Regionstyrelsen
protokoll
21 november 2013

Regionstyrelsen
PROTOKOLL 2013-11-21

§ 334

Fördjupad översiktsplan för Fårö, antagande

§ 335

Markanvisning för del av Visby Norr 1:1, Torslunden

§ 336

Exploateringsavtal för Västerhejde Vibble 1:122

§ 337

Tilläggsanslag för utbyggnad av vatten- och spillvattennätet
Västerhejde Vibble 1:122

§ 338

Sporthallens placering

§ 339

Remiss. Precisering av riksintresse för Visby flygplats

§ 340

Information. Revisionsrapport avseende granskning av inköp och
upphandling

§ 341

Motion. Kretsloppstrategi för hantering av vatten och avlopp

§ 342

Motion. Kommunalt veto mot oljeborrning

§ 343

Avsiktsförklaring/plan för långsiktig regional stödstruktur för
kunskapsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård

§ 344

Energiplan 2020

§ 345

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2013-2022

§ 346

Reglementsändringar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
socialnämnden med anledning av överenskommelse med Arbetsförmedlingen om praktikplatser

§ 347

Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor

§ 348

Införande av FN-konvention för mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar i Region Gotland

§ 349

Reviderat reglemente för Region Gotlands tillgänglighetsråd för
personer med funktionsnedsättningar

§ 350

Begäran om vite avseende byggnadsskyldighet för Visby Fänriken 1

§ 351

Begäran om köp av del av Visby Visborg 1:9, LEVA Kungslador

§ 352

Nominering. Förlängning av förordnanden för ledamot och ersättare i
Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna

§ 353

Islands Games 2017 – avtal mellan Region Gotland och Gotland
Island Games AB

§ 354

Stiftelsen Liljewalchska donationen

§ 355

Ansökan om fortsatt och utökad kalkstensbrytning m.m. i Stucks
kalkbrott

§ 356

Rapport kring arbetet med Gotland Fairtrade City

§ 357

Ekokommunpriset 2013

§ 358

Nominering. Förlängning av förordnanden för ledamot i Övervakningskommittén för EU:s program för territoriellt samarbete
Central Baltic

§ 359

Rapport. Förenkla helt enkelt

§ 360

Samnyttjande av färjelägen, Visby hamn

§ 361

Motion. Upprättande av dagvattenstrategi

§ 362

Anmälningsärenden

§ 363

Information

~ Region

PROTOKOLL

~ Gotland

Sammanlrädesdag

Regionstyrelsen

Plats och tid

201 3- 11-21

Visborgsallen 19, Rådhuset, kl, 9,00-12,00, 12,30-15,00

Beslutande

Övriga närvarande

Ake Svensson (S) , ordförande, ej § 351
Hanna Westeren (S), ordförande, § 351
Lena Celion (M), §§334-340, 342-346, 348-354,

Jacob D ygeus (M)
Simon Härellstam(M)

Bo Bj örkman (S)
Thomas Gustavsson (V)
Cecilia Nygren (MP)
Margareta Persson (M)

356-358

Isabel Enström (MP)
Janica Sörestedt (S)
Meit Fohlin (S), ej § 346
Leif Dahlby (S)
Tommy Gardell (S)
Britlis Benzler (V)
Stefan Wramner (1\1)
Rolf Öström (1\'1)
Lars Thomsson (C)
Stefan Nypelius (C)
Mats-Ola Röden (FP)
Eva Gahnström (C), tjg ersättare
Bo Björkman (S), tjg ersättare, § 351
Cecilia Nygren (M1'), tjg ersättare, § 346
Margareta Persson (M), tjg ersättare, §§ 341, 347,

Per Lindskog, regiondirektör
Per Lundin, stadssekretera re

355, 359-363

Utsedd att iustera
Justeringens plats

RolfÖström

/#.

Led ningSko nt/ .e t

~/ ~

k

par

Underskrifter

ordförande ~Ji~
Sve sso;» ej § 351

Justerande"

"" """"" """ :"",,,

4 - 363

?

Hanna Westeren, § 351

~
ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag,
Organ
Sammanträdesdag

Regionstyrelsen
2013-11-21

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

M I '-:5 - /8- - <3 eJ

Ledningsko11lo ret

.. ................................................
~

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 334
Au § 311

Fördjupad översiktsplan för Fårö, antagande
KS 2011/539

- (Regionstyrelsen 2010-03-25, § 68)
- Fördjupad översiktsplan Fårö, februari 2013 Utställning
- Granskningsutlåtande 2013-11-07
- Ledningskontoret 2013-10-22

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Fördjupad översiktsplan för Fårö antas med ändringen att det vid större
exploatering bör det kommunala ansvaret för VA-hanteringen ses över avseende
Kyrkviken, Klintsbrovik och Ödehoburga.

På uppdrag av regionstyrelsen (dåvarande kommunstyrelsen) har ledningskontoret i
samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram förslag till fördjupad
översiktsplan för Fårö. Förslaget har varit ute på samråd under vintern 2011/2012.
Samrådsredogörelse har upprättats med redovisning av inkomna remissvar och
kommentarer. Trafikverket har under samrådstiden presenterat en förstudie, vilket
betraktas som ett nytt viktigt underlag, om en möjlig fast förbindelse mellan Gotland
och Fårö.
Ett av de viktigaste målen med den fördjupade översiktsplanen är att öka den bofasta
befolkningen genom att skapa förutsättningar för en framtida levande landsbygd. I
planen poängteras vikten av en förbättrad infrastruktur med en långsiktig lösning av
vatten- och avloppsfrågan, utbyggnad av bredband, bättre kommunikationer samt en
utbyggnad av cykelvägnätet. Ny bebyggelse föreslås i huvudsak tillkomma som förtätning eller komplettering av befintlig bebyggelse och anpassas efter de byggnadstraditioner och strukturer som kännetecknar de olika utvecklingsområdena. Avvägning
ska alltid göras mot jordbrukets och turismens intressen.
Ledningskontoret har, efter inkomna remissvar, under granskningsskedet gjort ett antal
redaktionella ändringar samt mindre justeringar rörande några av de utpekade
utvecklingsområdena.
Ett nytt förslag har arbetats fram för antagande i regionfullmäktige.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 334 forts
Au § 311

Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP) och Lena Celion
(M), på att hela Sudersand ska utgöra så kallat LIS-område.

•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C), Lena Celion (M)
och Åke Svensson (S) att det som kommentar till VA-hanteringen för Klintsbrovik
och Ödehoburga ska vara likalydande text som för Kyrkviken dvs. texten för dessa
tre områden ska vara ”Vid större exploatering bör det kommunala ansvaret för VAhanteringen ses över.” (Sidan 55 i den Fördjupade översiktsplanen).

Ordförande ställe proposition på Lars Thomssons yrkande och ledningskontorets
förslag och fann att ledningskontorets förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes.
JA för ledningskontorets förslag och NEJ för Lars Thomssons yrkande. 8 ledamöter
röstade ja: Hanna Westerén (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 Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola
Rödén (FP), Lars Thomsson (C) och Stefan Wramner (M). Ledningskontorets förslag hade
vunnit majoritet.
Ordförande ställde proposition på Mats-Ola Rödéns yrkande och förklarade att det
vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 335
Au § 312

Markanvisning för del av Visby Norr 1:1, Torslunden
KS 2011/626

- (Regionstyrelsen 2012-11-29, § 352)
- Riksbyggen 2011-11-22
- Ledningskontoret 2013-10-10
- Ledningskontoret 2013-11-12

Regionstyrelsens beslut
•

Riksbyggens förfrågan om markanvisning avslås.

•

Byggnadsnämnden ges i uppdrag att inleda en planläggning med ett program för
området Torslunden, Visby Norr 1:1. Planläggningen ska bland annat studera
möjligheterna till förtätning av området med hänsyn taget till befintliga verksamheter, trafik – parkeringsfrågor, markföroreningar, gestaltningsfrågor samt intilliggande industriområde. Hänsyn ska särskilt tas till slutsatserna i den sociotopkartering för området som genomfördes 2010.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att under planprocessen återkomma med förslag till
anvisning av mark.

Regionstyrelsen har, 1 nov 2012, gett ledningskontoret i uppdrag att återkomma med
förslag till direktiv för en eventuell planläggning inom området Torslunden, del av Visby
Norr 1:1. I direktiven ska tas med frågeställningar som rör det s.k. BUP-huset (barnoch ungdomspsykiatrin) och GI-huset (Gotlands idrottsförbund) samt frågor om hur
markanvisningen ska hanteras
Ledningskontoret har samrått med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningens fastighetsavdelning i ärendet.
Kontoret anser att de i uppdraget givna direktiven bäst studeras i form av ett planprogram för Torslunden. Kontoret föreslår därför att byggnadsnämnden får detta
uppdrag.
Ledningskontorets tjänsteskrivelse reviderades på arbetsutskottet sammanträdet av
regiondirektör Per Lindskog på så sätt att byggnadsnämnden ges i uppdrag att planlägga
området Torslunden.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad, för åtgärd (svar till Riksbyggen)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 336
Au § 313

Exploateringsavtal för Västerhejde Vibble 1:122
RS 2013/648

- Tekniska nämnden 2012-12-19, § 294
- Ledningskontoret 2013-10-17

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till exploateringsavtal för Västerhejde Vibble 1:122, med Jarl Skytén
Sundbyberg, godkänns.

Tekniska nämnden har upprättat förslag till exploateringsavtal för Västerhejde Vibble
1:122 med Jarl Skytén, Sundbyberg. Till grund för avtalet ligger sedan i november 2012,
lagakraftvunnen detaljplan för området. Inom exploateringsområdet, som är beläget
strax söder om Västerhejde skola, avses åtta småhusfastigheter att bildas. För genomförandet av planen ska exploatören ställa en säkerhet på 500 000 kronor.
Området ska anslutas till Region Gotlands vatten- och spillvattennät. Finansiering av
utbyggnaden, som beräknas kosta ca 750 000 kronor, säkerställs genom en bankgaranti
på en summa motsvarande sex anslutningsavgifter.
Ledningskontoret har föreslagit att exploateringsavtalet godkänns. Kontoret har inget att
erinra, utan har bedömt att full kostnadstäckning erhålls.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att exploateringsavtalet
godkänns.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 337
Au § 314

Tilläggsanslag för utbyggnad av vatten- och spillvattennätet
Västerhejde Vibble 1:122
RS 2013/654

- Tekniska nämnden 2012-12-19, § 294
- Ledningskontoret 2013-10-17

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 750 000 kronor för utbyggnad av
Region Gotlands vatten- och spillvattennät inom exploateringsfastigheten
Västerhejde Vibble 1:122.

•

Medel anvisas genom anslutningsavgifter.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 750 000 kronor för utbyggnad av
Region Gotlands vatten- och spillvattennät inom exploateringsfastigheten Västerhejde
Vibble 1:122. Området är beläget strax söder om Västerhejde skola.
Området ska anslutas till Region Gotlands vatten- och spillvattennät. Finansiering av
utbyggnaden, som beräknas kosta ca 750 000 kronor, säkerställs genom en bankgaranti
på en summa motsvarande sex anslutningsavgifter.
Ledningskontoret har tillstyrkt begäran om tilläggsanslag i enlighet med tekniska
nämndens förslag. Kontoret föreslår att medel anvisas genom anslutningsavgifter.
Arbetsutskottet föreslog, i enlighet med ledningskontoret, att tilläggsanslag medges.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 338
Au § 315

Sporthallens placering
RS 2013/708

- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 233
- Mia och Ville Jegerhjelm, skrivelse, 2013-11-11(delades ut)
- Karta över området (dukades)

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämndens beslut om placering av sporthallen stöds.

