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Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 364
Au § 341

Markanvisningsavtal Vändburgs hamn inom fastigheten
Hamra Storms 2:4
RS 2013/727

- Ledningskontoret 2013-11-11

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till markanvisningsavtal med Storsudrets Fastighetsutvecklings AB, gällande
utveckling av Vändburgs hamn, godkänns.

En markanvisningstävlan för Vändburgs nya hamn genomfördes 2012. Vinnare av
denna blev Storsudrets Fastighetsutveckling AB. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten med motivering att regionstyrelsen hade överskridit sina befogenheter. I och med
att Förvaltningsrätten maj 2013 avslog överklagandet har regionstyrelsens beslut om
markanvisning vunnit laga kraft.
Ledningskontoret har nu tagit fram förslag till markanvisningsavtal som bygger på de
förutsättningar som gavs i underlaget till tävlingen:
•

Markområdet anvisas för en tid om 2 år.

•

Exploatören ska ta fram en genomförandeplan som redovisar hela processen med
planering och genomförande av byggnation.

•

Exploatören ska i samverkan med regionen ta fram en detaljplan samt bekosta
plankostnader.

•

Allmänhetens tillgänglighet till hamnområdet ska värnas.

•

Köpekontrakt ska upprättas när lagakraftvunnen detaljplan finns.

•

Exploatören ska erlägga 2 miljoner kr vid undertecknande av köpebrev, tilläggsköpeskilling om 100 kr/kvm BTA vid detaljplan samt 582 kr/kvm vid bygglov.

•

Exploatören ansvarar för att bygga gator, vatten och avlopp. Ett exploateringsavtal
ska tecknas där genomförande och kostnadsansvar för gemensamhetsanläggningar
behandlas.

•

Förlängning av avtalet kan medges under förutsättning att det inte beror på
exploatören.

Ledningskontoret har föreslagit att markanvisningsavtalet godkänns. Vilket även blev
arbetsutskottets förslag.
Expedieras: Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 365
Au § 342

Avsiktsförklaring med Gotland Bryggeri AB
RS 2013/720

- Gotlands Bryggeri AB 2013-11-13
- Ledningskontoret 2013-11-14
- Avsiktsförklaring reviderad 2013-11-18

Regionstyrelsens beslut
•

Upprättad avsiktsförklaring med Gotlands Bryggeri AB godkänns.

En förfrågan om tomtmark för byggande av ett bryggeri har inkommit från Gotland
Bryggeri AB. Företaget anför att de idag har stor kapacitetsbrist i nuvarande bryggeri på
S:t Hansgatan i Visby. Gotland Bryggeri AB vill även bygga ut den publika verksamheten och bidra till att stärka ställningen för gotländsk matproduktion. De har ambitionen att skapa en upplevelsedel ”med servering av mat lagad på gotländska råvaror
samt brygder ur sortimentet”.
Ledningskontoret har bedömt att bryggeriets ambitioner har förutsättningar att bli en
tillgång för Visbys varumärke, näringsliv och besöksnäring och har upprättat en avsiktsförklaring. Ett antal frågor behöver ingående studeras och ledningskontoret anser att
detta lämpligen sker inom ramen för föreslagen avsiktsförklaring. Denna kommer att
undertecknas av de båda parterna.
Kontoret har föreslagit att avsiktsförklaringen godkänns.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att avsiktsförklaringen
godkänns.
Expedieras:

Gotland bryggeri AB
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 366
Au § 343

Information om återtagande av föreslagen markanvisning
(Visby Syrenen 1)
RS 2013/470 (RS 2013/443)

- Regionstyrelsen 2013-09-19, § 252
- Gotlandsresor AB 2013-10-03
- Ledningskontoret 2103-11-08

Regionstyrelsens beslut
•

Information om återtagen markanvisning tas emot.

Gotlandsresor AB tillskrev i juli 2013 regionstyrelsen med förfrågan om mark för
studentlägenheter inom fastigheten Kransborren 1. Regionstyrelsen avslog i september
önskad lokalisering, men gav samtidigt ledningskontoret i uppdrag att i samråd med
Gotlandsresor arbeta för att finna en alternativ plats. Parterna har diskuterat den före
detta spilloljedepån i Gutebacken, belägen inom fastigheten Visby Syrenen 1.
Ledningskontoret har som utgångspunkt haft att en markupplåtelse ska ske under
begränsad tid för att möjliggöra en tillfällig uppställning av de moduler för studentboende som det här är fråga om. Gotlandsresor har nu meddelat att man har behov en
mer långsiktig lösning och tackar därför nej till den föreslagna markanvisningen, på
Syrenen 1.
På förekommen anledning vill ledningskontoret härmed informera regionstyrelsen om
att då Gotlandsresor tackat nej till föreslagen lösning faller det uppdrag som regionstyrelsen gett kontoret.
Expedieras:

Gotlandsresor AB
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 367
Au § 344

Förslag till markanvisning Kransborren 1
RS 2013/727 (RS 2013/443)

- (Regionstyrelsen 2013-08-29, § 222 )
- Ledningskontoret 2013-11-15

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontoret får i uppdrag att infordra anbud för genomförande av markanvisning gällande fastigheten Visby Kransborren 1. Anbud ska innehålla pris och
uppfylla detaljplanens planbestämmelser. Accepterat pris får inte understiga Region
Gotlands uppkomna kostnader. Inför tecknande av markanvisningsavtal ska
kontoret återkomma till regionstyrelsen.

Fastigheten Visby Kransborren 1 (del av f.d. Hällarna 1:7) omfattas av detaljplan vilken
möjliggör byggande av hotell och kontor. Den tidigare exploatören har inte kunnat
förverkliga sina planer. Regionstyrelsen beslöt i augusti, i år, att ge ledningskontoret i
uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt process för markanvisning för aktuellt
område.
Ledningskontoret föreslår nu att uppdrag ges om att infordra anbud för genomförande
av markanvisning gällande fastigheten Visby Kransborren 1. Anbud ska innehålla pris
och uppfylla detaljplanens planbestämmelser. Accepterat pris får inte understiga Region
Gotlands uppkomna kostnader. Inför tecknande av markanvisningsavtal ska kontoret
återkomma till regionstyrelsen.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yrkande
•

Brittis Benzler (V) yrkade, med instämmande av Isabel Enström (MP), avslag på
ledningskontorets förslag.

•

Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) bifall till
ledningskontorets förslag.

Ordförande ställde proposition på ledningskontorets förslag och Brittis Benzlers
avslagsyrkande och fann att ledningskontorets förslag vunnit majoritet.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 368
Au § 345

Avsiktsförklaring bomässa Visby hamn - Almedalen Söder
KS 2011/693

- (Byggmästareföreningen 2011-12-16)
- Ledningskontoret 2013-11-14, reviderad 2013-11-28, med avsiktsförklaring 2013-11-11

Regionstyrelsens beslut
•

Förslag till avsiktsförklaring gällande bomässa med Gotlands byggmästareförening
godkänns.

•

Projektet ska från, Region Gotland, ha ett hållbarhetsfokus och inom ramen för
världsarvet visa innovativa lösningar. Lösningar och byggnader ska utvärderas
utifrån livscykelanalys.

