-06-19, § 174
- Ledningskontoret 2013-09-23, med förslag till avtal

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till markanvisningsavtal för Visby Artilleriet 1:38, del av, med
Gotland Visby Lagern 12 AB, godkänns.

Företaget Visby Lagern AB har framfört önskemål om att förvärva del av Visby
Artilleriet 1:38 för att där bygga studentlägenheter. Fastigheten är belägen på före detta
A7-området i kvarteret Kolgården och innefattar bland annat den före detta tygverksstaden. I sydöst finns riksantikvarieämbetet och riksutställningars lokaler. Nordöst om
fastigheten finns bostäder och i öst-sydlig riktning avgränsas den av Allégatan.
Regionstyrelsen har i juni 2013 gett ledningskontoret i uppdrag att ta fram ett markanvisningsavtal med Visby Lagern AB för byggande av bostäder inom fastigheten. Ett
antal villkor ställdes av regionstyrelsen för att utredas och regleras i avtalet.
Ledningskontoret har arbetat fram ett förslag till markanvisningsavtal med beaktande av
ställda villkor.
Exploatören har efter antaget markanvisningsavtal att redovisa hur hela exploateringen
ska genomföras i alla dess delar. Genomförande av detaljplanen kommer inte att
medföra några betydande kostnader för Region Gotland.
Ledningskontoret har föreslagit regionstyrelsen att upprättat förslag till markanvisningsavtal för Visby Artilleriet 1:38, del av, med Gotland Visby Lagern 12 AB, godkänns.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att upprättat förslag till
markanvisningsavtal godkänns.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 304
Au § 285

Begäran om planläggning av mark
RS 2013/425

- AB Gotlandshem 2013-06-19
- Ledningskontoret 2013-09-17

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret tjänsteskrivelse antas som svar på AB Gotlandshems begäran.

AB Gotlandshem har begärt att planläggning av mark ska ha en mer långsiktig
inriktning. De har hemställt om att det över en 5-årsperiod ska finnas tillgång till detaljplanelagd mark för en årlig nyproduktion av ca 40 hyreslägenheter.
Ledningskontoret har i sitt förslag till yttrande redogjort för arbetet med planprogram
och detaljplaner inom Visby.
Ledningskontoret instämmer i och sympatiserar med Gotlandshems önskan om mer
långsiktighet när det gäller planeringen av mark för hyreslägenheter. Ledningskontoret
ser gärna att Gotlandshem tillsammans med kontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen genomför regelbundna samråd för att definiera lämpliga utbyggnadsområden när
det gäller hyreslägenheter. Kontoret föreslår också att exploateringsplanen kompletteras
så att kommande bostadsprojekt fortsättningsvis även anger typ av upplåtelseform, som
hyresrätter, bostadsrätter, radhus, småhus.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att upprättat planprogram ställs
ut för samråd.
Expedieras:

AB Gotlandshem med ledningskontorets skrivelse
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 305
Au § 286

Ansökan om markanvisning för förtätning av Södertorg i Visby
RS 2013/219

- Formahem och Structor 2013-03-25
- Ledningskontoret 2013-09-02

Regionstyrelsens beslut
•

Ansökan om markanvisning för Södertorg i Visby avslås.

•

Byggnadsnämnden ges i uppdrag att studera förutsättningarna för en utveckling av
Södertorg.

Företrädare för företagen Formahem och Structor har gemensamt ansökt om markanvisning för Södertorg i Visby. De avser att öka attraktiviteten kring Södertorg och
skapa en förtätad stadsmiljö i samklang med övrig bebyggelse. I första hand ska detta
ske, med stöd av detaljplan, genom att bygga bostäder, lokaler för handel samt de
parkeringsplatser som bebyggelsen genererar.
Ledningskontoret anser att Södertorg är en viktig del av Visbys innerstad. En förtätning
skulle vara positiv ur flera aspekter. Kontoret anser att framförda synpunkter på
utvecklingsmöjligheterna ligger i linje med Region Gotlands egna ambitioner när det
gäller innerstadens utveckling. Förutsättningarna för en förtätning måste dock utredas
närmare och en av grundprinciperna vid anvisning av mark är att denna ska ske i
konkurrens.
Ledningskontoret föreslår att byggnadsnämnden ges i uppdrag att studera förutsättningarna för en framtida förtätning av Södertorg.
Arbetsutskottet föreslog att uppdraget till byggnadsnämnden ändras till utveckling i stället
för förtätning.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 306
Au § 287

Ansökan om markanvisning kv. Järnvägen Söderväg i Visby
RS 2013/220

- (Byggnadsnämnden 2012-12-12, § 245)
- Formahem och Structor 2013-03-25
- Ledningskontoret 2013-09-17

Regionstyrelsens beslut
•

Ansökan om markanvisning inom kv. Järnvägen i Visby avslås.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, under förutsättning av att nuvarande programförslag godkänns, återkomma med förslag till hur anvisning av markområdet ska
genomföras.

Företrädare för företagen Formahem och Structor har ansökt om markanvisning för
kvarteret Järnvägen i Visby, beläget vid Söderväg. Ansökan syftar till att komplettera
området utanför Söderport och längs med Söderväg med nya bostäder och lokaler för
handel och service.
Byggnadsnämnden har i december 2012 gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag
att ta fram ett detaljplaneprogram för kv. Järnvägen. Ett samrådsförslag har varit utställt
i augusti i år. I detaljplanen föreslås bl.a. att området ska kompletteras med bostäder
samt att en bättre helhet med en tydligare struktur och stadsmässighet skapas. Området
omfattar i dagsläget fastigheter som ägs av Statens Fastighetsverk (f.d. försäkringskassans lokaler). en parkeringsplats samt del av Visby Hällarna 1:7 som är en parkmark.
Båda des sistnämnda fastigheterna ägs av Region Gotland.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse påpekat att det detaljplaneprogram som finns
ute för samråd innehåller ett antal förslag till utveckling av kvarteret. Kontoret har inte
sett något skäl till att direktanvisa Region Gotlands del av markområdet.
Ledningskontoret har föreslagit att ansökan avslås och att kontoret får i uppdrag att,
under förutsättning av att nuvarande programförslag godkänns, återkomma med förslag
till hur anvisning av markområdet ska genomföras.
Arbetsutskottets förslag i enlighet med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 307
Au § 288

Ansökan om markanvisning kv. Såpsjudaren i Visby
RS 2013/448

- Skanska Sverige AB 2013-06-24
- Ledningskontoret 2013-09-19

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma med förslag till markanvisningsavtal
med Skanska Sverige AB, för att möjliggöra en utbyggnad av kvarteret Såpsjudaren,
Visby, i enlighet med detaljplan.