Reservationer

Följande reserverade sig till förmån för regionstyrelsens tidigare ställningstagande, om
sporthallens placering i det nordliga läget, då inga nya skäl framkommit: Lars Thomsson
(C) Eva Gahnström (C) och Stefan Nypelius (C).
Skriftlig reservation lämnades av: Lena Celion (M), Rolf Öström (M), Stefan Wramner (M)
och Mats-Ola Rödén (FP), bifogas protokollet.

Tekniska nämnden behandlade vid sitt sammanträde den 29 oktober fråga om sporthallens placering. Nämnden beslutade att föreslå regionstyrelsen att sporthallen byggs på
det ursprungliga läget, läge A.
Regionstyrelsen har tidigare förordat att sporthallen placeras i ett nordligt läge, med
angöring söderifrån. Tekniska nämnden anför bland annat att fördelarna med den
ursprungliga placeringen (läge A) är minskad kostnad, mindre påverkan på naturen i
området och att hinderbanan kan bevaras.
Regiondirektör Per Lindskog redogjorde för ärendet i enlighet med uppdrag från
arbetsutskottet. Av föredragningen framgick även att den av regionfullmäktige antagna
detaljplanen inte anger sporthallens närmare placering.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade på att tekniska nämndens förslag om sporthallens placering
stöds.

•

Mats-Ola Rödén (FP), med instämmande av Lena Celion (M) och Lars Thomsson (C),
yrkade på att sporthallen placeras i det nordliga läget, i enlighet med regionstyrelsen
tidigare ställningstagande.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 338 forts.
Au § 315

Ordförande ställde proposition på sitt förslag och Mats-Ola Rödéns yrkande och fann
att hans förslag vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för ordförandens yrkande
och NEJ för Mats-Ola Rödéns yrkande. 8 ledamöter röstade ja: Hanna Westerén (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
Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Rolf Öström (M), Mats-Ola Rödén (FP), Lars Thomsson (C)
och Stefan Wramner (M). Ordförandens förslag hade härmed vunnit majoritet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 339
Au § 317

Remiss. Precisering av riksintresse för Visby flygplats
RS 2013/484

- Trafikverket 2013-07-03
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-09-12
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-10-08, § 124
- Byggnadsnämnden2013-10-09, § 195
- Tekniska nämndens arbetsutskott 2013-10-16, § 147
- Ledningskontoret 2013-10-23
- Ledningskontoret 2013-11-12, reviderat förslag till yttrande

Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande till Trafikverket lämnas i enlighet med ledningskontorets reviderade
förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Trafikverket har remitterat förslag till anspråk om riksintresse för Visby flygplats till
berörda myndigheter och Region Gotland. Efter att Trafikverket sammanställt och
behandlat remissvaren kommer riksintresseanspråket att överlämnas till Länsstyrelsen.
Länsstyrelsen har till uppgift att bevaka att riksintresset Visby flygplats tillgodoses i
Region Gotlands planering.
I sin sammanfattning anför Trafikverket att de preciserar det civila riksintresset Visby
flygplats genom att definiera ett riksintresseområde och influensområden för flygbuller
och hinder. Riksintresseområdet ska enligt bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomst eller utnyttjande av flygplatsen. Riksintresseområdet kring en flygplats utgörs av mark som direkt används eller i
framtiden kan komma att användas för luftfartens behov. Flygplatsens sammanlagrade
influensområde är den yta utanför riksintresseområdet inom vilken bebyggelse eller
andra anläggningar påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av flygplatsen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämndens arbetsutskott har i samråd lämnat likartade synpunkter på Trafikverkets remiss och har anfört
att:
1. Nämnderna saknar en motivering till att Visby Flygplats är av riksintresse. Detta bör
tydliggöras i rapporten.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 339 forts
Au § 317

2. Nämnderna anser att Trafikverket bör avvakta Bullersamordningsutredningen
S2013-02 innan preciseringen av riksintresset och dess influensområde för Visby
Flygplats slås fast.
3. Nämnderna föreslår att den justering som gjorts i den södra delen av Trafikverkets
generella schablonområde av riksintresseområdet även görs i den norra delen.
4. Rapportens läsbarhet och redovisning av statistiska data och kartunderlag är på flera
områden bristfällig eller av sådan dålig kvalitet att det är svårt för nämnderna att göra
en bedömning av vilken påverkan remitterade precisering kommer att få för pågående
markanvändning och kommande bebyggelseutveckling i Visby och dess närområde.
Ledningskontoret har sammanställt yttrande till Trafikverket och i detta har samhällsbyggnadsförvaltningen varit representerad i arbetet med preciseringen av riksintresse.
Kontoret har föreslagit att yttrande lämnas i enlighet med ledningskontorets förslag.
Arbetsutskottet beslutade att förslaget till yttrande konkretiseras på så sätt att exemplen
från ledningskontorets tjänsteskrivelse inarbetas i yttrandet.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg reviderad tjänsteskrivelse, i enlighet med
arbetsutskottets beslut.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 340

Information. Revisionsrapport avseende granskning av inköp och
upphandling
RS 2013/410

- Region Gotlands revisorer 2013-06-13
- Regionstyrelsen 2013-08-29, § 226 Information
- Byggnadsnämndens arbetsutskott 2013-09-25, § 214
- Tekniska nämnden 2013-10-02, § 206
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-10-08, § 129

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Pwc har på uppdrag av Region Gotlands revisorer granskat tillämpningen av ramavtal på
samhällsbyggnadsförvaltningens ansvariga nämnder.
Regionstyrelsen fick i augusti 2013 information om revisionsrapporten.
Byggnadsnämnden, tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden, som är
ansvariga nämnder för samhällsbyggnadsförvaltningen, har lämnat svar till revisorerna.
Expedieras:

Revisorerna (för kännedom)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 341
Au § 319

Motion. Kretsloppstrategi för hantering av vatten och avlopp
RS 2013/125

- Motion 2013-02-25
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-06-18, § 81
- Tekniska nämnden 2013-10-02, § 215
- Ledningskontoret 2013-10-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls och miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att i samråd
med berörda facknämnder och regionstyrelsen utarbeta en kretsloppsstrategi för
avloppsvatten på Gotland, inom följande ramar:
−

Strategin ska kunna användas som en del av beslutsunderlaget vid detaljplanering, tillståndsgivning och anläggning av avlopp och hantering av
avloppsslam samt innefatta teknikfakta för metoder lämpliga för gotländska
förhållanden.

−

Strategin avgränsas till avloppsanläggningar som medger återföring till produktiv
mark av näringsämnen och/eller vatten i avlopp. Kompetens inom berörda
förvaltningar tas tillvara, samt referenser från lantbruksnäringen och andra
berörda inom lokalt näringsliv.

−

I uppdraget ingår att undersöka möjligheten till extern medfinansiering, att
samverka med pågående biogasprojekt samt att bedöma om frågan om dagvattenhantering ska ingå i strategin.

−

Strategin ska införlivas i VA-planen samt bidra till att uppfylla intentioner på
VA-området enligt översiktsplanen och Vision 2025” samt att återrapportering
ska ske till budgetberedningen våren 2014.

−

Återrapportering ska ske till regionstyrelsen i samband med budgetberedningen
våren 2014.

I en partiövergripande motion från Tommy Gardell m.fl. (S), Matias Swartling m.fl. (MP) och
Bodil Rosengren m.fl. (V) yrkas att en kretsloppsstrategi för avloppshantering tas fram.
I motionen föreslås att en projektgrupp med bred sammanslutning ska inrättas för att ta
fram ett dokument med konkreta åtgärder och förslag på kretsloppslösningar och
metoder lämpliga för gotländska förhållanden. Denna kretsloppsstrategi ska kunna
användas vid detaljplaneläggnig, tillståndsgivning m.m. och kunna införlivas i VAForts.
planen.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 341 forts.
Au § 319

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt svar på motionen ställt sig positiv till att
inrätta en projektgrupp och föreslagit att i denna projektgrupp bör även frågan om
dagvatten ingå.
Tekniska nämnden har ställt sig positiv till motionen och har föreslagit att motionen och
svaret på motionen ska beaktas i arbete med VA-planen. Nämnden föreslår att en
kretsloppsstrategi för avloppsvattenshantering ska avse såväl enskilda anläggningar som
allmänna anläggningar.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls och att berörda nämnder får i
uppdrag att ta fram en kretsloppsstrategi för avloppsvatten på Gotland.
Regiondirektör Per Lindskog reviderade ledningskontorets beslutsförslag på
arbetsutskottets sammanträde genom att uppdrag ges till miljö- och
hälsoskyddsnämnden att, tillsammans med berörda facknämnder, utarbeta
kretsloppsstrategi för avloppsvatten inom föreslagna ramar.
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) yrkade att även regionstyrelsen ska involveras i arbetet med
kretsloppsstrategin.

Ordförande ställde proposition på Isabel Enströms yrkande och fann att det vunnit
bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 342
Au § 320

Motion. Kommunalt veto mot oljeborrning
RS 2012/581

- Motion 2012-09-17
- Ledningskontoret 2013-08-17

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

•

Regionstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta skrivelse till regeringen och att söka
samverkan med fler kommuner eller regioner för stöd till skrivelsen.

Stefaan De Maecker m.fl. (MP) har i en motion föreslagit att regeringen ska tillskrivas, om
vikten att kommuner måste ha möjlighet att lägga in sitt veto mot olje- och gasutvinning. I motionen påpekas att ”enligt Vision 2025 ska Gotland vara en världsledande
ö-region i klimat- och miljöfrågor”. Där anges bland annat också att "Gotland har som
mål att år 2025 ha en lokal energiförsörjning som är klimatneutral och bygger på en hög
andel av lokalt producerad förnyelsebar energi". I motionen anförs att ”Enligt miljöbalken har kommuner rätt att säga nej mot vindkraftsetableringar (16 kap. 45) och
uranbrytning (17 kap. 6 §). Däremot finns det inga direkta möjligheter för oss på
Gotland att säga nej till oljeutvinning. Det är uppenbart att möjligheten till att lägga in
sitt veto mot olje- och gasutvinning bör vara ett verktyg som kommunerna kan använda
sig av.”
Ledningskontoret har bedömt att utsikterna att lyckas påverka regeringen som mycket
små. Frågor om kommunalt veto mot utvinning eller prospektering efter fossila bränslen
har nyligen (21 mars 2013) behandlats av riksdagen och avslagits.
Arbetsutskottet föreslog att motionen bifalls och att regionstyrelsen ges i uppdrag att
utarbeta skrivelse till regeringen och att söka samverkan med fler kommuner eller
regioner för stöd till skrivelsen.
Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), bifall till ledningskontorets förslag.