Gotlands byggmästareförening har föreslagit ett samarbetsprojekt där det på sikt skulle
kunna tillskapas ett antal bostäder i Visby innerstad och hamnområdet. Detta skulle
kunna göras inom ramen för en bomässa.
Regionstyrelsen gav ledningskontoret i uppdrag att, i samverkan med Byggmästareföreningen, studera förutsättningarna för en framtida bomässa.
Förslag till avsiktsförklaring Bomässa Visby inre hamn - Almedalen söder har tagits fram
som stöd för fortsatt arbete med Visby hamnområde.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontorets förslag, godkänt avsiktsförklaringen.
Yrkande
•

Stefan Nypelius (C) yrkade att projektet ska från, Region Gotland, ha ett hållbarhetsfokus och inom ramen för världsarvet visa innovativa lösningar. Lösningar och
byggnader ska utvärderas utifrån livscykelanalys.

Ordförande ställde proposition på tilläggsyrkande och fann att förslaget vunnit gillande.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad – för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 369
Au § 346

Delegation. Remiss – PM Förändrad instansordning för VA-målen
RS 2013/679

- Socialdepartementet 2013-10-25
- Ledningskontoret 2013-11-18 (delegation)

Regionstyrelsens beslut
•

Delegeras till regionstyrelsens ordförande att inge yttrande över denna remiss.

Paragrafen förk larades omedelbart justerad.

Socialdepartementet har inbjudit Region Gotland att yttra sig över promemorian
Förändrad instansordning för VA-målen. Yttrande ska vara departementet tillhanda
senast den 23 december.
Mot bakgrund av remisstidens längd föreslår ledningskontoret att regionstyrelsen
delegerar till sin ordförande att inge yttrande över denna remiss.
Expedieras:

Åke Svensson (S)
Ledningskontorets kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 370
Au § 347

Remiss. Promemoria - Hushållning med havsområden
RS 2013/685

- Miljödepartementet 2013-10-28
- Ledningskontoret 2013-11-13

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande avges i enlighet med ledningskontorets förslag.

Miljödepartementet har inbjudit Region Gotland att lämna synpunkter på promemorian
Hushållning med havsområden.
”I promemorian föreslås nya bestämmelser om hushållningen med havsområden. För
hushållningen med havsområdena Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet ska
regeringen besluta om vägledning till myndigheter och kommuner när de prövar anspråk
på användningen av områdena. Vägledningen ska ges med en havsplan för vart och ett
av områdena och omfatta Sveriges ekonomiska zon och de områden som inte är
fastigheter i svenskt territorialhav från en nautisk mil utanför baslinjen. Regeringen ska
få meddela föreskrifter om förbud mot eller begränsningar för verksamheter och
åtgärder inom det område som omfattas av en havsplan. Den bestämmelse i lag som
behövs för havsplaneringen tas in i 4 kap. miljöbalken som innehåller de övriga lagreglerna om hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Övriga
bestämmelser föreslås meddelas på förordningsnivå genom ändring av förordning
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden, den s.k. hushållningsförordningen och införandet av en havsplaneringsförordning med regler för Havs- och
vattenmyndighetens och andra statliga myndigheters arbete med att ta fram förslag till
havsplaner.
Havsplaneringsförordningen, i den del beslut kan fattas med stöd av regeringens
restkompetens i 8 kap. 7 § regeringsformen, och föreslagen ändring av hushållningsförordningen föreslås träda i kraft den 1 april 2014. Övriga förordningsändringar
avvaktar riksdagens antagande av föreslaget bemyndigande för regeringen att meddela
förbud mot eller begränsningar för verksamheter eller åtgärder inom det område som
omfattas av en havsplan. Föreslagna lagändringar föreslås träda i kraft den 1 juli 2014.”
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 370 forts.
Au § 347

Ledningskontoret har bedömt att regeringens förslag, i promemorian, tar hänsyn till
tidigare inkomna svar från remissinstanserna, däribland Region Gotland. De tidigare
remissvaren avsåg själva utredningen, SOU 2010/91 ”Planering på djupet – fysisk
planering av havet”.
I promemorian betonas nu samråd och ger länsstyrelsen uppdraget att längs kusterna
samordna kustkommunernas översiktsplanering.
Kontoret föreslår att upprättat förslag inlämnas som yttrande över denna remiss.
Arbetsutskottet har föreslagit att yttrande inges i enlighet med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Anm:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 371
Au § 348

Remiss. Betänkandet Ersättningar vid rådighetsinskränkningar,
SOU 2013:59
RS 2013/595

- Miljödepartementet 2013-09-25
- Ledningskontoret 2013-11-12

Regionstyrelsens beslut
•

Remissyttrande avges i enlighet med ledningskontorets förslag.

Miljödepartementet har inbjudit Region Gotland att lämna synpunkter på remissen
Betänkande - Ersättning vid rådighetsinskränkningar, SOU 2013:59.
Utredningen har haft i uppdrag att analysera den lagstiftning som möjliggör
inskränkningar i användningen av mark och byggnader (rådighetsinskränkningar) av
hälsoskydds-, miljöskydds- och säkerhetsskäl i syfte att identifiera de fall där ersättning
bör ges trots att ingripandet har skett av dessa skäl.
Ledningskontoret har upprättat förslag på remissyttrande. Kontoret konstaterar att det
av de särskilda yttrandena framgår att det i praktiken handlar om ersättning på grund av
vattenskyddsföreskrifter. Kontoret har någon synpunkt på utredningens bedömningar
av gällande rätt. Kontoret menar dock att ett samlat grepp ska tas om
vattenskyddsfrågorna.
Arbetsutskottet har föreslagit att yttrande inges i enlighet med ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Anm:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 372
Au § 349

Remiss. Förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram
RS 2013/700

- (Regionstyrelsen 2012-03-29, § 86)
- (Plan- och bostadskommittén 2013-04-15, § 1)
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-04
- Ledningskontoret 2013-11-15

Regionstyrelsens beslut
•

Synpunkter på förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram godkänns i enlighet
med ledningskontorets förslag och överlämnas till tekniska nämnden.

Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det i varje län finnas ett regionalt trafikförsörjningsprogram. Lagen började gälla 1 januari 2012. Regionstyrelsen beslutade i
mars 2012 att ledningskontoret skulle ta fram förslag till ett sådant program. I beslutet
sägs även att tekniska nämnden, tillsvidare, ska utgöra regional Kollektivtrafikmyndighet. Plan- och bostadskommittén, PBK, har i maj 2013 överlämnat ärendet till
tekniska nämnden för fortsatt beredning och antagande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, på tekniska nämndens uppdrag, upprättat förslag
till regionalt trafikförsörjningsprogram och inbjudit myndigheter, organisationer och
andra intresserade att lämna synpunkter.
Ledningskontoret har upprättat förslag på synpunkter på remissen över regionalt
trafikförsörjningsprogram.
Arbetsutskottet har godkänt ledningskontorets synpunkter på förslaget.
Expedieras:

Tekniska nämnden (remissyttrandet)
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:

Yttrandet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 373
Au § 350

Motion. Modernisera öppettiderna på återvinningscentralerna
RS 2013/129

- Motion 2013-02-25
(- Tekniska nämnden 2013-06-27, § 141, beslut om uppdrag)
- Tekniska nämnden 2013-10-29

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut, § 141 och
§ 243, år 2013.