Skanska Sverige AB har framfört att de vill vara med och utveckla kvarteret Såpsjudaren
i Visby för bostäder. Kvarteret ligger i stadsdelen Terra Nova i Visby. Skanska Sverige
avser att skapa ett område med flerfamiljshus i bostadsrättsform och enligt deras
koncept ”Boklok”. I en första etapp föreslår de att 26 lägenheter byggs.
Ledningskontoret har framfört att kvarteret Såpsjudaren omfattas av en detaljplan från
1991 som möjliggör byggande av 60-80 bostäder i flerfamiljshus. Kontoret ser positivt
på Skanskas intresseanmälan och förslag till utbyggnad. Kontoret finner inte att detta
innebär avvikelser från gällande detaljplan.
Ledningskontoret föreslår att de får i uppdrag att återkomma med förslag till markanvisningsavtal med Skanska Sverige AB, för att möjliggöra en utbyggnad av kvarteret
Såpsjudaren i enlighet med detaljplan.
Arbetsutskottets förslag i enlighet med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 308
Au § 291

Remiss. Ansökan om tillstånd till kameraövervakning, Clarion
Hotel i Visby
RS 2013/560

- Länsstyrelsen Gotlands län 2013-09-13
- Ledningskontoret 2013-09-20

Regionstyrelsens beslut
•

Hotel Wisby AB:s ansökan om tillstånd för kameraövervakning av Clarion Hotel
Wisbys lokaler i den del som avser personalkorridor, varuintag och nödutgång
tillstyrks.

•

Vad gäller kameraövervakning av området vid hotellets reception och entréer, vilka
används av både allmänheten och hotellgäster, överlämnar regionstyrelsen till
länsstyrelsen att pröva efter de överväganden som tillämpas för andra hotell i
kommunen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hotell Wisby AB har sökt tillstånd att få använda kameraövervakning med sju kameror
på olika platser i och utanför hotellbyggnaden på Strandgatan i Visby . Kamerorna ska
placeras vid två entréer, i receptionen, i personalkorridor, i varuintag och vid två nödutgångar. Ändamålet med kameraövervakningen är dels att förhindra hot och våldsbrott
mot personal och dels att förhindra obehöriga personer från att ta sig in i hotellets
lokaler. Bildupptagningarna ska bevaras i 48 timmar, ingen ljudupptagning ska ske.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande tillstyrkt delar av ansökan. Kontoret anser dock att
i den del som avser områden dit allmänheten har tillträde, eller där kameror finns riktade
mot platser där allmänheten kan övervakas, krävs det tillstånd av länsstyrelsen.
Expedieras:

Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 309
Au § 292

Motion. Idrottsmuseum på Gotland
RS 2013/128

- Motion 2013-02-25
- Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-10, § 66
- Ledningskontoret 2013-09-19

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås, då ekonomiska ramar saknas för att stödja nya verksamheter.

Margareta Persson (M) har i en motion yrkat om att låta utreda förutsättningarna för ett
idrottsmuseum på Gotland.
Kultur- och fritidsnämnden har låtit utreda förslaget. De konstaterat att hyreskostnaden
i snitt för hyrda lokaler är 800-900 kr per kvadratmeter vilket i enlighet med Gotlands
idrottshistoriska förenings önskade ca 1 000 kvadratmeter skulle bli 800 000-900 000
kronor. Nämnden påpekar att en sådan kostnad inte ryms inom befintliga ramar och att
ett årligt ramtillskott på motsvarande belopp skulle behövas. De har dock förslagit att de
ska få i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett framtida idrottsmuseum på
Gotland.
Ledningskontoret har bedömt att den av kultur- och fritidsnämnden föreslagna undersökningen inte ska genomföras då ekonomiska möjligheter saknas.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska avslås med motiveringen att
ekonomiska ramar saknas för att stödja nya verksamheter.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 310
Au § 293

Motion. Analys av Region Gotlands ekonomiska situation
RS 2012/683

- Motion 2012-11-26
- Ledningskontoret 2013-09-10

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad i den del som avser redovisning av uppföljningar och
förändringar som är gjorda efter tidigare analys.

•

Motionen avslås i den del som avser att anlita Sveriges kommuner och landstings
analysgrupp i syfte att genomföra en analys.

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att utforma förslag till åtgärder och/eller aktivitetslista utifrån Analysgruppens slutsatser. Uppdraget ska avrapporteras till budgetberedningen våren 2014.

I en motion från Simon Härenstam (M) föreslås att det ska göras en objektiv analys av
Region Gotlands ekonomiska situation och verksamhetens kostnader. I motionen yrkas
på att redovisning ska ske av de uppföljningar och förändringar som gjorts efter det
tidigare genomförandet av Analysgruppen från Sveriges kommuner och landsting.
Yrkande har även gjorts om att en ny intresseanmälan ska göras till Sveriges kommuner
och landstings Analysgrupp i syfte att göra en analys av Region Gotlands ekonomi och
ekonomistyrning.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse, kortfattat, redogjort för slutsatser och
förbättringsförslag som framkom vid analyser som gjordes av Sveriges kommuner och
landsting åren 2002 och 2006. Kontoret anser att någon lösning på den ekonomiskt
ansträngda situationen inte skulle kunna fås av Sveriges kommuner och landsting.
Arbetet bör istället utgå ifrån det som framkommit tidigare. Arbetet med ett nytt
styrkort ska under 2014 påbörjas och i detta har den nyvalda majoriteten möjlighet att
sätta hårdare tryck på den ekonomiska styrningen i de finansiella målen.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad i den del som avser
redovisning av uppföljningar och som är gjorda efter tidigare analys och att motionen
avslås i den del som avser att anliga Sveriges kommuner och landstings analysgrupp i
syfte att genomföra en analys.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 310 forts.
Au § 293

Arbetsutskottet föreslog att uppdrag ges till ledningskontoret att utforma förslag till
åtgärder och/eller aktivitetslista utifrån Analysgruppens slutsatser. Uppdraget
avrapporteras till budgetberedningen.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 311
Au § 294

Taxa för dispenser för transporttillstånd
RS 2013/564

- Tekniska nämnden 2013-09-04, § 176
- Ledningskontoret 2013-09-16

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Taxa för dispenser för transporttillstånd fastställs i enlighet med tekniska nämndens
förslag.

•

Indexklausul införs i taxan och tekniska nämnden ges rätt att höja taxan för varje
kalenderår i enlighet med förändring i konsumentprisindex (KPI).