•

Åke Svensson (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordförande ställde proposition på Lars Thomsson yrkande och fann att det hade
avslagits.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 343
Au § 321

Avsiktsförklaring/plan för långsiktig regional stödstruktur för
kunskapsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälsooch sjukvård
RS 2013/540

- Sveriges kommuner och landsting 2013-05-02
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-16, § 377
- Socialnämnden 2013-10-18, § 105
- Ledningskontoret 2013-10-23

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättat förslag till avsiktsförklaring/plan godkänns för långsiktig regional stödstruktur för kunskapsutveckling inom socialtjänst och angränsande hälso- och
sjukvård.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder utarbeta
förslag till långsiktigt uppdrag, organisation och finansiering av en regional
stödstruktur för samordnad kunskapsutveckling. Lägesrapport lämnas före
sommaren 2014.

Paragrafen förk larades omedelbart justerad

Ett flertal överenskommelser har genom åren träffats mellan regeringen och Sveriges
kommuner och landsting om kvalitetsarbete och kunskapsutveckling inom socialtjänsten
och angränsande verksamhetsområden.
Överenskommelsen för 2013 innebär en fortsättning på tidigare satsningar på nationellt
och regionalt stöd för utveckling av evidensbaserad praktik. Nytt är bland annat
regionalt utvecklingsarbete inom verksamhetsområdets stöd till personer med funktionsnedsättning och kunskapsstöd till arbetet med den sociala barn- och ungdomsvården.
Överenskommelsen innebär dessutom en kraftig förstärkning för att utveckla eHälsa i
socialtjänsten.
I överenskommelsen står följande:
”Parterna är ense om att utvecklingen av de regionala stödstrukturerna behöver
fortsätta. Den statliga finansieringen till stöd för denna utveckling ska därför fortsätta
under 2013. En förutsättning är att huvudmännen från och med 2014 successivt övertar
finansieringsansvaret enligt följande:
•

25 procent av kostnaderna för 2014

•

50 procent av kostnaderna för 2015
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 343 forts
Au § 321

•

100 procent av kostnaderna från och med 2016.

Under 2013 ska arbetet i de regionala stödstrukturerna därför särskilt fokusera på att
utforma en plan för organisation, styrning och finansiering av stödstrukturerna som
garanterar långsiktighet. Länen ska redovisa en sådan plan inför utbetalning av medel för
utvecklingsarbetet under 2014.”
Ledningskontoret har i sin skrivelse påpekat att i Region Gotland har en samordnande
stödstruktur utformats med regiondirektören, socialdirektören samt hälso- och sjukvårdsdirektören som uppdragsgivare. Nationella utvecklingsmedel har använts dels för
att leda stödstrukturen, dels för de konkreta utvecklingsprojekten. En styrgrupp med
representanter från de tre förvaltningarna ansvarar för utvecklingsarbetet inom de
nationella överenskommelserna.
Inom nuvarande regionala stödstrukturen har en avsiktsförklaring/plan utarbetats med
inriktning på fullständigt regionalt ansvarstagande för stödstrukturen från 2016.
Ledningskontoret begär uppdrag att i samarbete med berörda nämnder föreslå hur den
långsiktiga stödstrukturen ska organiseras och finansieras. Utredningen ska bland annat
besvara följande frågor:
-

Hur ska det långsiktiga uppdraget formuleras för att skapa bästa möjliga funktion
för samordnat kunskapsutvecklingsstöd utifrån regionala behov och nationella
initiativ?

-

Hur ska regionstyrelsens och nämndernas arbetsformer utvecklas för att skapa en
tydlig sammanhållen regionövergripande styrning av gemensamma utvecklingsfrågor?

-

Var i förvaltningsorganisationen ska den regionala stödstrukturen ligga?

-

Vilka resurser krävs för den gemensamma stödstrukturen och vilka resurser
behöver respektive nämnd avsätta för sin medverkan?

-

Hur ska samverkansformerna utvecklas och säkras med universitet, högskolor,
brukarorganisationer och alternativa utförare?

-

Hur ska formerna för dialog med den nationella nivån stärkas?

Expedieras:

Sveriges kommuner och landsting
Ledningskontoret Folkhälsa (för kännedom)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 344
Au § 322

Energiplan 2020
KS 2011/710

- Ledningskontoret 2013-10-21, med tidplan

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras.

•

Arbetsutskottet ges i uppdrag att utse politisk referensgrupp.

•

Ärendet ska återkomma till regionstyrelsen våren 2014.

Tidigare energiplan, Energi 2010, låg till grund för energimålen i Vision Gotland 2025.
Grunden för energiplanen är lagen om kommunal energiplanering, vilken anger att varje
kommun ska ha en aktuell energiplan.
Regionstyrelsen beslutade 2011-12-19 godkänna ledningskontorets förslag till ny energiplan för remiss till Region Gotlands nämnder och andra berörda.
Ledningskontoret har, efter att remissvaren inkommit, bearbetat det tidigare förslaget.
Inga genomgripande nya åtgärdsförslag har tillkommit under remisstiden.
Ärendet återremitterades av arbetsutskottet i juni då ett antal frågor kvarstod för fortsatt
arbete.
Ledningskontoret har nu besvarat frågeställningarna och gjort en del förtydliganden i
energiplanen.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Ärendet föredrogs, av ekostrateg Helena Andersson, på regionstyrelsens sammanträde.
Yrkande

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), på att ärendet skulle
återremitteras för utarbetande av tydligare måldokument samt att politisk referensgrupp
ska utses.
Ordförande ställde proposition på Lars Thomssons yrkande och fann att det vunnit
bifall.
Expedieras:

Ledningskontoret, samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 345
Au § 323

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2013-2022
RS 2012/558

- Långsiktig plan för kommunal VA-utbyggnad på Gotland 2013-2022, rev 2013-10-18
- Ledningskontoret 2013-10-18

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen uttalar önskemål om att VA-utbyggnaden för Burgsvik-Fide och
Roma kyrkby prioriteras.

•

Tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa strategin för vattenförsörjningen samt
den övergripande långsiktiga ekonomin för VA. Uppdraget ska redovisas budgetberedningen våren 2014.

•

Tekniska nämnden ges i uppdrag att undersöka hur VA-planen bättre kan
synkroniseras med de fördjupade översiktsplanerna.

•

Tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt avseende dagvatten,
för ett pilotområde.

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Förslag till Långsiktig plan för kommunal VA-utbyggnad på Gotland 2013-2022
antas.

•

Reinvesteringar ska, om förutsättningar finns, finansieras enligt dagens modell via
driftbudgeten. Detta ska framgå av förordet, under principiella ställningstaganden.

•

Tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram ett förslag till dagvattenstrategi där
syftet är att minska belastningen från inläckande dagvatten på VA-nätet.

•

Som en del av den framtida vattenförsörjningen, på Gotland, kan nedlagda stenbrott
användas som vattenreservoarer.

En grupp bestående av tjänstemän från samhällsbyggnadsförvaltningen, teknikförvaltningen och ledningskontoret har arbetat fram ett nytt förslag till plan för den
långsiktiga kommunala vatten- och avloppsutbyggnaden, VA, på Gotland. Förslaget har
varit ute på remiss till berörda nämnder samt länsstyrelsen.
Ett seminarium/workshop genomfördes efter önskemål, i september, som belyste VAfrågorna ur ett brett perspektiv. En kortare sammanfattning av de då framförda synpunkterna redovisas i VA-planen.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 345 forts.
Au § 323

I samband med höstens budgetavstämning har VA-planen justerats, efter de nya
ekonomiska förutsättningarna, med årliga anslag för VA-investeringar på 60 miljoner
kronor (tidigare 50 mkr).
Som ett resultat av de ökande anslagen föreslår ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen att utbyggnaden av Klintehamns avloppsreningsverk samt VAledningarna mellan Kvarnåkershamn-Klintehamn och Burgsvik-Fide tidigareläggs med
2 år - från 2015-2019 till 2013-2017 i det förstnämnda fallet och från 2018-2022 till
2014-20 i det sistnämnda. Det primära syftet med den föreslagna förändringen är att
stimulera utvecklingen på södra Gotland, i enlighet med de intentioner som redovisas i
den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik.
Ledningskontoret har föreslagit att det upprättade förslaget till VA-plan godkänns. De
föreslår även att tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram ett förslag till dagvattenstrategi i syfte att minska belastningen till VA-näten och att denna strategi arbetas
in i nästa revidering av VA-planen.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Yrkanden
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkar,

−

Att VA-planen ska utvärderas årligen för att följa eventuella förändringar i
prioriteringar, teknikutveckling och genomförande, detta ska framgå av förordet.
En mer omfattande omarbetande ska göras vart fjärde år.

−

Att en ny vattenplan, för Region Gotland, arbetas fram till maj 2014.

−

Att en dagvattenstrategi arbetas fram under 2014, för att komplettera VA-planen.

−

Att tillägg görs i första punkten, under principiella ställningstaganden sid 4, med
”Kretsloppsanpassade lösningar ska eftersträvas.”

−

Att tillägg görs i näst sista punkten, under principiella ställningsstaganden sid 4, med
”Kan avloppsfrågan lösas via kretsloppsanpassning sker utbyggnad med endast
vattenförsörjning. När så inte är möjligt sker utbyggnad med såväl vatten som
avloppsförsörjning. Det skall också finnas möjlighet till undantag i form av andra
avloppslösningar.”

Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 345 forts.
Au § 323

−

Att ändring görs under rubriken Huvudmannaskap för VA-anläggningar som inte är
allmänna (1.9), så att ny bebyggelse ska föreskrivas i stället för som föreslås ”kan”,
sidan 13 tredje stycket.

−

Att VA-utbyggnad för Burgsvik-Fide läggs med start 2015, i övrigt samma
investeringsvolym och interfall, för att vara färdigt 2017, samtidigt som ARV
(avloppsreningsverk) i Klintehamn. Anslutning i Burgsvik blir då möjlig tre år
tidigare än enligt nuvarande plan. Utsläppen till Burgsviken upphör då 2017.

−

Att Fårö kompletteras med kommunalt VA till Klintsbrovik och Kyrkviken med
dragning kortaste vägen rakt över Sundet. Uppskattad kostnad 26 miljoner kronor,
vilket ryms inom investeringsbudgeten. Start samtidigt som Fårösunds ARV
uppgraderas, 2016. Sex miljoner kronor 2016, 10 miljoner kronor 2017 och år 2018
ytterligare 10 miljoner kronor. Färdigt 2018.

•

Åke Svensson (S) yrkade avslag på Mats-Ola Rödéns yrkanden.

•

Lars Thomsson (C) yrkar att reinvesteringar ska finansieras, enligt dagens modell, via
driftsbudgeten, samt att tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra ett
pilotprojekt med avseende på dagvatten, för ett pilotområde.

•

Lena Celion (M) yrkar att, som en del av den framtida vattenförsörjningen, kan
nedlagda stenbrott användas som vattenreservoarer.