Anna Hrdlicka (M) föreslår i en motion att öppettiderna på återvinningscentralerna
ändras, för att bättre anpassas till de tider som heltidsarbetande privatpersoner har, för
att besöka dessa.
Tekniska nämnden konstaterar att uppdraget att se över öppettiderna på återvinningscentralerna redan finns genom beslut av nämnden i juni 2013. Tekniska nämnden gav då
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen i uppdrag att anpassa öppettiderna på återvinningscentralerna, så möjlighet ges att lämna material även på annan tid
än vad som gäller i dag.
Av tekniska nämndens yttrande över motionen, i oktober, så framkommer det även att
kundundersökning, om medborgarnas upplevelse av Region Gotlands avfallsverksamhet, genomförts under våren, 2013. Undersökningen visar på hög kundnöjdhet.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Ledningskontoret konstaterar i sin tjänsteskrivelse att ett nytt politiskt uppdrag, av regionfullmäktige, inte behövs då uppdrag redan finns.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret föreslagit att motionen anses
besvarad med hänvisning till tekniska nämndens tidigare beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 374
Au § 351

Motion. Förutsättningar för Marinstugan i Visby att vara kvar som
förenings- och samlingslokal
RS 2013/271

- Motion 2012-04-22
- Ledningskontoret 2013-11-15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avstyrks. Samhällsbyggnadsförvaltningen har, inom ramen för av tekniska
nämnden upprättad delegation, rätt att teckna förlängning av hyresavtal. De
uppmanas även att se över möjligheterna till annan placering av Marinstugan.

I en inlämnad motion från Amy Öberg (FP) och Mats-Ola Rödén (FP) samt Jan Lindell (FP)
yrkas att Byggnadsnämnden ska få i uppdrag att planera för Marinstugan i Visbys
fortsatta lokalisering i området. De yrkar även att tekniska nämnden ska få i uppdrag att
snarast teckna hyresavtal/arrende med Flottans Män så att föreningen kan påbörja
planerat underhåll- och moderniseringsarbete. Marinstugan ägs av Flottans män och är i
behov av upprustning. Byggnaden kan inte flyttas på grund av sin konstruktion.
Ledningskontoret har i sitt yttrande konstaterat att byggnaden är belägen inom fastigheten Visby Hällarna 1:7 och att aktuell mark inte omfattas av planprogram. Kontoret
ser inte att det i nuläget finns skäl att förorda en planläggning av området.
För att ge föreningen rimlig tid att överväga hur man avser att agera och för att en
eventuell förfrågan om planbesked ska hinna prövas, kan lämpligen arrendeavtalet
förlängas med en väl avvägd tidsperiod. Detta kan hanteras inom ramen för samhällsbyggnadsförvaltningens ordinarie delegation.
Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsen avstyrker motionens förslag att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att planera för Marinstugans fortsatta lokalisering i
området. Det konstateras att samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för upprättad
delegationsordning får teckna förlängning av arrendeavtal.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontorets förslag, avstyrkt motionen med att
samhällsbyggnadsförvaltningen har, inom ramen för av tekniska nämnden upprättad
delegation, rätt att teckna förlängning av hyresavtal.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 374 forts.
Au § 351

Yr k a nden
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), på ett tillägg till
arbetsutskottets förslag med att de även uppmanas att se övermöjligheten till annan
placering för Marinstugan.

Ordföranden ställde proposition på arbetsutskottets förslag och Lars Thomssons
ändringsyrkande och fann att det hade vunnit bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 375
Au § 352

Motion. Landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut
RS 2013/270

- Motion 2103-04-22
- Ledningskontoret 2013-11-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls.

Eva Nypelius (C) och Lars Thomsson (C) har i en motion yrkat ”att Region Gotland inför
landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar
utveckling på hela Gotland”. De anför att det är dags för den av regeringen införda
landsbygdssäkringen, den så kallade Flataklocksmodellen, även för politiska beslut som
tas inom Region Gotland. Med landsbygdsäkring menar de ”att innan beslut fattas ska
Region Gotland ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt.”
på så att det ”gagnar alla medborgare” så att det blir rättvist och väl grundat även från
ett geografiskt perspektiv.
Ledningskontoret har i sitt yttrande redogjort för hur regeringen arbetar med
Flataklocksmodellen. De redogör även för Region Gotlands nuvarande regionala arbete.
Sammanfattningsvis bedömer kontoret att det, med den struktur som i dag finns, ges
goda möjligheter att framföra landsbygdens olika behov och väga dem i de beslut som
tas. ”De mål och som satts av Region Gotland berör hela Gotlands hållbara utveckling
och stad och land har aldrig särskiljts.”
Vad avser Flataklocksmodellen har kontoret bedömt att den struktur som denna modell
arbetar med kan tydligt överföras till Region Gotland arbetsstruktur.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yr k a nde
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av, Stefan Wramner (M), Margareta
Persson (M), Mats-Ola Rödén (FP) och Åke Svensson (S), bifall till motionen.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och Lars Thomssons
yrkande och fann att yrkandet om bifall till motionen hade tillstyrkts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 376
Au § 353

Motion. Förbättra trafiksäkerheten vid skolorna
RS 2013/182

- Motion 2013-03-25
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-16, § 87
- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 248
- Ledningskontoret 2013-11-13, inklusive bedömning av konsekvenser för barn och unga

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens samt tekniska
nämndens yttrande gällande pågående trafiksäkerhetsarbete vid skolorna

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen understryker vikten av att arbetet med trafiksäkerhetshöjande
åtgärder utanför skolorna intensifieras.

I en motion från Matias Swartling m.fl. (MP) föreslås att Region Gotland startar ett
förvaltningsövergripande arbete med utgångspunkt från klassrummen för att förbättra
säkerheten vis skolorna.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att motionen ska anses
besvarad med förvaltningens yttrande. De konstaterar att behov av åtgärder i motionens
anda är stort, men att åtaganden som framför allt handlar om att ändra föräldrars
vanemönster inte primärt ligger inom barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag.
Förvaltningen kan se samordningsvinster genom samarbete mellan flera förvaltningar,
men huvudansvaret för detta bör ligga på en annan förvaltning än barn- och
utbildningsförvaltningen. Förvaltningen förordar av den anledningen att motionen
avslås.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen anses besvarad med förvaltningens
yttrande. Som tillika trafiknämnd och ansvariga för trafiksäkerheten redogör de för
nämndens arbete med trafiksäkerhet och att fokus ligger kring skolor och andra platser
där barn vistas. Sammanfattningsvis konstaterar de att ”Region Gotland har ett
förvaltningsövergripande samarbete för att förbättra trafiksäkerheten och att det arbetet
kommer att fortsätta med de medel som finns avsatta för ändamålet”.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 376 forts.
Au § 353

Ledningskontoret har i sitt övergripande yttrande bedömt att inom ramen för befintliga
uppdrag och resurser är motionen huvudsyfte uppfyllt.
Kontoret förslår att motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämnden och
tekniska nämndens yttrande gällande pågående trafiksäkerhetsarbete vid skolorna.
Arbetsutskottet har överlämnat ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yr k a nde:
•

Åke Svensson (S) yrkade att motionen anses besvarad med barn- och
utbildningsnämndens samt tekniska nämndens yttrande gällande pågående
trafiksäkerhetsarbete vid skolorna samt att arbetet med trafiksäkerhetshöjande
åtgärder utanför skolorna ska intensifieras.