•

Taxan fastställs att gälla från och med 1 januari 2014.

Region Gotland har ansvar för att bevilja dispenser för transporter som sker inom en
kommun och som omfattas av dispenskravet i 13 kap. 3 § Trafikförordningen.
Nuvarande taxa fastställdes av dåvarande kommunfullmäktige i april 2012.
Tekniska nämnden har föreslagit att taxan för dispenser för transporttillstånd revideras.
De föreslår även att en indexklausul införs på så sätt att nämnden får möjlighet att själva
ändra taxan med en procentsats som motsvarar de senaste tolv månadernas förändring i
konsumentprisindex (KPI). I avsikt att förenkla handläggning för både företag och
Region Gotland föreslås att taxan kompletteras med ärendetyperna långa transporter
och årsdispenser. Därmed sker även en anpassning till gällande förordning. Nämnden
anför att de föreslagna höjningarna och förändringarna är, vid en jämförelse, i nivå med
taxorna för andra kommuner och även med Trafikverkets egna taxa.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget till taxa inklusive att tekniska nämnden ges rätt
att höja taxan i enlighet med index, KPI. Kontoret har bedömt att taxeintäkten per år är
ca 20 000 kronor och att taxeförändringen endast kommer att medföra en marginell
ökning.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontorets att taxan fastställs i enlighet med
tekniska nämndens förslag och att indexklausul införs med delegation till tekniska
nämnden.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 312
Au § 295

Förenklade och förändrade patientavgifter
RS 2013/480

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-12, § 340
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningens tjänsteskrivelse 2013-03-13
- Ledningskontoret 2013-09-11

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Patientavgifter fastställs i enlighet med förslag, ”Högre avgift till läkare
specialistvård, avgiftsfritt barn, reviderad vaccinationsavgift samt avgiftsfri
gynekologisk screening”.

•

Taxan fastställs att gälla från och med 1 januari 2014.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att patientavgifterna ska förenklas och
förändras. Förslaget bygger på följande principer:
−

Besök hos sjukvården ska innebära en patientavgift.

−

Styrning av patienter till rätt vård med hjälp av patientavgifter är varken möjlig eller
önskvärd.

−

Patienten påverkar inte sitt behov av vård och ska därför inte ha olika avgift beroende
på vilket behov som uppstår.

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att patientavgifterna fastställas i enlighet med
förslag ”Differentierad avgift läkarbesök, avgiftsfritt barn, avgiftsfritt gynekologisk
provtagning”.
Anm. Förslaget benämns i sin helhet ”Högre avgift till läkare specialistvård, avgiftsfritt barn,
reviderad vaccinationsavgift samt avgiftsfri gynekologisk screening”, vilken är den benämning
som ledningskontoret valt.

Ledningskontoret konstaterar att förslaget, enligt simulering, beräknas till ett inkomstbortfall på ca 130 000 kronor, förutsatt samma volym och oförändrat sökmönster.
Enligt ledningskontoret är därför förslaget i princip kostnadsneutralt. Ledningskontoret
tillstyrker hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till förändrade och förenklade
patientavgifter.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag tillstyrks.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 312 forts.
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) och Lena
Celion (M), bifall till förslaget ”Differentierad avgift läkarbesök, differentierad avgift
distriktssköterskabesök, avgiftsfritt gynekologisk (screening) provtagning.”

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Eva Nypelius yrkande
och fann att det hade avslagits. Omröstning begärdes och regionstyrelsen godkände
följande proposition: JA för arbetsutskottets förslag. NEJ för Eva Nypelius yrkande.
8 ledamöter röstade ja: Bo Björkman (S), Brittis Benzler (V), Leif Dahlby (S), Isabel
Enström (MP), Meit Fohlin (S), Tommy Gardell (S), Janica Sörestedt (S) och Åke Svensson (S).
7 ledamöter röstade nej: Lena Celion (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C), Rolf
Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Stefan Wramner (M).
Arbetsutskottets förslag hade således vunnit majoritet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 313
Au § 296

Kulturplan 2014-2016
RS 2013/567

- Kulturplan, förslag daterat 2013-08-21
- Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-10, § 76
- Ledningskontoret 2013-09-23

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till Kulturplan för Region Gotland 2014-2016,
som grund för Kulturrådets beslut.

Kultur- och fritidsnämnden har utarbetat förslag till Kulturplan 2014-2016, för godkännande i regionstyrelsen. Kulturplanen ska därefter tillställas Kulturrådet för att ligga
tillgrund för rådets beslut om statliga kulturmedel. Kulturplanen ska sedan slutligen
fastställas av regionfullmäktige.
Förslaget till kulturplan har tagits fram med ett brett deltagande från civilsamhället.
Kulturplanen har diskuterats på Kulturting och kulturfrukostar. Möten har skett med
kulturinstitutionerna, det professionella kulturlivet
Inför sitt slutliga förslag hade kultur- och fritidsnämnden en offentlig och öppen
sammanträdespunkt om kulturplanen. Nämnden beslöt om några korrigeringar i
Kulturplanen.
Dessa, av nämnden, beslutade korrigeringar är ännu inte inskrivna i den till
regionstyrelsen överlämnade kulturplanen.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att förelagda förslag till
Kulturplan godkänns som grund för Kulturrådets beslut.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd (expediering)
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 314
Au § 297

Revidering av budget 2013
RS 2013/586

- (Regionfullmäktige 2013-09-09, § 86)
- Ledningskontoret 2013-09-19

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Budgeten för 2013 revideras genom att realisationsvinster, inom finansförvaltningen,
ökas med 8 miljoner kronor till 63 miljoner kronor. Årets resultat blir därmed
6 miljoner kronor.

Enligt den modell för finansförvaltning för ökade kapitalkostnader som Region Gotland
tillämpar föreligger beslut om tilläggsbudgetering om drygt 8 miljoner kronor. Då
budgeten för år 2013 är 6 miljoner kronor uppstår ett negativt budgetresultat om
-2 miljoner kronor.
Regionfullmäktige beslutade i september i år att försälja äldreboenden till en summa av
319 miljoner kronor. Vid försäljningen uppstår en reavinst om 112 miljoner kronor, som
till hälften är budgeterad. Resterande överskott ger möjlighet till att höja årets budget
med 8 miljoner kronor, för att undvika ett negativt budgetresultat.
Ledningskontoret föreslår därför att budget 2013 revideras genom att budgeten för
realisationsvinster inom finansförvaltningen ökas med 8 miljoner kronor till 63 miljoner
kronor. Årets resultat i den reviderade budgeten blir då 6 miljoner kronor.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret revidering av budget, inom
finansförvaltningen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 315
Au § 298

Omdisponering av investeringsmedel 2013 för volymökning av
datorer i skolan och trådlösa nät
RS 2013/569

- Ledningskontoret 2013-09-20

Regionstyrelsens beslut
•

Investeringsmedel för ”volymökning skolan” 5 miljoner kronor avseende år 2013,
omdisponeras från regionstyrelsen (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden med 2,5 miljoner kronor och till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
med 2,5 miljoner kronor.