Ordförande ställde proposition på Mats-Ola Rödéns yrkanden och sitt eget förslag om
avslag och fann att yrkandena hade avslagits.
Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons yrkande om reinvesteringar via
driftsbudget och fann att det hade vunnit bifall.
Ordförande ställde proposition på Lars Thomssons yrkande om pilotprojekt för
dagvatten och fann att det hade vunnit bifall.
Ordförande ställde proposition på Lena Celions yrkande om att använda nedlagda
stenbrott som vattenreservoarer och fann att det hade vunnit bifall.
Expedieras:

Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 346
Au § 324

Reglementsändringar för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden med anledning av överenskommelse
med Arbetsförmedlingen om praktikplatser
RS 2013/581

- Ledningskontoret 2013-10-28

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Socialnämndens reglemente 1 § 3 st ändras enligt följande: Texten: ”Nämnden
ansvarar för kommunens mottagande av flyktingar samt kommunens
arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå” stryks och ersätts med ”Nämnden
ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar. Socialnämnden
ansvarar också för behov enligt socialtjänstlagen och lagen stöd och service
till vissa funktionshindrade av arbetsmarknadsinsatser på individ- och
gruppnivå.”

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente 1 § 1 st får ett tillägg (med
fet stil) enligt följande: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån
tilldelade resurser ansvar för att fullgöra den del av Region Gotlands utbildning
inom det offentliga skolväsendet för ungdom och vuxna som bildar gymnasieskolan,
kommunal vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi), samt uppdragsutbildning
och yrkeshögskola samt för regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på
individnivå.

Regionfullmäktige beslutade 2013-09-09, § 91, att ge uppdrag åt gymnasie- och utbildningsnämnden att ansvara för en arbetsmarknadsfunktion som organiserar de praktikplatser som följer av den överenskommelse med Arbetsförmedlingen i Visby om
praktikplatser vilka som regionstyrelsens beslut om 2013-06-19, § 185.
Till följd av fullmäktiges beslut ska ändring ske av nämndsreglementen.
I socialnämndens reglemente, § 1, anges att nämnden ansvarar för kommunens mottagande av flyktingar samt kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå.
I och med att ansvaret för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna, enligt avtalet med
Arbetsförmedlingen, ska flyttas till gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen måste
reglementstexterna ändras för de båda nämnderna så att de motsvarar det uppdrag
fullmäktige gett nämnderna.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

RS § 346 forts
Au § 324 forts

Socialnämnden har dock fortfarande åtaganden, enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, som bör beaktas.
Till följd av detta får nuvarande formulering av § 1, stycke 3, i socialnämndens
reglemente ändras till: ”Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av
flyktingar. Socialnämnden ansvarar också för behov enligt socialtjänstlagen och lagen
stöd och service till vissa funktionshindrade av arbetsmarknadsinsatser på individ- och
gruppnivå.”
I samband med att ansvaret för de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna överflyttats till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har socialnämnden också beslutat att överföra
medel motsvarande en tjänst om 450 000 kr. Detta eftersom tjänsten som ansvarig för
offentligt skyddade anställningar (OSA) inom socialförvaltningen också överförs till den
nya arbetsmarknadsenheten inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Detta har sitt stöd i beslutsunderlaget till regionstyrelsens beslut 2013-05-30, § 146, där
uppdraget ges till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att ansvara för en arbetsmarknadsfunktion som organiserar de praktikplatser enligt överenskommelse med
Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen ska omfatta arbetspraktik, förberedande
insatser, arbetslivsinriktad rehabilitering, arbetsträning, förstärkt arbetsträning,
sysselsättningsplatser för deltagare inom jobb- och utvecklingsgarantin och offentligt
skyddat arbete.
I reglementet för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden genomförs ansvarsändringen genom att reglementet ges ett tillägg där det utsägs att nämnden svarar för
regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå vilket gör inrättandet av en
arbetsmarknadsfunktion kompetensenligt för nämnden.
Arbetsutskottet har föreslagit att reglementena ändras i enlighet med ledningskontorets
förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 347
Au § 325

Handlingsprogram enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
RS 2012/573

- Ledningskontoret 2013-10-25
- Ledningskontoret, ojusterat protokoll från samrådsmöte, 2013-11-18

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Bifogade handlingsprogram, enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO), fastställs att
gälla för perioden 2014-01-01 till och med 2015-12-31. Handlingsprogrammen
omfattar operativ räddningstjänst och brandförebyggande verksamhet, enligt LSO.

•

Handlingsprogrammet (Operativa insatser) gäller med följande tillägg och ändring:
1. Ingen förstärkning av ett fristående befäl.
2. Inriktningen, långsiktigt, skall bygga på ett deltidsbrandmannaupplägg (RIB,
räddningsman i beredskap) på Gotlands landsbygd. Den föreslagna organisationen
med delvis heltidsanställningar skall ses som en övergångslösning till full bemanning
uppnås.
3. Genom en modernare och flexiblare organisation och ledarskap, skapa
förutsättningar för ett deltidsbrandmannaupplägg, långsiktigt. Detta bland annat
genom flexibel anställningsort, bredare rekryteringsbas - genom ändrade krav, delade
dygns- och veckoscheman, kombinationstjänster inom Regionen, kontinuerlig
rekrytering året runt i nya kanaler, skapa vi-anda i kåren där heltid- och
deltidskårerna kompletterar varandra.
4. Tabellen över bemanning (sid 10 Operativa insatser) omformuleras så att Hemse
och Slite bemannas 1+4, Befäl + 4 RIB eller brandman heltid utifrån
förutsättningar.

•

Tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att snarast
inleda arbetet med ökat trygghetsskapande och skadeförebyggande arbete, med syfte
att öka den enskildes förmåga samt skapa en ökad trygghet. Arbetet ska genomföras
i samverkan med andra aktörer och förvaltningar.
−

•

Ansvariga nämnder ska redovisa resultatet av detta arbete, samt lämna förslag till
förändringar till regionstyrelsen senast kvartal 3 år 2015.

Regionstyrelsen uppdras att ta fram ett övergripande och samlat handlingsprogram
för ”trygghet och säkerhet på Gotland”, arbetsnamn för Trygga Gotland, vilket ska
fastställas av regionfullmäktige senast under 2015. Handlingsprogrammet ska vara
övergripande och innehålla framgångsfaktorer, målsättningar och särskilda
satsningar under respektive mandatperiod.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 347 forts.
Au § 325
•

Beslut om fastställande ska fattas av regionfullmäktige senast ett år efter varje ny
mandatperiods början.

Ledningskontoret har utarbetat förslag till handlingsprogram, enligt lagen om skydd mot
olyckor, LSO. Handlingsprogrammen omfattar operativ räddningstjänst och brandförebyggande verksamhet, enligt denna lag. Ledningskontoret redogör i sin tjänsteskrivelse
för bakgrunden till förändringarna, som redovisas i de föreslagna handlingsprogrammen.
Bland annat framgår att länsstyrelsen i beslut kräver att ett handlingsprogram snarast bör
färdigställas och fastställas – dock senast vid utgången av år 2013.
Ledningskontoret föreslår en oförändrad organisation jämfört med föregående handlingsprogram.
Kontorets samlade bedömning är att de redovisade åtgärderna samt förslagen till beslut
tillgodoser tillsynsmyndighetens krav och skapar förutsättningar för ett ökat och breddat
förebyggande arbete på hela Gotland. Ledningskontoret konstaterar även att genom
uppdraget, om att ta fram ett övergripande och samlat handlingsprogram för ”trygghet
och säkerhet på Gotland”, inleds ett strategiskt och långsiktigt arbete om trygghets- och
säkerhetsfrågorna inom hela regionen.
Samråd, enligt LSO 3 kap 3 § och 8 §, med berörda myndigheter genomfördes den 18.e
november. Ojusterat protokoll från detta samråd delades ut på regionstyrelsens
sammanträde.
Regiondirektör Per Lindskog meddelade, på arbetsutskottet, att ledningskontoret
reviderar sin tjänsteskrivelse med avseende på det andra beslutsförslaget, på så sätt att
ordet upplevd utgår.
Arbetsutskottet föreslog att det fjärde beslutsförslaget, i ledningskontorets
tjänsteskrivelse, utgår. Stycket inleds med ”Tekniska nämnden får i uppdrag att redovisa
kostnadsreducerande åtgärder…”
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 347 forts
Au § 325

Yrkanden
•

Lars Thomsson (C) yrkade 1. Nej till förstärkning av ett fristående befäl.
2. Inriktningen långsiktigt ska bygga på ett deltidsbrandmannaupplägg (RIB,
räddningsman i beredskap) på Gotlands landsbygd. Den föreslagna organisationen
med delvis heltidsanställningar skall ses som en övergångslösning till full bemanning
av deltidsbrandmän uppnås.
3. Genom en modernare och flexiblare organisation och ledarskap, skapa
förutsättningar för ett långsiktigt deltidsbrandmannaupplägg. Genom bland annat
flexibel anställningsort, bredare rekryteringsbas genom ändrade krav, delade dygnsoch veckoscheman, kombinationstjänster inom regionen, kontinuerlig rekrytering
året runt i nya kanaler, skapa vi-anda i kåren där heltid- och deltidskårerna
kompletterar varandra.

•

Brittis Benzler (V) yrkade att tabellen över bemanning omformuleras så att Hemse och
Slite bemannas 1+4, Befäl + 3 RIB eller brandman heltid utifrån förutsättningar.

Ordförande ställde proposition på Lars Thomssons yrkanden och fann att dessa hade
bifallits.
Ordförande ställde proposition på Brittis Benzlers yrkande och fann att även detta hade
bifallits.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 348
Au § 326

Införande av FN-konvention för mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättningar i Region Gotland
RS 2011/556

- (Regionstyrelsen 2012-05-31, § 160)
- Ledningskontoret 2013-10-23

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets och serviceförvaltningens åtgärdsplaner enligt FN-konventionen
godkänns.

•

Beslutet om att fastställa struktur och rutiner för samordnad uppföljning, med hjälp
av Handisams och Sveriges kommuner och landstings e-verktyg för tillgänglighetsarbete, upphävs.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att undersöka lämpliga alternativ för uppföljning.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Program för handikappfrågor i Gotlands kommun (2002) ersätts med ett system
byggd på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Systemet innebär att Region Gotland arbetar genom:
-

-

-

en struktur för dialog med handikapporganisationer genom ett centralt tillgänglighetsråd, samrådsgrupper för nämnderna samt tillgänglighetsrådgivare inom
tekniska nämnden, byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
en process där nämnder och styrelser identifierar förbättringsområden utifrån FNkonventionen, planerar och genomför åtgärder samt följer upp resultat två
gånger per mandatperiod
övergripande uppföljning av hela systemet, i regionstyrelsen, en gång varje
mandatperiod.

Regionstyrelsen fattade i maj 2012 beslut om att FN:s konvention om mänskliga rättigheter skulle ersätta Program för handikappfrågor i Gotlands kommun från 2002. I
samband med detta beslut gavs även nämnder och styrelser i uppdrag att identifiera egna
förbättringsområden och planera åtgärder utifrån FN:s konvention, för personer med
funktionshinder.