Ordföranden ställde proposition på sitt tilläggsyrkande och fann att det hade vunnit
bifall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 377
Au § 354

Motion. Engelska som ett pedagogiskt moment i förskolan
RS 2013/427

- Motion 2013-06-19
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-16, § 89
- Ledningskontoret 2013-11-13, inklusive bedömning av konsekvenser för barn och unga

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

I en motion från Magnus Jönsson (M) yrkas att Region Gotland uppmuntrar de kommunala
förskolorna att ta fram ett förslag på hur engelskan kan bli ett pedagogiskt och lekfullt
moment i verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen avslås. Nämnden är av den
uppfattningen att det viktiga arbetet med att stimulera alla barns språkutveckling i
förskolan försvåras om engelska införs som ett obligatoriskt moment i förskolan.
Genom att förstärka förskolans arbete med barnens språkutveckling kan en god grund
för ett livslånga lärande byggas.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse delat barn- och utbildningsnämndens
uppfattning. Kontoret föreslår att motionen avslås.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen ska avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 378
Au § 355

Slutredovisning. Folkhögskolan i Hemse, musiklokaler,
projekt 10553
RS 2013/251

- Tekniska nämnden 2013-02-28, § 30
- Ledningskontoret 2013-05-21
- Regionfullmäktige 2013-09-09, § 85
- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 231

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Slutredovisning för projekt Hemse folkhögskola, projekt 10553 godkänns.
Anslagsöverskott regleras mot Region Gotlands Eget kapital.

Tekniska nämnden har i februari 2013 lagt fram förslag till slutredovisning av Hemse
folkhögskola, projekt 10553. Nybyggnation av entré och musiklokaler samt renovering
av befintliga lokaler i studentboendet Nygårds vid folkhögskolan i Hemse.
−

Beräknad produktionskostnad uppgick till 22 661 563 kronor.

−

Nedlagda kostnader uppgår till 22 274 337 kronor.

−

Medel har anvisats med 22 970 433 kronor.

−

Överskott 696 096 kronor.

Ärendet återremitterades av regionfullmäktige, i september, med hänvisning till att
korrekt beslutsunderlag inte förelåg.
Tekniska nämnden har nu i oktober gjort följande förtydligande:
”Projektet omfattade från början delarna nybyggnation av entré och musiklokaler samt
renovering av befintliga lokaler i studentboendet Nygårds.
Vid budgetberedning/budgetavstämning angående 2009 års investeringsbudget
ändrades uppdraget till att omfatta endast om- och nybyggnation av musiklokaler. Att
beskrivningen/rubriceringen i handlingarna vid regionfullmäktiges behandling inte var
korrekt berodde på att ursprungligt projektnummer, och därmed även
rubricering/beskrivning av ursprungligt uppdrag, funnits kvar i handlingarna.”
Kostnader och överskott är lika med tidigare slutredovisning.
Anm: Tekniska nämnden handlägger och beslutar om slutredovisningar för investeringsprojekt
understigande 2 miljoner konor, regionstyrelsen projekt mellan 2 och 10 miljoner kronor och
regionfullmäktige projekt överstigande 10 miljoner kronor.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 379
Au § 356

Gotländska utvecklingsbolag i samverkan
RS 2013/725

- Ledningskontoret 2013-11-24, reviderad 2013-11-28

Regionstyrelsens beslut
•

Verksamhetsbidrag lämnas till föreningen Gotländska utvecklingsbolag i samverkan
(Gubis) för år 2013 med total 600 000 kronor. Bidraget belastar regionstyrelsens
anslag för näringsliv, 2013. Projektet avslutas därefter.

På arbetsutskottets sammanträde delades ledningskontorets tjänsteskrivelse ut i ärendet.
Tjänsteskrivelsen har därefter tillsänts ledamöterna i regionstyrelsen.
Ledningskontoret har föreslagit att verksamhetsbidrag lämnas till föreningen Gotländska
utvecklingsbolag i samverkan (Gubis) för år 2013 med totalt 600 000 kronor. Bidraget
belastar regionstyrelsens anslag för näringsliv år 2013.
Föreningen har bildats av de tre lokala utvecklingsbolagen, Heligholm Utveckling AB,
Nygarn Utveckling AB och Virudden Utveckling AB. Bildandet föranleddes av ökad
efterfrågan på utvecklingsbolagens tjänster från privatpersoner, organisationer och
föreningar som verkar inom landsbygdsutveckling. Även myndigheter och organisationer efterfrågade i större utsträckning samverkan från bolagen.
Syftet med föreningen är att genom samordning och utveckling av bolagens gemensamma resurser öka tillgången till kunskap, kapital och mötesplatser för fler lokala
utvecklingsaktörer och härigenom skapa ökad tillväxt på den gotländska marknaden.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Till regionstyrelsens sammanträde fanns ledningskontorets reviderade tjänsteskrivelse
där det framgår att projektet kommer att avslutas till årsskiftet.
Yrkanden
•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Lena Celion (M), Stefan Wramner (M)
och Margareta Persson (M), att ärendet skulle återremitteras då det saknas skriftligt
underlag.

•

Åke Svensson (S) yrkade att ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde och att
verksamhetsbidrag ska lämnas i enlighet med ledningskontorets förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 379 forts.
Au § 356

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle återremitteras eller avgöras på
dagens sammanträde och fann att det skulle avgöras på sammanträdet.
Därefter ställdes proposition på om ledningskontorets förslag kunde godkännas eller om
det skulle avslås och ordföranden fann att ledningskontorets förslag hade vunnit bifall.
Deltog inte i beslut (Kommunallagen 4 kap 21 §)
Mats-Ola Rödén (FP), Lena Celion (M), Stefan Wramner (M) och Margareta Persson (M) avstod
från att delta i beslutet.
Expedieras:

Ledningskontoret Näringsliv: för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 380
Au § 357

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025
RS 2013/6

- Ledningskontoret 2013-11-15
- Reviderad bilaga efter inkomna remissvar 2013-11-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 godkänns med
smärre ändring av bilaga 2. Denna bilaga revideras på så sätt att rubriken ändras till
”2 Sammanställning av behov av större åtgärder efter 2017”och att följande text
därunder ändras från ”inte tas upp” till ”inte ryms”. Samt att ändringar som följer av
detta görs i första stycket i 5 Förslag till åtgärder inom länsplanen.

•

Ledningskontoret ges i uppdrag att till arbetsutskottet närmare precisera vilka
åtgärder som är prioriterade efter 2017, bilaga 2.

I december 2012 gav regeringen uppdrag till länsplaneupprättarna att lämna förslag till
trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur för perioden 20142025. Regeringen har att fatta beslut om vilka definitiva ekonomiska ramar som tilldelas
länen.
Förslag till länsplan för Gotland har upprättats, efter att ha varit utsänt på remiss.
Den preliminära ekonomiska ramen för planperioden uppgår för Gotlands del till 205
miljoner kronor. För de fyra första åren av planperioden är ramen preliminärt 60
miljoner kronor.
I planen föreslås åtgärder genomföras inom fem rubriker/åtgärdspaket och med
medelsfördelningen:
−

Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning, 5 %, 3 miljoner kronor.

−

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning, 37 %, 22,3 miljoner kronor.

−

Cykelutveckling, 50 %, 30,1 miljoner kronor.

−

Stads- och tätortsutveckling 6 %, 3,4 miljoner kronor.

−

Övriga åtgärder, t.ex. utredningar, förstudier, åtgärdsvalsstudier 2 %, 1,5 miljoner
kronor.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 380 forts
Au § 357

Förslaget innebär en fördelning på 60 % respektive 40 % mellan statliga investeringar
och statlig medfinansiering. I förslaget till plan föreslås även för tiden efter 2017, en
fördelning på åtgärdsområden enligt ovan och en uppdelning på 60 % för statliga
investeringar och 40 % för statlig medfinansiering.
Detta bör dock omprövas i samband med nya uppdrag om framtagande eller
revideringar av länsplanerna.
Ett tydligare samband mellan länsplanen, regionens planering och de möjligheter till
medfinansiering som finns bör efterstävas.
Föreslaget är att detta gör genom att planeringsmässigt utgå från Region
Gotlands/tekniska nämndens strategiska plan och budget i de delar som handlar om
statlig medfinansiering.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret föreslagit att länsplanen godkänns.
Y r k a n de
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), att i bilaga 2 ändras
rubriken till ”Bilaga 2 Sammanställning av behov av större åtgärder efter 2017”och
att följande text därunder ändras från ”inte tas upp” till ”inte ryms”.