•

Investeringsmedel för ”utbyggnad av trådlösa nät” 2 miljoner kronor avseende år
2013, omdisponeras från regionstyrelsen (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden med 1,8 miljoner kronor och till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden med 200 000 kronor.

I investeringsbudgeten för 2013 har hos regionstyrelsen avsatts 5 miljoner kronor för
”volymökning skolan” och 2 miljoner kronor för ”utbyggnad av trådlösa nät”.
Pengarna för ”utbyggnad av trådlösa nät” är avsedda för grundskolans och gymnasieskolans behov av trådlösa nät, vilket framgår av underlaget till budgetbeslutet.
Utbyggnaden av trådlösa nät hänger nära samman med volymökningen i skolan, som
innebär att man successivt inför en dator per elev. Medlen för trådlösa nät används för
engångskostnader i samband med installation av nätet. Fördelningen mellan utbildningsnämnderna var inte klar då beslut om budgeten togs.
Ledningskontoret har i samråd med de båda utbildningsnämnderna tagit fram förslag till
hur investeringsmedlen bör fördelas. Respektive utbildningsnämnd ansvarar för
utbyggnad av näten och införandet av digitala hjälpmedel. Ledningskontoret anser det
därför naturligt att investeringsutgifterna redovisas per nämnd och inte hos regionstyrelsen.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att investeringsmedlen
omdisponeras till de båda utbildningsnämnderna.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 316
Au § 299

Förslag till åtgärder för fullföljande av uppdrag, försäljning av
fastigheter, GNEAB
RS 2013/578

- Ledningskontoret 2013-09-20

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) beviljas tillstånd att sälja
bolagets fastighetsinnehav.

•

Regiondirektören ges i uppdrag att, i dialog med GNEAB, arbeta fram ett förslag till
hantering av den rådande situationen.

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) har inkommit till regionstyrelsen med skrivelse rörande bolagets svaga ekonomiska situation.
GNEAB framhåller i sin skrivelse att företagets ekonomiska situation är mycket
ansträngd och att det inte finns något ekonomiskt utrymme för de åtaganden i bolagsordningen och de ägardirektiv som gäller marknadsföring och etableringsservice.
Företaget konstaterar att det även vid full uthyrning, inom det befintliga beståndet, inte
finns möjlighet att fullfölja uppdraget. Mot bakgrund av detta vill bolaget att ägaren
(Region Gotland) ser över möjligheterna till ägartillskott alternativt ändrar uppdraget till
bolaget samt att bolaget ges tillstånd att sälja fastighetsinnehavet i delar eller i sin helhet.
Ledningskontoret delar bolagets syn på den rådande situationen. Utifrån att bolaget inte
kommer att vara ägare till större fastighetsbestånd framöver och att kontoret anser att
bolagets roll och verksamhet behöver utredas bedömer kontoret det även som logiskt
att sälja de återstående fastigheterna.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att GNEAB beviljas tillstånd att
sälja bolagets fastighetsinnehav.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 317
Au § 301

Handlingsplan för kompetensförsörjning
RS 2013/472, (KS 2009/533)

- Näringsdepartementet 2009-12-23
- Ledningskontoret 2013-09-20, med handlingsplan

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen godkänner förslaget till handlingsplan för kompetensförsörjning på
Gotland.

Näringsdepartementet gav Region Gotland, december 2009, i uppdrag att upprätta en
regional kompetensplattform. Syftet med kompetensplattformen är, bland annat, att
bidra till ökad kunskap, samordning och samverkan inom och kring kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet samt att få ökad kunskap i utbud och efterfrågan
av utbildningsformer.
Ansvaret för hur kompetensförsörjningsarbetet ska bedrivas är Kompetensplattformens.
Region Gotland är sammankallande. Kompetensplattformen har ingen beslutanderätt,
utan arbetet bedrivs genom dialog och samverkan mellan de aktörer som ingår i
kompetensplattformen. Förutom Region Gotland ingår deltagare från Arbetsförmedlingen, Företagarna, Kommunal, LO, Länsstyrelsen, Tillväxt Gotland och
Uppsala universitet Campus Gotland.
Målsättningen med Kompetensplattformens arbete är att genom ökad kunskap och
samordning bidra till en bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft.
Deltagarna har tillsammans, utifrån regionala förutsättningar, identifierat ett antal
åtgärder för kompetensförsörjning på Gotland vilka presenteras i förslaget till handlingsplan.
Handlingsplanen kommer att revideras årligen och att en sammanfattning kommer att
göras av genomförda aktiviteter. Ledningskontoret säkerställer att detta sker.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att förslaget till handlingsplan för
kompetensförsörjning på Gotland godkänns.
Expedieras:

Ledningskontoret Folkhälsa

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 318
Au § 302

Överenskommelser om samverkan barn och unga, samt vuxna
personer med psykiska funktionshinder
RS 2013/460

- Socialstyrelsen 2013-06-28
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-18, § 73
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-09-04, § 76
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-16, § 355 och § 356
- Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-10, § 61
- Socialnämnden 2013-09-17, § 87 och § 88
- BUS-överenskommelse Gotland 2013-06-30, rev 2013-05-27
- Unga vuxna 18-25 år, 2013-06-30, rev 2013-05-27
- Ledningskontoret 2013-09-20

Regionstyrelsens beslut
•

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdnämnden och socialnämnden
avseende samverkan när det gäller barn, unga och vuxna personer med psykiska
funktionsnedsättningar fastställs.