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

RS § 348 forts
Au § 326

Uppdrag gavs även om att fastställa struktur och rutiner för samordnad uppföljning med
hjälp av Handisams och Sveriges kommuner och landstings e-verktyg för tillgänglighetsarbete.
Ledningskontoret föreslår nu att Program för handikappfrågor i Gotlands kommun
(2002) ersätts med ett system byggd på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Systemet innebär att man ska arbeta genom en
struktur för dialog med handikapporganisationer och en process där nämnder och
styrelser identifierar förbättringsområden utifrån FN-konventionen .
I enlighet med regionstyrelsens uppdrag har ledningskontoret och serviceförvaltningen
utarbetat åtgärdsplaner för fastställande av regionstyrelsen.
Då Handisam inte längre arbetar med Sveriges kommuner och landstings e-verktyg
föreslår ledningskontoret att regionstyrelsens beslut i denna del upphävs. Nytt uppdrag
ges till kontoret att, tillsammans med berörda intressenter, undersöka andra verktyg som
kan underlätta tillgänglighetsinformation och uppföljning.
Arbetsutskottet har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att program för handikappfrågor ersätts med ett system byggt på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning.
Expedieras:

Ledningskontoret Folkhälsa
Serviceförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 349
Au § 327

Reviderat reglemente för Region Gotlands tillgänglighetsråd för
personer med funktionsnedsättningar
RS 2013/619

- Ledningskontoret 2013-10-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Reviderat reglemente, för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättningar, antas.

•

Gotlands handikappråd namnändras till Region Gotlands tillgänglighetsråd för
personer med funktionsnedsättningar.

Handikapprådets reglemente har reglerats av Program för handikappfrågor. Programmet
ska nu ersättas med ett system byggt på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för
personer med funktionsnedsättning. Mot den bakgrunden behöver Handikapprådets
reglemente revideras.
Regionens nuvarande Handikappråd har fått information om förslaget till reviderat
reglemente den 23 september av chefsjuristen. Synpunkt framkom att det finns
önskemål om att få någon form av arvode. Det finns möjligheter i dagens reglemente att
få ersättning för förlorad arbetsinkomst och resor. Ledningskontoret bedömer att det i
nuläget inte är möjligt att utge arvode på grund av den ekonomiska situationen.
Ledningskontoret föreslår bland annat nedanstående förändringar av reglementet:
- Namn på reglementet – Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med
funktionsnedsättningar.
- § 2 Region Gotland arbetar utifrån FN:s konvention om mänskliga rättigheter
för personer med funktionsnedsättningar samt implementerar nationella
begrepp.
- § 3 Förtydligande att ersättare endast har närvarorätt när denne tjänstgör på
grund av ordinarie ledamots förhinder. Ordinarie ledamot får själv kalla in
ersättare till tjänstgöring.
- § 4 Förtydligande av system för samrådsgrupper.
- § 5 Ordförande ska samråda med 1:e vice ordförande angående dagordning.
Tjänsteman/handläggare ingår i rådet. Vid ny mandatperiod genomförs
utbildning för ledamöter och ersättare i tillgänglighetsrådet för personer med
funktionsnedsättningar och samrådsgrupperna.
- § 6 Förtydligande gällande Regionstyrelsens ansvar för rådets personella och
ekonomiska resurser.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 349 forts.
Au § 327

Arbetsutskott har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att reviderat reglemente
antas - med namnändring av Handikapprådet till Gotlands tillgänglighetsråd för
personer med funktionsnedsättningar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 350
Au § 328

Begäran om vite avseende byggnadsskyldighet för Visby
Fänriken 1
RS 2013/347

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-04-03
- (Fjaugen Fastighetsaktiebolag 2013-04-15)
- Ledningskontoret 2013-10-17
- Fjaugen Fastighetsaktiebolag 2013-11-07

Regionstyrelsens beslut
•

Anstånd med fullgörande av byggnadsskyldigheten medges till och med utgången av
år 2015.

Region Gotland tecknade år 2007 ett köpekontrakt om överlåtelse av del av fastigheterna Visby Artilleriet 1:6 och 1:33 med Fjaugen Fastighetsaktiebolag. Genom
fastighetsbildning utgör området nu en enda fastighet, Visby Fänriken 1. Den i köpekontraktet villkorade skyldigheten att bebygga fastigheten till utgången av 2009 har inte
uppfyllts. Anstånd har 2010 beviljats av regionstyrelsen till utgången av 2011.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i skrivelse konstaterat att drygt ett år har gått sedan
dess och byggnadsskyldigheten enligt köpekontraktet inte har uppfyllts. Förvaltningen
anser att vite ska infordras.
Ledningskontoret anser, i liket med samhällsbyggnadsförvaltningen, att det inte längre
finns några skäl att medge ytterligare anstånd. Kontoret föreslår därför att vitesbelopp
om 660 000 kronor begärs in i enlighet med köpekontraktet.
Till arbetsutskottets sammanträde förelåg skrivelse från Fjaugen Fastighetsaktiebolag.
Företaget begär att få slippa vite samt önskar anstånd i ytterligare fem år. De anför att
nytt bygglov är sökt för biltvätt.
Arbetsutskottet har föreslagit att avtalet förlängs med två år, till och med år 2015, då ny
ansökan om bygglov nu har gjorts.
Expedieras:

Fjaugen Fastighetsaktiebolag
Samhällsbyggnadsförvaltningen, markingenjör Per Seigerlund
Ledningskontoret, Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 351
Au § 330

Begäran om köp av del av Visby Visborg 1:9, LEVA Kungslador
RS 2013/682

- LEVAS grundare 2013-10-25
- Ledningskontoret 2013-11-04, rev. 2013-11-11

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att delegera till sitt arbetsutskott att teckna markanvisningsavtal med Leva Naturvänligt AB, under förutsättning att de kan förevisa för arbetsutskottet godkänt bokslut, 2012, för ”koncernens” samtliga bolag samt affärsplan
för Leva för 2014 och framöver.

•

Avtalet ska omfatta ett markområde med preliminär utsträckning enligt utsänd
kartskiss samt även befintliga byggnader inom området. Köpet ska villkoras med en
vitesklausul som faller ut om köparen säljer fastigheten vidare inom en tid av två år
eller innan en detaljplan antagits. Köpeskillingen ska sättas utifrån marknadsmässiga
grunder. Inför tecknande av köpekontrakt ska ledningskontoret återkomma till
regionstyrelsen.

•

Byggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram en detaljplan för området Kungsladugård med mangårdsbyggnad och lador, omfattande hela området som utgörs av
zonen mellan Toftavägen och det föreslagna kommunala naturreservatet.

LEVAS grundare har begärt att få köpa del av Visby Visborg 1:9, LEVA Kungslador.
Företaget LEVA Naturvänligt på Gotland AB tecknade 2010 ett hyresavtal med Region
Gotland om att hyra de två kungsladorna belägna på Södra Hällarna i Visby.
Hyresavtalet och tillhörande nyttjanderättsavtal ger företaget rätt att disponera de två
byggnaderna samt ett omkringliggande markområde. Hyresavtalet gäller för perioden
2010-02-01 – 2019-12-31. Hyresgästen har i avtalet avstått från besittningsskydd under 5
år. Hyresavtalet reglerar att hyresgästen ska svara för byggnadernas drift och att denne
även ska ombesörja och bekosta inre och yttre underhåll. Det framgår av avtalet att
hyresvärden inte kommer att lösa in gjorda investeringar då avtalet upphör
Regionstyrelsen beslutade 2011 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att tillsammans med
tekniska nämnden ta fram ett förslag till kommunalt naturreservat med föreskrifter. I
direktivet ingår att utreda och föreslå en geografisk avgränsning för naturreservatet. Ett
förslag har därefter presenterats där bland annat följande uttrycks kring den verksamhet
Forts.
som LEVA bedriver.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 351 forts
Au § 330

Ledningskontoret konstaterar i sin tjänsteskrivelse bland annat att det normala
tillvägagångssättet vore att först genomföra en planläggning och därefter försäljning i
konkurrens. Mot bakgrund av de investeringar som företaget gjort inom området och i
byggnaderna, bedömer kontoret att det skulle vara komplicerat att genomföra en
konkurrensutsatt försäljning av objektet. Ledningskontoret föreslår att
markanvisningsavtal, med vissa förbehåll, tecknas med företaget.
Jäv
Jäv anmäldes av Åke Svensson (S), som lämnade rummet vid ärendets behandling.
Hanna Westerén (S) inträdde som ordförande.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 352
Au § 331

Nominering. Förlängning av förordnanden för ledamot och
ersättare i Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna
RS 2013/676

Regionstyrelsens beslut
•

Lena Celion (M) och Björn Jansson (S) nomineras som ledamöter i strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna.

Ledamöter och ersättare i strukturfondspartnerskapen (SFP) är förordnade till och med
sista december 2013. Näringsdepartementet har uppmanat respektive ordförande att
säkerställa partnerskapen inför övergången till den nya programperioden 2014 – 2020.
Mot den bakgrunden behövs politiskt beslut från respektive regionförbund eller regionkommun om fortsatt nominering, förslagsvis, av sittande ledamot.
Nuvarande ledamöter är Lena Celion (M) och Björn Jansson (S).
Expedieras

Strukturfondspartnerskapet, Småland och Öarna, sekretariatet
Lena Celion
Björn Jansson
Förtroendemannaregistret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 353
Au § 332

Island Games 2017 – Avtal mellan Region Gotland och Gotland
Island Games AB
RS 2013/645

- (Regionstyrelsen 2011-10-27, § 321 ansökan )
- (Regionstyrelsen 2012-05-31, § 164)
- Ledningskontoret 2013-01-23

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till avtal mellan Region Gotland och Gotland Island Games AB, godkänns.

•

Regiondirektören bemyndigas att teckna avtalet för Region Gotland.

•

Regiondirektören ges i uppdrag att hantera verkställighet i enlighet med avtalet.

Island Games är en idrottstävling för och mellan öar som är medlemmar i Island Games
Association, vilket även Gotland är. Gotlands Idrottsförbund har ansökt och fått
beviljat att Gotland ska stå som värd för spelen 2017.
Region Gotland garanterar en finansiering av en eventuell förlust av arrangemanget
Island Games med högs 6,5 miljoner kronor.
Gotland Idrottsförbund och Region Gotland har enats om att ta fram ett avtal som
reglerar parternas mellanhavanden inför och i genomförandet av spelen. Gotlands
Idrottsförbund har bildats ett bolag för genomförandet av spelen, Gotland Island
Games AB, som står som avtalstecknande part gentemot Region Gotland.
Ledningskontoret har bedömt att avtalets innehåll väl speglar Region Gotlands
förväntade insatser.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att avtalet godkänns.
Expedieras:

Gotland Idrottsförbund
Ledningskontoret Näringsliv
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 354
Au § 333

Stiftelsen Liljewalchska donationen
RS 2012/621

- Ledningskontoret 2013-10-22
- Ledningskontoret, reviderad bilaga 2013-11-05

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Stadgar för Liljewalchska donationen samt Reglementen för Liljewalchska
skogsmedlen och Liljewalchska understödsmedlen, antagna av Gotlands läns
landsting åren 1943 och 1944 med senare eventuella ändringar och tillägg per
utgången av år 2013, upphävs.

•

Styrelsen för Liljewalchska skogsmedlen och Styrelsen för Liljewalchska understödsmedlen åläggs att senast den 31 december 2013 ha avslutat sin verksamhet med att
avge en rapport till regionstyrelsen om hur de avträtt sin del av förvaltningen av
stiftelsen Liljewalchska donationen till den nya förvaltaren Hushållningssällskapet
Gotland.