Ordföranden ställde proposition på Lars Thomssons tilläggsyrkande och fann att
yrkandet hade vunnit bifall.
Anm:

Genomförda revideringar bifogas det tryckta
protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 381
Au § 358

Sävehuset – Kulturskolan
RS 2013/526

- Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-18, § 64
- Ledningskontoret 2013-11-20
- CSK, bilaga till § 1, från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund (delades ut)

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återtas i väntan på gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ståndpunkt i
ärendet.

Handlingar skickades inför arbetsutskottets sammanträde separat till ledamöter och
ersättare.
För närvarande pågår planering och projektering av nya Sävehuset vid gymnasiet. Det
planeras för en framtida flytt av Kulturskolan till de nya lokalerna. Kostnaden för
nybygget ska bäras via den framtida hyran, vilket innebär en mycket stor hyresökning.
Från 1,5 miljoner kronor idag, till 6,5-7 miljoner kronor, vilket är den senaste
uppskattning Kulturskolan fått från teknikförvaltningen.
Med anledning av detta har barn- och utbildningsnämnden vid sitt sammanträde i
september beslutat att nämnden begär utökad rambudget motsvarande de ökande
hyreskostnaderna i nya Sävehuset för Kulturskolans eventuella flytt till Sävehuset. De
har även beslutat att inte flytta Kulturskolan till Sävehuset om äskade medel, som täcker
mellanskillnaden mellan dagens och blivande hyresnivå, inte beviljas.
Ledningskontoret har inom ramen för det pågående projektet Sävehuset påvisat oklarheter utifrån vilka förutsättningar kulturskolan skall inrymmas i Sävehuset. Det nya
huset ska möta gymnasieskolans behov och om möjligt även inrymma Kulturskolan.
Detta innebär till exempel att verksamhet avseende scenkonsthus inte inryms i den nya
gymnasieskolans lokaler. I enlighet med upprättat lokalprogram räknar projektgruppen
för Sävehuset med att kulturskolan kommer att rymmas inom befintlig byggnad.
Konsekvensen är att lärararbetsplatsernas ytor sannolikt minskas vilket huvudskyddsombud motsätter sig av arbetsmiljöskäl och att inte medvetet bygga in arbetsmiljöproblem för denna arbetsgrupp. Projektgrupp och tjänstemannastyrgrupp för Sävehuset
föreslår att verksamheten beskriver de funktioner som skall finnas i och i anslutning till
en lärararbetsplats. Arkitekten får därefter ta fram några olika förslag på lösningar. Detta
får sedan vara styrande för hur många kvadratmeter som krävs för en lärararbetsplats.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 381 forts.
Au § 358

Projekteringen för Sävehuset är nu i full gång och kräver ett snabbt besked om Kulturskolan ska inrymmas i Sävehuset eller inte.
Ordföranden föreslog att ärendet återtas i väntan på gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ståndpunkt i ärendet.
Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret, Administrativ utveckling, säkerhet och beredskap

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 382
Au § 359

Policy och riktlinjer för fastighetsförvaltning
RS 2013/132

- Policy Fastighetsförvaltning 2013-01-29
- Riktlinjer Fastighetsförvaltning 2013-01-29, inkl. bilaga Riktlinjer för internhyra
- Ledningskontoret 2013-11-14, med samrådsredogörelse

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras i avvaktan på tekniska nämndens remissyttrande.

Ledningskontoret har upprättat förslag till policy för fastighetsförvaltning samt riktlinjer
för fastighetsförvaltning.
Förslaget till policy och riktlinjer för fastighetsförvaltning har lämnats till samtliga
nämnder för hörande om synpunkter. Inlämnade synpunkter framgår av särskild
sammanfattning.
Upprättat förslag syftar till att reda ut ansvarsförhållanden för fastighetsförvaltning inom
Region Gotland mellan strategisk styrning, ägande och utnyttjande.
Flera nämnder har påpekat behovet att en gemensam ny processkartläggning behöver
göras för att förtydliga ansvar och roller när lokal och/eller fastighets- behov uppstår framtidsplanering. Likaså behöver processen inbegripa nämnders del och beslutsunderlag i syfte att synkronisera lokalförsörjningsplanen med strategisk plan för
verksamheten. Ledningskontoret har initierat en sådan processkartläggning.
Ledningskontoret föreslår att policy och riktlinjer för fastighetsförvaltning godkänns.
Under ärendets behandling har det upptäckts att tekniska nämndens inte har yttrat sig
över denna remiss varför ordföranden föreslår att ärendet återremitteras.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 383
Au § 360

Information. Den regionala kompetensplattformen på Gotland
RS 2013/472

(- Regionstyrelsen 2013-10-31, § 317)
- Ledningskontoret 2013-11-13

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot.

Information gällande den regionala kompetensplattformen har i en rapport lämnats av
Ledningskontoret. Målsättningen med kompetensplattformen är att genom ökad
kunskap och samordning matcha tillgången och utbudet med efterfrågan och behov av
arbetskraft. Förutom Region Gotland ingår även Arbetsförmedlingen, Företagarna,
Landstingsorganisationen (LO), Länsstyrelsen, Tillväxt Gotland samt Uppsala
Universitet Campus Gotland.
En handlingsplan har tagits fram för kompetensförsörjning på Gotland. En workshop
har hållits, på initiativ av Inflyttarbyrån på Gotland och kompetensplattformen, med
deltagande av ca 15 arbetsgivare. Ett utbildningskoncept med arbetsmarknadskunskap i
skolan planeras i dialog med barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen. Inför 2014 planeras en kvalitativ undersökning gällande
näringslivets kompetensbehov. Kompetensplattformen deltar även i planerandet för en
konferens som gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen avser att genomföra våren
2014 i samarbete med Nätverk för vuxnas lärande, NVL.
Expedieras:

Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 384
Au § 361

Anstånd med betalning av låneskuld för f.d. skolhuset Östergarn
RS 2013/366

- Nygarn utveckling AB 2013-05-27
- Ledningskontoret 2013-11-13
- Årsredovisning, registrerad hos Bolagsverket, inklusive verksamhetsberättelse

Regionstyrelsens beslut
•

Nygarn utveckling AB får anstånd till 1 april 2015 för slutbetalning av sin skuld på
500 000 kronor till Region Gotland. Under denna tid ska referensränta + 2 % utgå.

Nygarn utveckling AB har ansökt om anstånd med betalning av bolagets skuld på
500 000 kronor till 2015. Skuldebrev finns i fastigheten Östergarn Prästgården 1:1, f.d.
skolan i Östergarn. Bolaget anför att de kommande år står inför stora kostnader på
fastigheten då både fasaden och avloppssystemet med stammar måste åtgärdas.
Ledningskontoret har redogjort för bolagets bakgrund, skuldsättning och
framtidsplaner. Kontoret ser positivt på bolagets verksamhet och för att inte försätta
bolaget i ekonomiska svårigheter föreslås att anstånd ges enligt bolagets förfrågan.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade att anstånd beviljas men att ränta ska utgå.