•

Revidering av överenskommelsen om samverkan kring barn och unga samt
överenskommelsen om samverkan kring unga vuxna i behov av särskilt stöd
fastställs.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Staten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för år 2013 tecknat en överenskommelse ”Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2013”. Överenskommelsen syftar till att ge kommuner och landsting stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete inom området och omfattar 630 miljoner för år 2013.
För att ta del av medlen ställs krav på att det ska finnas övergripande regionala överenskommelser kring personer med psykiska funktionsnedsättningar och hur individuella
planer ska upprättas. Sådana övergripande överenskommelser mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen angående psykiska funktionsnedsättningar
har funnits sedan 2004, reviderade 2008 och 2009 och 2012. Socialnämnden och hälsooch sjukvårdsnämnden föreslår nu regionstyrelsen att fastställa ytterligare en revidering
utifrån riktlinjer från Socialstyrelsen.
Krav ställs också på att det ska finnas beslut som tydliggör ansvarsfördelningen för
insatser till barn och unga.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 318 forts.
Au § 302

Regionstyrelsen fattade 2012-08-28 beslut om att fastställa överenskommelse gällande
samverkan kring barn och unga i behov av särskilt stöd (BUS). Beslut fattades samtidigt
att Region Gotland deltar i regeringens och Sveriges Kommuner och Landstings
satsning på området psykisk ohälsa.
För prestationsersättning år 2013 krävs att den så kallade BUS-överenskommelsen
revideras så att det tydligare framgår var barn och ungdomar kan söka hjälp utifrån sina
behov. Vidare krävs att motsvarande överenskommelse görs för insatser till unga vuxna
(18 – 25 år). Förvaltningarna har genom BarnSam utarbetat förslag till reviderad BUS
samt förslag till överenskommelse för unga vuxna.
Överenskommelserna har behandlats av respektive saknämnd, som överlämnat
ärendena till regionstyrelsen, för fastsällande.
Organisationer som företräder patienter, brukare och närstående har haft möjlighet att
lämna synpunkter på den övergripande överenskommelsen.
Anm. Regionstyrelsen är regionens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela
regionens utveckling och ekonomiska ställning.
Expedieras:

Socialstyrelsen
Sveriges Kommuner och Landsting
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 319
Au § 303

Begäran om aktivering i vattenråden, samt begäran att vattenråden blir remissinstanser
RS 2013/374

- Gotlands vattenråd 2013-05-29
- Ledningskontoret 2013-08-09

Regionstyrelsens beslut
•

Ekostrateg Jonas Nilsson utses till Region Gotlands kontaktperson med uppdraget
att i dialog med vattenråden förbättra samverkansformerna mellan vattenråden och
Region Gotland.

Gotlands vattenråd har inkommit med skrivelse. Gotlands vattenråd önskar att Region
Gotland ska aktivera sig i Gotlands vattenråd och att vattenråden blir remissinstans. I
skrivelsen framhålls den breda kunskap som vattenråden har och den lokalkännedom
respektive vattenråd har.
Ledningskontoret anser att samarbetet, i stort, mellan de olika aktörerna inom vattenvårdsarbetet fungerar tillfredsställande. Men konstaterar även att det säkerligen kan
förbättras ytterligare. Kontoret tycker därför att Gotlands Vattenråds förslag att Region
Gotland utser en kontaktperson med uppgift att fungera som en länk mellan vattenråden och regionens politiker och tjänstemän, är en god idé.
Av ledningskontorets tjänsteskrivelse framkommer även att kontoret bedömer att
vattenfrågorna har så olika karaktär och därmed processas på olika sätt att det är
lämpligt att regionens kontaktperson i dialog med vattenrådens representanter kommer
överens om t ex lämpligt remissförfarande i de frågor som bedöms nödvändigt.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att ekostrateg Jonas Nilsson
utses till kontaktperson.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 320
Au § 304

Förfrågan om deltagande i testbäddsprojekt, vidareutveckling av
muddringsteknik
RS 2013/571

- Teknikmarknad 2013-09-16
- Ledningskontoret 2013-09-20

Regionstyrelsens beslut
•

Svar lämnas till företaget Teknikmarknad i enlighet med av ledningskontoret
upprättat förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Företaget Teknikmarknad har inkommit till Region Gotland med förslag om deltagande
i testbäddsprojekt. Teknikmarknad har erbjudit Region Gotland och Forum Östersjön
deltagande som medfinansiärer och kravställare i en vidareutveckling av en ny
muddringsteknik för anpassning till gotländska förhållanden. Region Gotlands del i
testbäddsprojektet skulle uppgå till 300 000 kronor.
Av ledningskontorets tjänsteskrivelse framgår att företaget Teknikmarknad har utvecklat
en skonsam muddringsmetod som enligt företaget inte medför de nackdelar som
traditionell muddring medför. Projektet är finansierat av Vinnova. Ledningskontoret gör
bedömningen att själva tekniken i sig är intressant, men bedömer att Regionen Gotland
inte kan stödja teknikutveckling i ett enskilt, privat företag utanför det mandat det
regionala företagsstödet ger. Det finns också alltför många osäkerheter av praktisk,
juridisk och ekonomisk natur kring den reella nyttan för Gotlands del efter själva
testförsöket.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till svar. Av svaret framgår bland annat att
Region Gotland inte har egna medel avsatta till vattenvårdsprojekt utöver de förebyggande investeringar som görs enligt gällande VA-plan (vatten och avlopp) och att
Region Gotland därför tackar nej till deltagande i testbäddsprojektet.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 321
Au § 305

Ändring i delegationsordning avseende alkoholtillstånd
RS 2013/585

- Ledningskontoret 2013-09-20

Regionstyrelsens beslut
•

I regionstyrelsens delegationsordning, gällande ärenden enligt alkohollagen,
delegeras beslut i ärendegrupperna I 01, 05, 07, 08 och 11 till regionrådet Hanna
Westerén (S) med vikarierande regionrådet Isabel Enström (MP) som Hannas
ersättare.

I regionstyrelsens delegationsordning för ärenden enligt alkohollagen har tidigare givits
delegation till regionrådet Stefaan De Maecker (MP) med regionrådet Hanna Westerén
(S) som ersättare för vissa ärendegrupper.
Regionrådet Stefaan De Maecker är föräldraledig 2013-09-01--2014-01-31. Under
Stefaans frånvarotid har Isabel Enström (MP) utsetts att vikariera som ersättare i fler av
de uppdrag som Stefaan innehar.
Till följd av att regionrådet Stefaan De Maeckers föräldraledighet behöver justering ske
av den aktuella delegationen. I och med att regiorådet Hanna Westerén tjänstgjort som
ersättare och därigenom har mer erfarenhet av att besluta i de aktuella ärendegrupperna
bör hon bli den som fattar besluten i första hand varvid Isabel Enström får fungera som
Hanna Westeréns ersättare.
Arbetsutskottet föreslog i enlighet med ledningskontoret att delegationsordningen ändras.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 322
Au § 307