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen beslutar att se till att stiftelsen Liljewalchska donationen kan bli
lagfaren ägare till de i bilagan till detta beslut förtecknade fastigheterna i befintligt
skick. För detta ska någon köpeskilling inte betalas.

•

Samtliga kapitalplaceringar avslutas för stiftelsens Liljewalchska donationen räkning
och snarast utbetala dem till stiftelsen genom dess nya förvaltare.

•

Regionstyrelsen, som arkivmyndighet, har inte något att erinra emot om Regionarkivet överlämnar stiftelsens Liljewalchska donationens arkiv till landsarkivet.

Länsstyrelsen har på Region Gotlands begäran återkallat regionstyrelsens uppdrag att
förvalta stiftelsen Liljewalchska donationen och utsett Hushållningssällskapet Gotland
som ny förvaltare. Som en följd av detta har Region Gotlands all reglering och befolkning i och av stiftelsens angelägenheter blivit överflödig men bör ändå formellt beslutas
upphöra. Dessutom ska alla stiftelsens tillgångar ställas till den nya förvaltarens förfogande. Regionen har skött stiftelsens angelägenheter under lång tid och arkiverat
denna del. Det finns intresse av att hålla stiftelsens arkiv samlat.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 354 forts.
Au § 333

På arbetsutskottets sammanträde delades det ut reviderad fastighetsförteckning i fråga
om överlåtelse till stiftelsen Liljewalchska donationen, vilken ersätter tidigare utskickad.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att stadgarna upphävs.
Stiftelsens alla tillgångar ställs till den nya förvaltarens förfogande.
Expedieras:

Regionarkivet
Ledningskontoret, Ekonomi
Ledningskontoret, Kansli (jurist)

Justerande:

Anm:

Förteckning över ingående fastigheter biläggs

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 355
Au § 334

Ansökan om fortsatt och utökad kalkstensbrytning m.m. i Stucks
kalkbrott
RS 2013/604

- Ledningskontoret 2013-10-29
- Samhällsbyggnadsförvaltningen, inklusive upprättat förslag, 2013-10-29

Regionstyrelsens beslut
•

Yttrande avges i enlighet med förslag, jämte bilaga, som upprättats av Region
Gotlands ombud.

SMA mineral har förnyat sin ansökan om kalkbrytning i Stucks kalkbrott. Brytningen
kan avse upp till 30 miljoner ton utlastad produkt med en maximal årsvolym på 2
miljoner ton.
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen, har föreslagit att yttrande ska avges
i enlighet med Region Gotlands ombuds upprättade förslag.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning och har tillstyrkt förslaget.
Arbetsutskottet har föreslagit att yttrande avges i enlighet med förslag.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 356
Au § 335

Rapport kring arbetet med Gotland Fairtrade City 2012-2013
RS 2013/535

- Ledningskontoret 2013-10-23

Regionstyrelsens beslut
•

Rapport kring arbetet med Fairtrade City 2012-2013 läggs till handlingarna.

Region Gotland är sedan hösten 2010 diplomerad som Fairtrade City. Fairtrade (tidigare
rättvisemärkt) är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare
och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.
Diplomeringen visar att det gotländska samhället lever upp till de av föreningen
Fairtrade Sverige uppställda kriterierna som rör etisk upphandling, informationsarbete
samt arbete för att öka utbudet av etiskt märkta produkter i butiker och på arbetsplatser.
Fairtrade City-konceptet kräver en kontinuerlig förbättring av information kring och
utbud av etiskt producerade produkter för att den diplomerade kommunen ska få
behålla utmärkelsen.
Arbetet på Gotland leds av en styrgrupp med representanter från föreningsliv, näringsliv
och Region Gotland. Styrgruppens medlemmar har också till största delen utfört arbetet.
Sammankallande har fram till november 2012 varit ABF Gotland och därefter Region
Gotland.
Aktiviteterna under 2012–2013 har varit inriktade på att informera om rättvis handel
genom aktiviteter, föredrag och via media. Region Gotland genomförde under 2012
också en ny livsmedelsupphandling, i vilken numera fem varor/varugrupper enbart
erbjuds med etisk märkning.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att rapporten läggs till
handlingarna.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 357
Au § 336

Ekokommunpriset 2013
RS 2013/649

- Ledningskontoret 2013-10-23

Regionstyrelsens beslut
•

Ekokommunpriset 2013 går till serviceförvaltningens måltidsförsörjning.

Dåvarande kommunstyrelsen beslutade år 1999 att inrätta ett ekokommunpris på 10 000
kronor till den förvaltning som gjort den bästa miljöinsatsen under året. I år delas priset
ut för 15:e gången.
Två nomineringar har inkommit till 2013-års pris:
Teknikförvaltningens avloppsenhet, distrikt Avlopp söder, för utvecklingen av
driften vid Burgsviks reningsverk. Under året har drifttekniker Jan-Olof Vahlgren
utvecklat driften genom att se till att fällning av fosfor sker i två steg, vilket gjort att
fosforhalterna i det utgående vattnet minskat avsevärt jämfört med tidigare i den
känsliga och mycket hårt övergödda Burgsviken.
Serviceförvaltningens måltidsförsörjning, som målmedvetet arbetat med att minska
måltidernas miljöbelastning genom att öka inslagen av ekologiska och närproducerade
råvaror i de måltider man serverar. Vidare har man tillsammans med beställande
nämnder satsat på tillagningskök nära elever och brukare och på vidareutbildning av
personalen kring bland annat miljösmart matlagning.
Efter diskussion utsågs måltidsförsörjningen inom serviceförvaltningen som mottagare
av 2013 Ekokommunpris, med följande motivering:
Med utgångspunkt i begreppet den goda måltiden arbetar måltidsförsörjningen inom
serviceförvaltningen med frågorna kring matens miljöpåverkan hela vägen från inköp till
den färdiga måltiden. Genom medvetna satsningar på bland annat ekologisk och
närproducerad mat, tillagad nära elever, brukare och kunder, gör man verklighet av
ambitionerna på det viktiga livsmedelsområdet i Region Gotlands miljöprogram och
mat- och måltidspolicy.
Expedieras:

Serviceförvaltningen Måltidsförsörjning
Teknikförvaltningen, distrikt avlopp
Ledningskontoret, Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07

Rs § 358
Au § 339

Nominering. Förlängning av förordnanden för ledamot i
Övervakningskommittén för EU:s program för territoriellt
samarbete Central Baltic
RS 2013/753

Regionstyrelsens beslut
•

Stefan Wramner (M) nomineras som ledamot i Övervakningskommittén för EUs
program för territoriellt samarbete, Central Baltic.

Ledamöter i Övervakningskommittén för EU:s program för territoriellt samarbete
Central Baltic är förordnade till och med sista december 2013. Näringsdepartementet
har beslutat förlänga mandatet till programperiodens slut 2014.
I uppdraget som ledamot ingår ett flertal arbetsuppgifter vilka sträcker sig efter årsskiftet
2013, t.ex. att yttra sig över årsrapport/slutrapport vilket är ett krav enligt gällande
förordningar. Programmets slutrapport ska godkännas under 2016 och inlämnas till
Kommissionen senast i mars 2017.
Mot den bakgrunden behövs politiskt beslut från regionstyrelsen om fortsatt
nominering, förslagsvis, av sittande ledamot.
Expedieras:

Förtroendemannaregistret
Stefan Wramner

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-10-22

Rs § 359
Au § 310

Information. Företagsklimat inklusive förenkla helt enkelt
RS 2013/673

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen togs emot

Regionstyrelsens arbetsutskott fick vid sitt extra sammanträde den 22 oktober
information om företagsklimatet inklusive genombrottsområdet Förenkla – helt enkelt.
Syftet med Förenkla helt enkelt är att förbättra företagsklimatet och skapa en bättre
grund för utveckling av Gotland, samt att stärka attraktionskraften för
inflyttade/företagare.
Arbetsutskottet konstaterade på sitt sammanträde att företagsfrågan måste vara ett
prioriterat område och att arbetet ska präglas av envishet och uthållighet.
Expedieras:

Ledningskontoret, Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-11

Rs § 360
Au § 340

Samnyttjande av färjelägen, Visby hamn
RS 2013/417

- Regionstyrelsen 2013-10-31, § 333
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-07, § 338
- Teknikförvaltningen, Hamnavdelningen 2013-11-19

Regionstyrelsens beslut
•

Arbetsutskottets beslut om erbjudande av kajplatser i Visby hamn 2014, bekräftas.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att snarast återkomma till regionstyrelsen med ett
förslag hur en destinationsmarknadsföring, tillsammans med företrädare för
kommunerna i Östra Småland kan genomföras.

•

Informationen om förslag, för möjliggörande av konkurrerande trafik avseende
kajplats 5 och 6, godkänns. Förslaget tillställs tekniska nämnden och utgör
utgångspunkt för förhandlingar om framtida hamnavtal.

Under hösten har regionstyrelsen, ledningskontoret och teknikförvaltningens hamnavdelning arbetat med att tillsammans med Destination Gotland hitta en lösning som
möjliggör Gotlandsbåten AB:s planer på färjetrafik till Västervik sommaren 2014.
Regionstyrelsen beslutade den sista oktober att ledningskontoret i uppdrag, att i
samarbete med tekniska nämnden (hamnen) utarbeta förslag som möjliggör
konkurrerande trafik avseende kajplats 5 och 6. Förslaget avrapporterades arbetsutskottet, till viss del, och avrapporteras nu till regionstyrelsen.
Ledningskontoret föreslår, regionstyrelsen, att godkänna informationen om förslag för att
möjliggöra konkurrerande trafik avseende kajplats 5 och 6 samt att förslaget tillställs
tekniska nämnden, och utgör utgångspunkt för förhandlingar om framtida hamnavtal.
Vid ett extra sammanträde med arbetsutskottet den 11 november beslutade arbetsutskottet att Gotlandsbåten AB skulle erbjudas en lösning med angöring vid kajplats 7,
som första alternativ, och kajplats 4, som alternativ, när läge 7 är upptaget. Anpassning
av kajplats 4 för färjetrafik åligger Gotlandsbåten AB, att utföra och bekosta.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde även att ställa sig bakom
arbetsutskottets beslut om erbjudande av kajplatser i Visby hamn, 2014.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad, Näringsliv
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21

RS § 361

Motion. Upprättande av dagvattenstrategi
RS 2012/361

- Motion 2012-06-18
- Tekniska nämnden 2013-06-27, § 135
- Ledningskontoret 2013-07-29
- Regionstyrelsen 2013-09-19, § 262
- Ledningskontoret 2013-11-15

Regionstyrelsens förslag till fullmäktige
•

Motionen bifalls – förutom med avseende på punkten 4 (fyra) om dagvattenutredning, där motionen anses besvarad. Punkt 7 (sju) i motionen ändras enligt
följande:
”Vid ombyggnationer av kommunens ledningar och vägar ska öppen avledning av
dagvatten i t ex svackdiken eller andra absorberande vattenreservoarer, utnyttjas så långt som
möjligt.”