Ordföranden ställde proposition på ledningskontorets förslag och hans eget yrkande
och fann att yrkandet, om att anstånd beviljas men att ränta ska utgå, vunnit bifall.
Expedieras:

Nygarns utveckling AB
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 385
Au § 362

Avskrivningar av omsättningstillgångar
RS 2013/714

- Ledningskontoret 2013-11-11

Regionstyrelsens beslut
•

Kundfodringar inom regionstyrelsens ansvarsområde skrivs av med 50 236 kronor
och belastar 2013 års resultat.

•

Samtliga avskrivningar (ej konkurser) ska upptas inom linjen.

Enligt kommunstyrelsens beslut (§ 441, år 1992) ska respektive nämnd från och med år
1993 besluta om avskrivning av fordringar. Det föreslagna beloppet, som ska redovisas
som kundförlust hos nämnderna för 2013, uppgår till 2 538 977 kronor varav konkurser
165 015 kronor.
Det sammanlagda beloppet för hälso- och sjukvårdsnämnden uppgår till 1 504 449
kronor.
Avskrivningar av kundfordringar inom regionstyrelsens ansvarsområde uppgår till
50 236 kronor för 2013.
Ledningskontoret redogör i bilaga till sin tjänsteskrivelse för kundförlusterna fördelat per
nämnd.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 386
Au § 363

Ansökan om medel för utveckling av direkta kontaktvägar,
med företag
RS 2013/713

- Näringsliv och etablering på Gotland/Inspiration Gotland 2013-11-10
- Ledningskontoret 2013-11-12

Regionstyrelsens beslut
•

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB beviljas 400 000 kronor för
förbättring av kommunikationskanalerna till företagen på Gotland. Medel anvisas ur
ledningskontorets näringslivskonto.

Gotlands Näringslivs- och etableringsservice (GNEAB), tillsammans med dotterbolaget
Inspiration Gotland, har ansökt om 400 000 kronor för utveckling av företagsregister.
Företaget avser att för dessa medel köpa in företagsregister över företagen på Gotland,
se över integration med befintligt system (CRM) och om nödvändigt uppgradera
systemet samt ta fram kommunikationsplan och utveckla kommunikationskanaler via
exempelvis nyhetsbrev och utskick via e-post.
Ledningskontoret bedömer att ett företagsregister i enlighet med GNEAB:s ansökan skulle
medföra mycket enklare och snabbare kontaktvägar till samtliga gotländska företag.
Detta bedömer kontoret skulle väsentligt förbättra informationen och kommunikationen med de gotländska företagen, vilket är en viktig del för att förbättra företagsklimatet på Gotland.
Rubriken i tjänsteskrivelsen reviderades av regiondirektören, på arbetsutskottet, till att
ha följande lydelse: Ansökan om medel för utveckling av kontaktvägar, med företag.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att GNEAB beviljas
400 000 kronor för förbättring av kommunikationskanalerna till företagen på Gotland.
Expedieras:

Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 387
Au § 364

Verksamhetsstöd Medeltidsveckan 2014-2016
RS 2013/709, KFN 2013/327

- Kultur- och fritidsförvaltningen och ledningskontoret 2013-11-12

Regionstyrelsens beslut
•

Medeltidsveckan beviljas för åren 2014-2016 ett verksamhetsbidrag på 400 000
kronor årligen. Medel anvisas ur näringslivsanslaget.

•

Ledningskontoret uppdras att i samverkan med kultur- och fritidsförvaltningen och
Inspiration Gotland AB, förhandla med Medeltidsveckan om insatser för
marknadsföring och varumärkesbyggande av såväl Gotland som Region Gotland.

Regionstyrelsen har tidigare godkänt utredningen Evenemang på Gotland. I samband
med godkännandet gavs även uppdrag till ledningskontoret att i samverkan med kulturoch fritidsförvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen och Inspiration Gotland AB,
att organisera verksamheten i enlighet med intentionerna i denna utredning. Ett av de
profilbärande evenemang som utpekades var Medeltidsveckan, vars avtal med kulturoch fritidsförvaltningen går ut vid detta årsskifte, 2013/2014. De senaste åren har
Medeltidsveckan erhållit medel från ledningskontorets näringslivsanslag.
Kultur- och fritidsförvaltningen har nu föreslagit att Kultur- och fritidsnämnden ska
bevilja Medeltidsveckan ett verksamhetsbidrag årligen på 460 000 kronor för åren
2014-2016.
Ledningskontoret har i sin tur föreslagit att Medeltidsveckan för åren 2014-2016 beviljas
ett verksamhetsbidrag på 400 000 kronor årligen.
Således handlar det totalt om 860 000 kronor (400 000 + 460 000 kronor) i årligt
verksamhetsbidrag.
Ledningskontoret har bedömt att Medeltidsveckan är av stor betydelse för Gotland när
det gäller att attrahera besökare i slutet av sommarsäsongen.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret föreslagit att verksamhetsstöd ska
beviljas.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 387 forts.
Au § 364

Jäv
Jäv anmäldes av Stefan Wramner (M) som lämnade rummet och deltog inte i ärendets
behandling.
Expedieras:

Medeltidsveckan AB
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ledningsstöd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 388
Au § 365

Riktlinjer. Pensionslösningar
RS 2013/667

(- Kommunstyrelsen 2008-06-16, § 155)
- Ledningskontoret 2013-11-12

Regionstyrelsens beslut
•

Reviderade riktlinjer för löneväxling till pension och enskilda pensionslösningar för
förmånsbaserad ålderspension, antas.

•

Tidigare beslutade riktlinjer upphör härmed att gälla.

Nuvarande riktlinjer, för två typer av pensionslösningar, fastställdes av dåvarande
kommunstyrelsen i juni 2008. Det ena alternativet – alternativ KAP-KL istället för
förmånsbaserad ålderspension – riktar sig till förvaltningschefer eller motsvarande. Det
andra alternativet – växling av lön till tjänstepension ska gälla alla, men blir i realiteten
intressant för de vars lön överstiger en viss nivå. Systemen är i princip kostnadsneutrala
för regionen; den alternativa KAP-KL innebär dock en viss likviditetsbelastning.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till revidering av de två pensionslösningarna.
Förslagen innehåller smärre förändringar, vilka kontoret redogör för i sin tjänsteskrivelse.
Arbetsutskottet har föreslagit att de reviderade riktlinjerna antas.
Expedieras:

Ledningskontoret
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 389
Au § 366

Information. Konkurrensutsättning av måltidsverksamhet i
Fårösund
RS 2012/444-6

- Serviceförvaltningen 2013-10-22

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Information lämnades av serviceförvaltningen om att upphandlingen avbrutits då inga
anbud inkommit.
Expedieras:

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 390
Au § 367

Rapport. Trygghet och ordning i Visby, sommaren 2013
RS 2013/584

- Ledningskontoret 2013-11-13

Regionstyrelsens beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret har tagit fram en rapport som redogör för trygghet och ordning,
sommaren 2013. Kontoret konstaterar att, ur ordningssynpunkt, var sommaren 2013
mycket bra.
Rapporten är framtagen utifrån möte om uppföljning av ordningsläget i Visby, under
sommaren, som genomfördes tillsammans med polisen, länsstyrelsen och representanter
för olika delar av besöksnäringen i oktober i år.
Sammanfattningsvis konstaterar ledningskontoret i rapporten att tendensen de senaste
åren varit lugnare somrar med mindre ordningsstörning än vad som upplevdes för fem
till tio år sedan. Förändringar i besöksgruppen noteras liksom längre säsong och fler
besök på hela Gotland. Ungdomar och unga vuxna tycks ha minskat i antal och oro
finns bland näringsidkare om ”en missad besöksgeneration”. Avslutningsvis konstaterar
kontoret i sin rapport att arbetet med ”Gemensam målbild omkring god ordning på
stán” kan fortsätta att utgöra underlag för kommande somrar, så att alla aktörer kan dra
åt samma håll.
Expedieras:

Ledningskontoret, Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 391
Au § 369

Detaljplan. Fårö Gasmora 1:55 m.fl. utställning
RS 2012/598

- Byggnadsnämnden 2013-10-09, § 200
- Ledningskontoret 2013-11-21

Regionstyrelsens beslut
•

Planförslaget tillstyrks.