Remiss. Undersökningstillstånd för olja och gasformiga kolväten,
Vallstena och Buttle
RS 2013/606

- Bergsstaten 2013-09-30
- Ledningskontoret 2013-10-01

Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande över denna remiss inges i enlighet med upprättat förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
Bergsstaten har remitterat en ansökan från Gripen Oil & Gas AB avseende undersökningstillstånd för olja och gasformiga kolväten inom socknarna Vallstena och Buttle.
Ett givet undersökningstillstånd ger den sökande ensamrätt till marknadsundersökningar
inom det angivna området. En möjlig framtida provborrning inryms inte inom ett
godkänt undersökningstillstånd, utan för detta krävs en separat prövning enligt miljöbalken.
Ledningskontoret konstaterar att Region Gotland har antagit ett flertal policydokument i
arbetet för en hållbar utveckling. Och att en central fråga i detta arbete är att ersätta
fossila bränslen med långsiktigt hållbara energikällor för att minska utsläppet av
koldioxid. Ledningskontoret föreslår att ansökan avstyrks mot bakgrund av att en
framtida eventuell utvinning av olja på Gotland motverkar denna önskade utveckling.
Anm. Yttrande ska inges senast den 30 oktober. Region Gotland har ansökt och beviljats
anstånd till och med den 7 november.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-07-09, 11

Rs § 323
Au § 308

Delegation. Remiss – Betänkandet Samordnade bullerregler för att
underlätta bostadsbyggandet (SOU 2013:57)
RS 2013/555

- Socialdepartementet 2013-09-11
- Ledningskontoret 2013-10-07

Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till arbetsutskottet att inge yttrande över denna remiss.

Remissyttrande över betänkandet Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet ska vara Socialdepartementet tillhanda senast den 11 november. Ärendet har
internremitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden med interremisstid till och med den 30 oktober.
Mot bakgrund av remisstidens längd och att betänkandet interremitterats föreslås att
regionstyrelsen delegerar till sitt arbetsutskott att inge yttrande.
Expedieras:

Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 324

Månadsrapport, september
RS 2013/90

- Ledningskontoret 2013-10-23, delades ut

Regionstyrelsens beslut
•

Månadsrapporten för september godkänns.

Ledningskontoret har sammanställt nämndernas månadsrapporter för september.
Månadsrapporterna är främst inriktade på ekonomisk prognos för helåret. Totalt
prognostiseras ett resultat på 107 miljoner kronor, vilket innebär en avvikelse på
109 miljoner kronor jämfört med budget.
I jämförelse med delårsrapport 2013:2 (till och med augusti) har resultatet förbättrats
med 33 miljoner kronor. Förändringen beror helt på nämndernas prognoser. Prognosen
för skatteintäkter (oktober) och finansförvaltningen är oförändrade jämfört med delårsrapport 2.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -10 miljoner
kronor (mnkr). Underskott beräknas för tekniska nämnden (-4 mnkr), gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden (-7 mnkr) samt socialnämnden (-12 mnkr). Överskott
beräknas för ledningskontoret, inklusive politikerorganisationen (9 mnkr), serviceförvaltningen (3 mnkr), miljö- och hälsoskyddsnämnden (1 mnkr) samt barn- och
utbildningsnämnden (1 mnkr). Övriga nämnder prognostiserar nollresultat.
Värt att notera är att hälso- och sjukvårdsnämnden beräknas få ett nollresultat jämfört
med -30 mnkr i delårsrapporten. Orsaken är främst en positivare bedömning av intäkter
från den så kallade kömiljarden, som för augusti gav ett utfall på 30 mnkr.
Jämfört med delårsrapport 2 för år 2013 har nämndernas resultat förbättrats med
34 miljoner kronor.
Ledningskontoret konstaterar att den ekonomiska situationen klaras genom tillfälliga
tillskott. Det positiva resultatet beror på den engångsinbetalning på ca 80 miljoner
kronor, som avser återbetalning av försäkringspremier (AFA) samt reavinst vid
försäljning av äldreboenden. I ett längre perspektiv finns det tecken på en underliggande
obalans.
Expediering:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 325

Månadsrapport för september, ledningskontoret och politikerorganisationen
RS 2013/91

- Ledningskontoret 2013-10-16

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

Ledningskontorets månadsrapport för september, 2013, prognostiserar ett överskott, på
årsbasis, uppgående till +8,1 miljoner kronor (mnkr). Överskottet hänförs i huvudsak till
tre huvudområden: ledningskontorets buffert (+1,4 mnkr), regionövergripande anslag
(+ 3,2 mnkr) och personalrelaterade orsaker (+2,7 mnkr). Ytterligare 800 000 kronor
hänförs till en allmän återhållsamhet.
Helårsprognosen har i förhållande till tidigare lämnad prognos förbättrats med dryga två
miljoner kronor. Detta förklaras huvudsakligen av att budgeterade verksamhetsutvecklingsmedel för biogas och nationell eHälsa inte beräknas åtgå i den omfattning
som tidigare prognostiserats. Utöver detta har ytterligare en vakans uppstått på
ledningskontoret (personalrelaterade orsaker).
Expedieras:

Ledningskontoret Ledning

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 326

Månadsrapport för september, serviceförvaltningen
RS 2013/91 (SF 2013/2)

- Serviceförvaltningen 2013-10-16

Regionstyrelsens beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

Serviceförvaltningen har i sin månadsrapport för september, 2013, prognostiserat en
positiv budgetavvikelse på 3,5 miljoner kronor (mnkr). Överskottet hänförs i huvudsak
till förvaltningens buffert (3,5 mnkr).
För perioden januari till september uppgår det justerade resultatet till +2,4 mnkr.
Förvaltningen har under året minskat antalet tillsvidareanställda med två årsarbetare.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 327

Hemställan om lagändring av patientdatalagen
RS 2013/629

- Region Halland 2013-09-27
- Ledningskontoret 2013-08-20

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen ställer sig bakom den landstings/regiongemensamma hemställan om
ändring av patientdatalagen i enlighet med Region Hallands förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Samtliga landsting och regioner avser att till Socialdepartementet avge en gemensam
skrivelse om ändring av patientdatalagen. Denna åtgärd är aktualiserad med anledning av
JB-koncernens konkurs och den rekommendation som följde om att elevhälsovårdsjournaler ska arkiveras i den kommun där en elev avslutat sin skolgång. Patientdatalagen
föreslås ändras så att principen om att samtliga handlingar om enskild elev ska finnas
hos en och samma arkivmyndighet uppfylls.
Ledningskontoret föreslår att Region Gotland ska ställa sig bakom denna gemensamma
hemställan om ändring av patientdatalagen.
Expedieras:

Region Halland
Ledningskontoret Adm utv.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 328

Remiss gällande uppdatering av riksintresse för vindbruk 2013
RS 2013/601

- (Regionstyrelsen § 77, 2013-03-27
- Länsstyrelsen i Gotlands län, Energimyndigheten
- Ledningskontoret 2013-10-14

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar avge yttrande enligt upprättat förslag och med inarbetade
förändringar.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Länsstyrelsen i Gotlands län har remitterat förslag till uppdatering av riksintresse för
vindbruk, på land och till havs. Förslaget är en omarbetad version av det första förslag
som var ute på remiss i vintras. Länsstyrelsen ska i sin tur avge yttrande till Energimyndigheten som tagit fram förslaget.
Regionstyrelsen har i mars, i år, yttrat sig över det första förslaget. Förslag till
remissyttrande har arbetat fram på samhällsbyggnadsförvaltningen. På grund av
remisstidens längd har ärendet inte hunnit behandlats av byggnadsnämnden.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 329

Fastställande av Internränta för 2014
RS 2013/668

- Ledningskontoret 2013-10-21

Regionstyrelsens beslut
•

Internräntan för 2014 fastställs till fyra (4) procent.

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upphandlingen. Internräntan har stadigt sjunkit sedan 1993, då den var tolv procent.
Sedan år 2006 har den legat på fyra procent.
Vid årsskiftet 2011/2012 var genomsnittsräntan på den externa upplåningen
3,4 procent. Ledningskontoret föreslår att dagens nivå på internräntan ska behållas.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 330

Förslag till sammanträdesordning 2014
RS 2013/620

- Ledningskontoret 2013-08-16, rev till regionstyrelsen i september
- Fullmäktige 2013-10-14, § 126
- Ledningskontoret 2013-10-31

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets förslag till sammanträdesdagar för regionstyrelsen och dess
arbetsutskott för år 2014 fastställs.
Regionstyrelsens sammanträdesdagar: 24 januari, 4 mars, 27 mars, 22 april, 26 maj,
19 juni, 28 augusti, 25 september, 15 oktober e.m.(val), 30 oktober, 26 november
och 17 december.
Arbetsutskottets sammanträdesdagar: 14 januari, 3 februari, 18 februari, 11 mars,
18 mars, 3 april, 15 april, 5-7 och 9 maj, 12 maj, 28 maj, 5 juni, 14 augusti,
4 september, 6-8 och 10 oktober, 21 oktober, 11 november och 9 december.

Regionstyrelsen förslag till beslut i fullmäktige
•

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

•

Regionstyrelsen ges i uppdrag att revidera regionfullmäktiges arbetsordning.

Samtliga beslut under förutsättning att regeringen beslutar revidera kommunallagen i enlighet med
förslag om förändrad mandatperiod.

Förslag till sammanträdesordning för 2014 har tidigare behandlats av regionstyrelsen i
augusti. Förslaget återremitterades av fullmäktige i oktober med motivering ”ytterligare
försök till anpassning av tider för skolloven.”
På regionstyrelsens sammanträde presenterades reviderat förslag. Förslaget har av
ledningskontoret reviderats utifrån två utgångspunkter. Dels regeringens proposition om
Vital demokrati 2013/14:5 dels försök till ytterligare anpassning av tider för skolloven.
Det nu presenterade förslaget innebär att även sportlovet är fritt från sammanträden.
Forts.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

Rs § 330 forts.
Regeringens förslag, Vital demokrati, innebär bland annat att mandatperioden för
ledamöter och ersättare i fullmäktige inleds 15 oktober i stället för, som nu, 1 november,
valåret. Förslaget föreslås träda i kraft 1 februari 2014. Riksdagsbeslut i enlighet med
förslaget förväntas i december.
Följande ändringar föreslogs:
Arbetsutskottet: 18 februari i stället för 12 februari.
Regionstyrelsen: 4 mars i stället för 20 februari, 15 oktober i stället för 3 november (val)
och 26 november i stället för 27 november.
Tidigare föreslaget extra sammanträdet med regionstyrelsen 17 november utgår i och
med anpassningen till regeringsförslaget.
Fullmäktige: 20 februari (torsdag) i stället för 24:e februari, 27 oktober i stället för 20
oktober, 15 oktober i stället för 3 november (val) och 28 november (fredag) i stället för
1 december.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 331

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

Protokoll från förhandling 2013-06-25 med Lärarförbundet, om Tvist ang. beslut om
uppsägning.

−

Protokoll från förhandling 2013-09-10 med SFHL om Fortlöpande tid för fackligt
arbete.

−

Lokalt kollektivavtal om lön och allmänna anställningsvillkor m m – LOK 13.

Regiondirektörens beslut
−

Beslutsattestanter för regionövergripande verksamhet 2013 – revidering.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 332

Information
Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-10-31

RS § 333

Information. Samnyttjande av färjelägen, Visby hamn
RS 2013/419

- Ledningskontoret, hemställan till trafikverket, 2013-09-19
- Trafikverket 2013-10-24

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret ges i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden (hamnen)
utarbeta förslag som möjliggör konkurrerande trafik avseende kajplats 5 och 6.
Förslaget ska avrapporteras till regionstyrelsen den 21 november.

Regiondirektör Per Lindskog och regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
informerade om de diskussioner och de åtgärder som vidtagits med avseende på
samnyttjande av färjelägena i Visby hamn.
Diskussioner har förts sedan Almedalsveckan då Gotlandsbåten AB förde fram
önskemål om tillträde till färjelägena i Visby hamn för trafik till Västervik.
I mitten av september tillskrev regiondirektör Per Lindskog Trafikverket, angående
samnyttjande av färjeläge 5-7. Bakgrunden var att nuvarande hamnavtal, för perioden
2009-2015 innehåller en paragraf som omöjliggör konkurrerande trafik.
Regionstyrelsen konstaterade att kajplats 5 och 6 är de logiska alternativen till kajplats 7.
Regionstyrelsen underströk vikten av att frågan får en snar lösning. Region Gotland ska
bidra så långt möjligt i detta arbete. Ledningskontoret ges därför i uppdrag att utarbeta
förslag till säkerhetslösningar för kajplatserna 5 och 6. Styrelsen ser positivt på att frågan
löses. Region Gotland tar det ekonomiska ansvaret för denna säkerhetslösning (ISPS).