Isabel Enström m.fl.(MP) har i en motion föreslagit att en dagvattenstrategi ska upprättas
för att komma tillrätta med problem med dagvattenhantering. Motionären föreslår att:
1. I den pågående översynen och revideringen av VA-planen inkludera en strategi för en
ekonomisk och miljömässigt effektiv hantering av dagvatten och smältvatten från snö.
2. Maximera nyttan och minimera kostnaderna i befintliga avloppsreningsverk för att
om möjligt spara in utgifter genom att slippa utbyggnad alternativt möjliggöra anslutning
av fler till befintliga verk som inte uppnått tillståndsgiven maxbelastning.
3. Strategin ska gälla både för större ombyggnationer och nyexploatering.
4. Dagvattenutredning ska göras i varje framtagande av detaljplan.
5. I strategin ska ingå en översyn av befintliga dagvattenlösningar för att behålla mer
vatten på land samt minska föroreningar i recipienterna.
6. Strategin ska prioriteras i regionens arbete vid renovering av gata, ledningssystem,
omprövning av tillstånd och upprättande av detaljplaner samt vid grönstrukturplanering
osv.
7. Vid ombyggnationer av kommunens ledningar och vägar ska öppen avledning av
Forts.
dagvatten i t ex svackdiken utnyttjas så långt som möjligt.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21

RS § 361 forts
8. En översyn av taxorna för dagvatten enligt LAV görs så att stimulans i form av sänkta
taxor kan ges för fastighetsägare som gör åtgärder för lokalt omhändertagande av
dagvatten.
Tekniska nämnden har i sitt förslag till svar gett en översiktlig beskrivning av problematiken med dagvatten och belyst detta i två delar. Den ena handlar om problemet med
ovidkommande vatten som rinner i spillvattenledningarna men som dock inte är spillvatten i egentlig bemärkelse. Den andra delen handlar om svårigheten att bli av med
dagvatten från både allmän mark och fastighetsmark inom vissa befintliga och planerade
områden. De välkomnar ett upprättande av dagvattenstrategi och påpekar att Havs- och
vattenmyndigheten tagit fram en nationell vägledning för kommunal VA-planering. I
denna vägledning, som är framtagen i medverkan med Sveriges kommuner och landsting, inryms allt som ska ingå i en dagvattenstrategi.
Tekniska nämnden har tillstyrkt stora delar av motionen genom att föreslå bifall till
motionens att-satser 2, 3, 5, 6 och 8. Att-satserna 1 och 7 besvaras till nästa VA-plan.
Att-sats 4 anses besvarad.
Ärendet återremitterades av regionstyrelsen i september med motivet att invänta det
kommande vattenseminariet och involveras i VA-planen.
Ledningskontoret föreslår, i reviderad tjänsteskrivelse, att motionen anses besvarad
genom att tekniska nämnden ges i uppdrag att arbeta fram en dagvattenstrategi i syfte att
minska belastningen från inläckande dagvatten på VA-nätet.
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) yrkade bifall till motionens punkter 1-3 samt 5-8 och att punkt 4
anses besvarad samt att det i punkt 7 görs tillägg med ”eller andra absorberande
vattenreservoarer” så att skrivningen blir: ”Vid ombyggnationer av kommunens
ledningar och vägar ska öppen avledning av dagvatten i t ex svackdiken eller andra
absorberande vattenreservoarer, utnyttjas så långt som möjligt.”

Ordförande ställde proposition på Isabel Enströms yrkande och fann att det vunnit
bifall.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21

RS § 362

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

Finansiella igångsättningstillstånd. 2013-11-15.
(RS 2013/463, 504, 572, 582, 588, 618, 705)

Serveringstillstånd
−

Av regionrådet Hanna Westerén (S) och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden
enligt alkohollagen 11 september – 18 november 2013.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-11-21

RS § 363

Information
Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 21 november 2013, § 363
Remiss avseende Naturvårdsverkets och
Boverkets redovisning av regeringsuppdraget
att göra en utvärdering och översyn av utfall
och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna
(M2012/3437/Nm)
Ärendet överlämnat till byggnadsnämnden för fortsatt
handläggning och ev ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Miljödepartementet 2013-10-21

PM. Förslag till fritidspeng till barn i hushåll
med försörjningsstöd
Ärendet överlämnas till socialnämnden för fortsatta
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Socialdepartementet 2013-10-28

Cirkulär
Implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv
Cirkulär 13:52

Rekommendation om kommunala energikrav på
flerbostadshus vid försäljning av kommunal
mark
Cirkulär 13:54

Överenskommelse om Avgiftsbestämd
KollektivAvtalad Pension (AKAP-KL) m.m.
Cirkulär 13:55

Utomstående inkomna/avgående skrivelser

Remissen av Boverkets förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga studenter
Delegerades av regionstyrelsen till arbetsutskottet att
inge yttrande över denna remiss. Ledningskontoret
avstod att utarbeta yttrande p.g.a. tidsbrist.
Socialdepartementet 2013-07-03

Vård av extremt tidigt födda barn
Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
för fortsatt handläggning och ev. ingivande av yttrande.
Samråd har skett med regionstyrelsen ordförande Åke
Svensson. Socialstyrelsen 2013-10-14

Skrivelse till Region Gotland angående studentbostäder/personalbostäder
Ärendet handläggs av Anders Lindholm
Läkare från Visby lasarett 2013-10-25

Avgående ansökan om Förstudie om förutsättningar för ökat flyktingmottagande på
Gotland
Ansökan 2013 - § 37-medel för insatser med stöd av
ersättning enligt förordningen (2010:1122) beredskap och
kapacitet samt regional samverkan
Länsstyrelsen i Kronobergs län 2013-10-30

Remiss. Boverkets föreskrifter om ändring i
verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och
allmänna råd
Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden för fortsatt
handläggning och ev. ingivande av yttrande. Samråd har
skett med regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Boverket 2013-10-14

Remiss av TRAVÖK Trafikverkets övergripande krav för planläggning av vägar och
järnvägar (TDOK 2012:1151)
Region gotland avstår att yttra sig över denna remiss då
våra erfarenheter av planläggning av vägar och
järnvägar enligt denna med anledning av lagstiftningen
är ringa. Remissen prioriteras inte.
Trafikverket 2013-09-23

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Moderaterna och Folkpartiet reserverar sig mot Regionstyrelsens beslut att förlägga sporthallen
. längst söderut, dvs i utkanten av pianområdet.
TN och RS åsidosätter här Regionfullmäktiges beslut § 117 den 2012-10-15, där planförslaget
antas som innebär att idrottshallens placeras norrut.
lngen undersökning av markförutsättningar har gjorts på södra området, och vi anser därför att
det krävs en geologisk underökning av utfyllnadsmassorna där för att klara ut att de inte
innehåller miljöskadligt material
Idrottsområdet bör också kunna angöras norrifrån för att kUlma dra nytta av P-platser på
Visborgsområdet kvällar och helger, vilket är fullt möjligt med den av RS och RF beslutade
norra placeringen, som vi Moderater fortfarande stödjer.
Majoritetens beslut idag innebär att det måste byggas ny infrastruktur för 10-20 miljoner, nya
investeringar som inte hade behövts med det norra läget (och betyder betydligt högre kostnader
än de ca 3 miljonerna förvaltningen angett för norrläget)
Vi anser därför att hallen ska ligga kvar i norra läget för bättre samordning med befintliga
anläggningar och bättre tillgänglighet för idrottsfolk och besökare.
Visby 2013-11-21
Lena Celion (M)
Stefan Wrarnner (M)
Rolf Öström (M)
Mats-Ola Röden (FP)
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Regionstyrelsen

Handlingstyp Yttrande

PJ7tAJ~637

Datum 21 november 2013

Trafikverket
781 89 Borlänge

Trafikverkets remiss rörande riksintresseprecisering för
Visby flygplats
Ert ärende nummer: TRV2013/46879
Trafikverket har gett Region Gotland tillfalIe att lämna synpunkter på förslaget
till riksintresseprecisering för Visby flygplats. Förslaget till yttrande är koncentrerat till riksintresseanspråket och influensorruådet för flygbuller. Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Tekniska nämndens arbetsutskott har lämnat synpunkter, yttrande bifogas.
Synpunkter

Gotlands läge gör tillgängligheten till en avgörande utvecklingsfaktor.
Flygförbindelserna är centrala. En god tillgänglighet till andra regioner och
länder är grunden för att stärka Gotlands attraktions- och konkurrenskraft. Det
är viktigt för de människor och verksamheter som idag finns på Gotland, liksom för att kunna öka befolknings- och besöksantalet och för att utveckla näringslivet.
Flygets betydelse för Gotlands utveckling innebär att Visby flygplats är strategiskt viktig. Flygplatsens kapacitet ska kunna säkras och utvecklas. För bebyggelseutvecklingen i Visbyorruådet är inte enbart riksintresseutpekandet på marken av betydelse utan, kanske än mer, det utpekade influensorruådet för flygbuller. Då någon precisering av riksintresset tidigare inte gjorts är det mycket
positivt att den nu genomförs.
Att Visby flygplats är utpekat som riksintresse är naturligt. I Traftkverkets
rapport redogörs för vilka kriterier som ligger till grund för att en flygplats ska
kunna pekas ut som riksintresse. Motivet till att Visby Flygplats pekas ut som
riksintresse behöver tydliggöras . Här räknas enbart kriterierna för ett utpekande upp men ej hur väl Visby flygplats uppfyller eller förhåller sig till dessa.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post reglongotland@gotland.se

Postadress 62 1 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000·0803

l (4)

~Region
mf Gotland

Ärendenr RS 2013/484

Regionstyrelsen

I riksintressepreciseringen har i den södra delen av riksintresseområdet en
justering med hänsyn till befintliga planförhållanden gjorts av Trafikverkets
generella schablonområde. Under arbetet med framtagandet av remissförslaget
framförde Region Godand att motsvarande justering även skulle göras i den
norra delen av det generella schablonområdet. Regionen uppfattade att detta
inte skulle möta något hinder, men att det av tidsskäl inte gick att få med i remissförslaget. Den justering som gjordes i den södra delen av Traftkverkets
generella schablonområde av riksintresseområdet bör nu även göras i den norra delen.
Inom riksintressets södra del finns fastigheter där riksintresset kan betyda inskränkningar i pågående markanvändning. Det förutsätts att pågående verksamheter enligt detaljplan kan fortsätta. Även den traftkövningsplats, på ej detaljplanelagt område, är viktig att fortsatt kunna utveckla.
Trafikverkets redovisning av det influensområde fOr buller som ska gälla vid
Regionens bebyggelseplanering utgår från Naturvårdsverkets riktvärden.
Region Godand har i den fOrdjupade översiktsplanen Hela Visby tagit
ställning för riktvärden som innebär en något mer restriktiv hållning än Boverkets allmänna råd, men som ändå möjliggör en förtätning av Visby inom ett
fåtal begränsade områden. Detta ger förutsättningar för både flygets och Visbys utveckling utan att påtagligt skada riksintresset.
För Visby är bedömningen att avsteg från gällande riktvärden avseende flygbuller i utemiljön, där flygbuller mellan max 70 och max 80 dBA kan förekomma,
är motiverade i de fall den tillkommande bebyggelsen kan anses utgöra en
kompletterande bebyggelse av befintliga bostadsområden/stadsdelar:
•

Där den har stor betydelse för bebyggelsemönstret i den befintliga

•

miljön.
Där kompletteringen bidrar till att "hela" och "fardigställa" staden i
enlighet med intentionerna i denna fördjupade översiktsplan.