Handlingar i detta ärende delades ut på arbetsutskottets sammanträde och har därefter
skickats till ledamöterna i regionstyrelsen.
Byggnadsnämnden har genom samhällsbyggnadsförvaltningen upprättat förslag till
detaljplan för Stora Gasmora 1:55, som har ställts ut enligt plan- och bygglagen för
granskning innan antagande. Området är beläget vid norra delen av Ekeviken och inom
flygsandsområdet Avanäs och öster om naturreservatet Ulla Hau som tillika är Natura
2000-område. Detaljplaneområdet omfattar ca 18 hektar.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra 6 stycken tomter för bebyggelse.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget tillstyrks.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget
tillstyrks.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 392
Au § 370

Uttag ur eget kapital. Gutavallens friidrottsbanor
RS 2013/726

- Kultur- och fritidsnämnden 2013-11-05, § 86
- Ledningskontoret 2013-11-27

Regionstyrelsens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden medges använda Eget kapital med 1,0 miljoner kronor
för Gutavallens friidrottsbanor.

•

Medel anvisas ur Eget kapital (kultur- och fritidsnämndens andel).

Handlingar i ärendet delades ut på arbetsutskottets sammanträde och har därefter
skickats till ledamöterna i regionstyrelsen.
Kultur- och fritidsnämnden anhåller om att få göra ett uttag ur Eget kapital för att täcka
uppkomna merkostnader om 1 174 465 kronor för Gutavallens friidrottsbanor. Banorna
har lagts om och detta har blivit betydligt dyrare än beräknat.
Ledningskontoret har tillstyrkt att 1,0 miljoner kronor i Eget kapital får användas för att
täcka underskottet i projektet.
Enligt gällande regler får högst 1,0 miljoner kronor per år användas av Eget kapital för
investering. Enligt underhandsuppgift från kultur- och fritidsförvaltningen kan resterade
174 465 kr av underskottet finansieras genom nämndens pott i investeringsbudgeten för
2013.
Arbetsutskottet har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att kultur- och
fritidsnämnden får använda 1,0 miljoner kronor ur Eget kapital.
Anm: Den del av ärendet, som avser slutredovisning återkommer i särskild ordning.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 393

Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor
RS 2012/573

- Ledningskontoret 2013-11-18, Samrådsmöte justerat protokoll
- Länsstyrelsen 2013-12-03, dnr. 456-4189-13 (bilaga till samrådsmötesprotokoll)

Regionstyrelsens beslut
•

Regionstyrelsen står kvar vid sitt förslag till beslut i fullmäktige gällande
handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (RS 2013-11-21 § 347).

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. Justerat protokoll från detta samråd fanns till regionstyrelsens sammanträde.
Länsstyrelsen Gotlands län har i beslut, bilaga till samrådsprotokoll daterat 2013-12-02,
gjort ställningstagande, med anledning av regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige,
gällande handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Regionstyrelsen föreslår
att ”Handlingsprogrammet (Operativa insatser) gäller med följande tillägg och ändring:
1. Ingen förstärkning av ett fristående befäl.”
Forts.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 393 forts.
Länsstyrelsen uppfattar att den organisering som nu föreslås inte är densamma som
redovisades vid samrådet. De bedömer att den föreslagna åtgärden ”ses med stor oro”
då denna ”får konsekvenser av att det inte kommer att finnas en effektiv ledning”.
Länsstyrelsen är i sitt ställningstagande av den uppfattningen” att det inom Region
Gotland skall finnas en tillfredställande ledningsorganisation med uppgift att kunna
samordna och operativt leda komplicerade insatser med stort samverkansbehov och
insatser där fler än en station är insatta. Ledningsfunktionen/befälet skall verka över
hela Gotland och ha erforderlig kompetens, fordon och utrustning för att i samverkan
med operativ chef på Storstockholms räddningscentral kunna samordna och leda
räddningsinsatser på Gotland. Befälet ska kunna svara på larm inom 90 sek och
omedelbart bege sig mot olycksplatsen”.
Som skäl för sitt beslut/ställningstagande anför Länsstyrelsen bl.a. att ”Nuvarande
organisering av ledning innebärande ett befäl skall lämna ordinarie styrka i Visby och
sänka beredskapen inom ett befolkningsmässigt stort område är inte en lösning som kan
anses tillfredsställande. ”
Expedieras

Ledningskontoret, säkerhet och beredskap (Christer Stoltz) – för åtgärd

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 394
Au § 372

Ansökan om tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på
fastigheten Bunge Ducker 1:64
RS 2013/501

- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 286
- Ledningskontoret 2013-11-28
- Inlaga till Nacka tingsrätt 2013-11-28

Regionstyrelsens beslut
•

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

Paragrafen förk larades omedelbart justerad.

Information gavs, på arbetsutskottet, om ärendeprocessen för Nordkalks ansökan om
tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64.
Ärendet har internremitterats till tekniska nämnden, som har behandlat detta på sitt
sammanträde den 27 november. Nämnden har beslutat att de inget har ”att erinra mot
Nordkalks tillståndsansökan endast under förutsättning att regionens uttag av vatten i
Bäste träsk inte påverkas och att brytningen inte påverkar vattnet ur vare sig kvantitetsoch kvalitetssynpunkt”. Tekniska nämnden beslöt även att överlämna koncept från
Region Gotlands juridiska ombud till regionstyrelsen.
Ledningskontoret har föreslagit att yttrande avges i enlighet med upprättat förslag av
Region Gotlands juridiska ombud samt, som information, även bifogar det yttrande som
upprättats av Håkan Djurberg Akvanovum.
Planeringsstrategen på ledningskontoret Jan von Wachenfeldt och Region Gotlands
juridiska ombud advokat Mårten Bengtsson föredrog ärendet.
Expedieras:

Mårten Bengtsson
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 395

Val av ny ledamot i arbetsutskottet m.fl.
RS 2013/33, # 84

- Avsägelse av uppdrag, 2013-12-02

Regionstyrelsens beslut (under förutsättning av beslut i regionfullmäktige)
•

Till ny ledamot i arbetsutskottet för återstående del av regionstyrelsens mandatperiod valdes Stefan Wramner (M). I uppdraget ingår också att vara ledamot i
Krisledningsnämnden och i Plan- och bostadskommittén.

•

Till ersättare för Stefan Wramner (M), för återstående del av regionstyrelsens
mandatperiod, valdes Lena Celion (M).

Lena Celion (M) har begärt att få bli befriad från sina uppdrag som regionråd i
opposition, andre vice ordförande i regionstyrelsen och ledamot i regionstyrelsens
arbetsutskott, från och med den 1 januari, 2014.
Begäran kommer att behandlas av regionfullmäktige den 16:e december 2013.
Regionstyrelsen har att välja ledamot i arbetsutskottet, Krisledningsnämnden, och i
Plan- och bostadskommittén.
Expedieras

Den utsedde
Förtroendemannaregistret

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 396

Ombudgetering av medel för bildande av arbetsmarknadsenhet
inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
RS 2013/735

- Socialnämnden 2013-09-17, § 90
- Ledningskontoret 2013-11-12
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-11-20, § 123
- Socialförvaltningen 2013-11-07
- Socialnämnden 2013-11-07, § 126 – komplettering av § 90

Regionstyrelsens beslut
•

450 000 kronor motsvarande en (1) tjänst överförs från socialnämnden till gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden i 2014 års budget.