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 31 oktober 2013, § 332
Lättlästutredningens betänkande Lättläst
(SOU 2013:58)

Betänkande En väg till ökad tillsyn
(SOU 2013:50)

Region Gotland avstår att yttra sig över detta
betänkande, då vi inte har något att tillföra. Samråd har
sett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

Region Gotland avstår att yttra sig över denna remiss.
Såväl folkhälsoenheten och alkoholhandläggarna anser
att vi inte har något att tillföra. Samråd har skett med
regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

Kulturdepartementet 2013-10-07

Socialdepartementet 2013-08-28

Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning
av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till
handlingsplan för grön infrastruktur på
regional nivå
Ärendet överlämnat till byggnadsnämnden för fortsatt
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Miljödepartementet 2013-10-03

Gymnasieingenjörsutbildning – Vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år i
gymnasieskolan (Ds 2013:53)
Ärendet överlämnat till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för fortsatt handläggning och ev.
ingivande av yttrande. Samråd har skett med
regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Utbildningsdepartementet 2013-08-29

Remiss avseende redovisningen av
regeringsuppdraget marint områdesskydd inom
regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende
Havs- och vattenmyndigheten
Ärendet överlämnat till byggnadsnämnden för fortsatt
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.

Information. Konferens om Föräldrastöd på
Gotland
Statens folkhälsoinstitut har informerat om
Länskonferensen om Föräldrastöd på Gotland som äger
rum i Visby den 5 november 2013.
Socialdepartementet 2013-10-08

Miljödepartementet 2013-10-03

Handlingsplan för skydd av samhällsviktig
verksamhet - Remissversion
Myndigheten för samhällskydd och beredskap, MSB, har
inbjudit Region Gotland att lämna synpunkter på förslag
till Handlingsplan för skydd av samhällsviktig
verksamhet. Region Gotland avser inte att yttra sig över
denna remiss.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap 2013-09-10

Remiss av Utredning och samlad redovisning av
transportmyndigheternas forskning- och
innovationsverksamhet. Trafikverket rapport:
2013:101)
Näringsdepartementet har inbjudit Region Gotland att
yttra sig över remissen Utredning och samlad
redovisning av transportmyndigheternas forskning- och
innovationsverksamhet (Trafikverkets rapport 2013:101)
(Yttrandet ska vara departementet tillhanda senast den 1
november) Region Gotland avser inte att yttra sig över
denna remiss. Vi har inte tillräckligt att tillföra ämnet.
Näringsdepartementet 2013-08-05

Konkurrensverket kräver upphandlingsskadeavgift av Region Gotland för livsmedelsupphandling. Regionens svar bifogas.
Förvaltningsrätten i Stockholm 2013-09-18

Cirkulär
Avtal om notkopiering inom de kommunala
musik/kulturskolorna läsåret 2013/2014
Cirkulär 13:41

Redogörelse för ändringar i Allmänna
bestämmelser, AB
Cirkulär 13:45

Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för räddningstjänstpersonal i beredskap
(RiB) med Brandmännens Riksförbund och
svenska Kommunalarbetareförbundet
Cirkulär 13:46

Preliminära utfall av 2014 års kommunalekonomiska utjämningssystem och LSSutjämning
Cirkulär 13:49

Forts.

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Protokoll
Samverkansnämnden Stockholm Gotland
Protokoll 2/2013
Utomstående inkomna skrivelser
Inrättande av vattenskyddsområde för
Bästeträsk
Skrivelse från Norra Gotlands Vattenråd, ställd till
tekniska nämnden och regionstyrelsen. Besvarad av
samhällsbyggnadsförvaltningen, Sten Reutervik.
Norra Gotlands Vattenråd 2013-08-27

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet
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Äre ndenr. RS 2013/571

Reg ionstyrel sen

'''j?,~ \ CL~"< ~ 3~D
Datum 31 oktober 2013

Teknikmarknad AB
Att: Bengt Simonsson
Lindstedtsvägen 9
114 28 Stockholm

Region Gotland har tillfrågats om intresse att delta i testbäddsprojektet
DC/lsitelssorleral/de Inlfddn'ng, som avser att prova den speciella muddrings tekniken i
Burgsviken.
RS gör bedömningen att metoden i sig är intressant och mycket väl kan komma att
spela en framtida roll i restaureringen av speciellt känsliga delar av kustekosystemen.

Atgärder i havsmiljön är traditionellt ett statligt ansvar. Region Gotland har genom
sitt engagemang inom exempelvis Östersjöinitiativet, försökt göra staten
uppmärksam på att det krävs ett uthålligt, stabilt och samordnat stöd och
medverkan från hela samhället, såväl lokalt, regionalt som nationellt, för att kunna
genomföra konkreta åtgärder i full skala. Glädjande nog kommer staten att
återinföra LOVA-bidraget under 2014. För närvarande ser det ut som att anslaget
har permanentas, vilket kommer att innebära stora möjligheter för kommuner och
lokalt engagerade att söka pengar för kustzonsrelaterade projekt.
Region Gotland har tyvärr inga egna medel avsatta till vattenvårdsprojekt utöver
de förebyggande investeringar som görs enligt gällande VA-plan och måste därför
tacka nej till deltagande i testbäddsprojektet.

Regiol/sly"lsen

c;4h-(,"

~e1i~
Svensson
.
ordförande

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 1897 50-3

Te lefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org, nr. 2 12000-0803

E- post regiongotland@gotland.se

W ebbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2013/606

Regionstyrelsen

Handlingstyp Yttrande

Bi la..?",
Datum 31 oktober 2013

Bergsstaten
Slaggatan 13
79171 FALUN

Remiss angående undersökningstillstånd för olja och
gasformiga kolväten på Gotland - (Dnr BS 200-1196-2013
samt BS 200-1197-2013)
Region Gotland har beretts tiIlf:ille att yttra sig över en ansökan från Gripen
Oil & Gas AB om undersökningstillstånd för olja och gasformiga kolväten
inom socknarna Vallstena och Buttle.
Regionstyrelsen anser att en eventuell utvinning av olja och/ eller naturgas inte
är förenlig med regionens ambition som eko kommun att verka för en övergång
från fossila energislag till långsiktigt hållbara energikällor. Dessutom medför
Gotlands geologiska och hydrologiska förutsättningar med generellt hög sårbarhet när det gäller yttre påverkan på Yt- och grundvatten att alla aktiviteter
som kan påverka vattnets kvantitet och kvalitet negativt undanröjs eller
nununeras.

Regionstyrelsen avstyrker ansökan om undersökningstillstånd då det i
förlängningen kan innebära ett första steg i en framtida olje/ naturgasutvinning.
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