Dock bör FBN 55 dBA (flygbullernivå som anger ett dygnsviktat årsmedelvärde av all flygtrafIk) ej överskridas.
De i översiktsplanen föreslagna kompletteringarna i områdena Melonen, Fänriken, Brodösen och delar av yttre A 7 utgör den sista "pusselbiten" i en stadsdel eller är viktiga länkar mellan beftntliga bostadsenklaver. De är också en
förutsättning för utbyggnad av samhällsviktiga funktioner, så som infrastruktur.
Detta utgör skäl för att frångå riktvärdet max 70 dBA och bedöms inte påverka
riksintresset Visby flygplats.
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För Själsö/Brissund är bedömningen att avsteg från gällande riktvärden för
flygbuller i utomhusmiljön, där flygbuller mellan max 70 och max 80 dBA kan
förekomma, är motiverade för enstaka bostadshus och mindre bebyggelsegrupper som utgör komplettering till en beflntlig bebyggelsegrupp och som
direkt kan införlivas i beflntlig bebyggelsestruktur.
Det influensområde för flygbuller som Traflkverket redovisar berör hela östra
och norra Visby, upp till Lummelunda samt en ca. 1 km bred korridor som går
i nord-sydlig riktning över A7-Hiltet, yttre Furulund, Terra Nova ner mot Västerhejde och Träkumla. Influensområdet för hinder vid Visby flygplats sträcker
sig från Visborgsområdet i söder, Brissund i norr och Bro i öster.
Då influensområdena försvårar eller omöjliggör ny bebyggelse och nya anläggningar (exempelvis vindkraftverk) riskerar de att lägga stora restriktioner
över stora delar av Visby och dess omgivningar. Riksintresset och influensområdena i samverkan med vattenskyddsområdet innebär att Visby med svårighet
kan växa åt något annat håll än åt sydväst, d.v.s. inom Visborgsområdet och
mot Vibble.
Traflkverket anger att rapporten preciserar det civila riksintresset. I redovisningen av flygbullernivån FBN 55 dBA ingår dock både framtida civil och
framtida militär luftfart, medan influensområdet i fråga om maximalnivåer
enbart är den civila trankens maximalnivåer. I det fortsatta arbetet med preciseringen bör det fortydligas om det militära bidraget till den totala bullernivån
tillhör det civila riksintresset, det militära riksintresset eller bägge. Traflkverkets
inställning till om även den militära luftfartens maximalnivåer bör användas
som underlag för den kommunala bebyggelseplaneringen eller inte behöver
klarläggas.
Nyligen presenterade BuUersamordningsutredningen sitt slutbetänkande,
Flygbuller och bostadsbyggande. Utredningens uppdrag har varit att se över
hur samordningen av planläggning och lovgivning enligt plan- och bygglagen
(2010:900) och prövning och tillsyn enligt miljöbalken kan ökas. Syftet har varit
att underlätta planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer. Förslagen kan enligt slutbetänkandet sammanfattas i:
• reglerna om hur flygbuller ska hanteras vid bostadsbyggande och miljöprövning av flygplatser samordnas,
• riktvärdet för flygbuller avseende maximal ljudnivå, 70 dBA vid uteplats, får
överskridas högst sexton gånger per dag och kväll och högst tre gånger per
natt,

• samma regler om industribuller som införs i plan- och byggförordningen
(2011 :338) införs i en förordning som gäller vid prövning och tillsyn enligt
miljöbalken, och
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• planering och byggande av bostäder i bullerutsatta miljöer underlättas.
Enligt Regionens uppfattning bör TrafJkverket ta hänsyn till BuUersamordningsutredningen innan preciseringen av riksintresset och dess influensområden för Visby flygplats slås fast.
Procedurområden och MSA-ytor är inte influensområden men enligt TrafJkverket viktiga att beakta vid planering. Den tekniska utvecklingen av vindbruket går mot allt högre vindkraftverk. Detta kan, enligt TrafJkverket, inom en
snar framtid leda till att nu gällande MSA-ytor för Visby Flygplats måste justeras. På Gotland har energimyndigheten pekat ut ett stort antal områden av
riksintresse för vindbruket. I den gällande översiktsplanen för Region Gotland
har Regionen pekat ut dessa områden samt ytterligare ett antal områden där
Regionen är beredd att pröva att utveckla vindbruket.

~

Äke Svensson
---Regionstyrelsens ordförande
Per Lindskog
Regiondirektör
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FP yrkanden Va-plan Rs 2013-11-21.
Till inledningen:
Att VA -Planen utvärderas årligen för att följa eventuellaförändringar i prioriteringar,
teknikutveckling och genomförande. En mer omfattande omarbetning görs vart fjärde år.
De övriga planer/riktlinjer och strategier som är aktuella för revidering måste samordnas till
.<
ett dokument. Det är inte rimligt att vi har fyra olika skrivelser inom samma område, för olika
nämnder, och dessutom en övergripande VA-Plan. Detta ger otydlighet och kan innebära
inkonsekventa beslut vid nämndernas myndighetsutövning.
Vattenförsörjning
Högst prioritering har framtagand et aven ny Vattenplan för Region Gotland eftersom det
saknas vatten i systemet. SGU har sökt efter vatten med ny teknik, Träskens
användningsområden behöver analyseras och steget mot storskaligt utnyttjande av Östersjön,
genom membranteknik, värderas.
Vattenförsöljningen skall drivas som ett eget projekt med en egen budget.
Att en ny vattenplanför Region Gotland arbetas fram till maj 2014.
Inträngande dag/spillvatten ger kapacitetsproblem vifJ,avloppsreningsverken. En
dagvattenstrategi skall ge vägledning om hur Regionen skall hantera såväl stuprör anslutna till
Va-nätet, på enskilda fastigheter, som ledningsnätet i sin helhet.
Att en dagvattenstrategi arbetas fram under 2014 för att komplettera VA-plane//.
Under punkten principiella ställningstaganden sidan 4.
Den första punktsatsen ändras till:
Kretsloppsanpassade lösningar ska eftersträvas. När så inte är möjligt gäller iförsta hand
anslutning till det kommunala nätet osv .......
Den näst sista punkten får tillägget:
Kan avloppsfrågan lösas via kretsloppsanpassning sker utbyggnad med endast
vattenförsörjning. När så inte är möjligt sker utbyggnad med såväl vatten som
avloppsförsörjning. Det skall ocksåfinnas möjlighet till undantag iform av andra
avlopps lösningar.
1.9 sidan 13 andra stycket:
...... för nybebyggelse skall föreskrivas ........ .
Plan för kommunal VA-utbyggnad 20 [3-2022.
Folkpartiet förslog i budget 2014, Rf20[3-06- l7 § 58, en investeringstakt på 60 miljoner
kronor årligen. [ samband med höstens budgetgenomgång har samtliga partier anslutit sig till
förslaget. Förvaltningen har därför omarbetat den tidigare prioriteringen. Fortfarande är dock
Burgsviks tidsram inte acceptabel. Speciellt mot bakgrund av den nyligen antagna FÖP,

Storsudret och Burgsvik. De flesta möjligheter till utbyggnad som anges i planen kan
förverkligas först efter 2020!
En FÖP för Fårö skall beslutas 2013. I den anges utbyggnads/utvecklingsmöjligheter vid
Klintsbrovik och Kyrkviken. I båda dessa områden är såväl avlopps- som vattenlösningar
komplicerade och kostsamma, vare sig det är enskilda eller gemensamma anläggningar.
Kraven på såväl dricksvatten som utsläpp av avlopp stiger genom tillsynsmyndigheternas
försorg, riktigt i sig men påverkar möjligheterna för exploatörer att leverera vatten i enlighet
med de krav som kommer.
I det förslag (60 mkr årligen) till prioriteringar som bifogats finns utrymme för en snabbare
utveckling av VA för Burgsvik och Fårö.
Att Burgsvik- Fide VA-ledning läggs med start 2015, i övrigt samma investeringsvolym och
intervall, för att vara färdigt 2017. samtidigt som ARV i Klintehamn. Anslutning i Burgsvik
blir då möjlig tre år tidigare än enligt nuvarande plan och utsläppen till Burgsviken
upphör2017.
Att Fårö kompletteras med kommunalt VA till Klintsbrovik och Kyrkviken med en dragning
kortaste vägen rakt över Sundet. Uppskattad kostnad 26 miljoner kronor vilket ryms inom
investeringsbudgeten. Start samtidigt som Fårösunds ARVuppgraderas 2016. Sex mkr 2016,
10 mkr 20170ch 2018 ytterligare 10mkr. Färdigt 2018.

2013-11-20
Mats-Ola Röden
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GOTLAND ANGA BEN DES 1:25

2.

GOTLAND ARDRE VÄSTERBY 1:17

3.

GOTLAND ARDRE VÄSTERBY 1:18

4.

GOTLAND ARDRE VÄSTERBY 1:21

5.

GOTLAND ARDRE VÄSTERBY 1:22

6.

GOTLAND ARDRE VÄSTERBY 1:29

7.

GOTLAND ARDRE VÄSTERBY 1:30

8.

GOTLAND ARDRE VÄSTERBY 1:32

9.

GOTLAND FIDE NYGRANNE 1:4

10. GOTLAND FRÖJEL BOSARVE 1:14
11. GOTLAND FRÖJEL BOSARVE 1:16
12. GOTLAND GOTHEM FJÄRDINGE 1:14
13. GOTLAND GOTHEM SUDERS 1:14
14. GOTLAND GOTHEM SUDERS 3:1
15. GOTLAND GOTHEM VATERS 1:16
16. GOTLAND HELLVI MALMS 3:1
17. GOTLAND LEVIDE STENSTUGU 1:17
18. GOTLAND LOJSTA BÄTELS 1:12
19. GOTLAND LÄRBRO NORRVANGE 1:55
20. GOTLAND LÄRBRO NORRVANGE 3: 1
21. GOTLAND LÄR BRO PAVALS 1: 15
22. GOTLAND LÄRBRO SLÄNGS 1: 16
23. GOTLAND LÄRBRO SLÄNGS 1: 17
24. GOTLAND ROMA KLOSTER 2: 12
25. GOTLAND SILTE HALLVIDE 1:22
26. GOTLAND SJONHEM VINKELS 1:10
27. GOTLAND SJONHEM ÄKRE 1:22
28. GOTLAND SUNDRE TOMAS E 1:35
29. GOTLAND VAMLINGBO ANDERSE 1:12
30. GOTLAND VAMLINGBO ANDERSE 1:13
31. GOTLAND VAMLINGBO ANDERSE 1:15
32. GOTLAND VÄNGE GANDARVE 1:36
33 . GOTLAND VÄNGE GANDARVE 1:65
34. GOTLAND VÄNGE GANDARVE 1:77
35. GOTLAND VÄNGE GANDARVE 1:82