•

4 220 000 kronor avseende OSA (offentligt skyddade anställningar) överförs från
socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2014 års budget.

Regionstyrelsen har gett gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att ansvara
för en arbetsmarknadsfunktion som ska organisera de praktikplatser som regionen
tecknat en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att tillhandahålla. Till detta
tillkommer samordning av redan befintliga OSA-platser och sysselsättningsplatser som
fram till nu hanterats av socialförvaltningen. En tjänst har i samband med bildandet av
den nya enheten överförts från socialförvaltningen till gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen.
Socialnämnden har, i september 2013, beslutat om att godkänna överföring av medel
med 450 000 kronor per helår, motsvarande 1 tjänst till den regiongemensamma
arbetsmarknadsenheten inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Denna tjänst
överförs från socialförvaltningen . Socialnämnden har kompletterat sitt beslut i
november och då beslutat att föreslå regionstyrelsen att överföra 4 220 000 kronor till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för offentligt skyddade anställningar (OSA)
från och med 2014.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har begärt att få överfört 450 000 kronor till
den regiongemensamma arbetsmarknadsenheten från socialnämnden. De har även
begärt att det överförs 4 220 000 kronor för offentligt skyddade anställningar (OSA)
från och med 2014. OSA omfattar totalt 46 platser.
Forts.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 396 forts.
Ledningskontoret har föreslagit att ombudgetering sker enligt nämndernas förslag.
Ombudgeteringen är en följd av tidigare fattade beslut och kontoret har inget att
invända mot detta.
Expedieras:

Socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret ekonomi

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 397

Förändring av låneskuld inför 2014
RS 2013/775

- Ledningskontoret 2013-12-04

Regionstyrelsens beslut
•

Lån och swappar (räntederivat) löses i enlighet med ledningskontorets förslag.

Paragrafen förk larades omedelbart justerad.

Regionfullmäktige beslutade den 9 september 2013, § 86, att försälja fastigheterna
Stucks 1:297 Bunge (Stuxgården Fårösund), Kilåkern 2 Othem (Kilåkern Slite), Fasanen
10 Hemse (Vårdcentrum Hemse), Romakloster 1:37 Roma (Klostergården Roma) till
Hemsö Fastighets AB för 319 miljoner kronor, mnkr. I samband med försäljningen
beslutades att försäljningsintäkten huvudsakligen ska användas till att betala av
låneskulden.
Låneskulden uppgår före lösen av lån till 665 mnkr. Av detta är 220 mnkr fasta lån, 370
mnkr lagda med räntederivat och 75 mnkr helt rörligt. Ett lån om 100 mnkr förföll den
24 oktober och omsattes inte.
Ledningskontoret föreslår att följande lån löses. Lösenbelopp och upplupen ränta är
indikativa och räknas fram på lösensdagen.
Lånenummer
36769
40300
42178
46147
Summa

Skuld mnkr
30
30
30
50
140

Löptid
2014-01-27
2014-10-19
2015-06-10
2015-08-12

Lösenbelopp
mnkr
Ca 0,1
Ca 0,7
Ca 0,8
Ca 1,6
Ca 3,2

Upplupen
ränta mnkr
Ca 0,9
Ca 0,2
Ca 0,2
Ca 0,4
Ca 1,7

Ledningskontoret föreslår dessutom att följande räntederivat löses då behov av dessa
inte finns efter att de 100 mnkr som förföll i oktober inte finns kvar. Även här är
lösenbeloppet indikativt.

Forts.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 397 forts.
Ränteswap
Nordea 70 mnkr
Nordea 40 mnkr

Löptid
2017-08-15
2015-09-07

Lösenbelopp mnkr
Ca 6,2
Ca 2,1

Ledningskontoret föreslår också att rörligt lån 38429 hos Nordea på 70 mnkr löses med
20 mnkr och omsätts med 50 mnkr på 1 års kapitalbindning.
Totalt sett innebär det att låneskulden minskar med 260 till 405 mnkr varav 80 mnkr är
bundet, 250 mnkr är lagda med räntederivat och 75 mnkr är helt rörliga. Total kostnad
för lösen är ca 11,4 mnkr, dessutom tillkommer upplupen ränta på ca 1,7 mnkr.
Räntekostnaden kommer att minska med ca 10 mnkr per år under förutsättning att nya
lån inte upptas.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 398

Färjetrafiken - kommunikationsstrategi
RS 2013/614

Regionstyrelsens beslut
•

Arbetsutskottet bjuds in till trafikrådet den 19 december kl.17:00.

•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Regiondirektör Per Lindskog presenterade kommunikationsstrategi för färjetrafiken.
Huvudbudskapet kommer att vara ”God tillgänglighet till Gotland är viktigt för hela
Sverige” med fokus på turtäthet och hastighet.
Ett antal aktiviteter är planerade och målgrupp för dessa aktiviteter är definierad.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 399

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

Av regionrådet Hanna Westerén (S) och alkoholhandläggarna fattade beslut i ärenden
enligt alkohollagen 19 november – 2 december 2013.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 400

Information
Till handlingarna lades:
•

Information om vissa inkomna handlingar enligt bifogad förteckning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11
Regionstyrelsens arbetsutskott 2013-11-28

Rs § 401
Au § 373

Tillsättande av ny regiondirektör
RS 2013/402

Regionstyrelsens beslut
•

Till ny regiondirektör utses Jan Björinge.

Ärendet föredrogs av regionstyrelsens ordförande Åke Svensson.
Arbetsutskottet föreslog, enigt, att Jan Björinge utses till ny regiondirektör.
Expedieras

Ledningskontoret, HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 402

Information från regiondirektören och regionstyrelsens ordförande

•

Regiondirektören Per Lindskog meddelade att LEVA avser att komma in med
begärt material till nästa au (14januari).

•

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) informerade om att krogarna i Visby,
på försök, kommer att få möjlighet att hålla öppet till kl. 03:00. Beslut om detta
avses att fattas senast i mars, 2014.

Expedieras

Alkoholhandläggarna

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2013-12-11

Rs § 403

Referensgrupp till Energiplan 2020
KS 2011/710

- Regionstyrelsen 2013-11-21, § 344

Regionstyrelsens beslut
•

Till att ingå i referensgrupp för energiplanen utsågs:
−

Johnny Wiberg (S)

−

Lars Bjurström (V)

−

Lars Thomsson (C)

−

Mats-Ola Rödén (FP)

−

Anna Hrdlicka (M)

−

Isabel Enström (MP)

Energiplan 2020 behandlades på regionstyrelsens sammanträde i november.
Regionstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet, att politisk referensgrupp skulle
utses samt att ärendet skulle återkomma till regionstyrelsen våren 2014.
De föreslagna, till politisk referensgrupp Energi 2020, presenterades av ordföranden.
Expedieras

Ledningskontoret, Samhällsbyggnad (Helena Andersson)

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

INFORMATION OM VISSA INKOMNA HANDLINGAR
Regionstyrelsen 11 december 2013, § 400
Förslag till direktiv om havsplanering och
integrerad kustförvaltning

RUFS 2010 – Underlag för att bedöma
aktualitet och användbarhet

Region Gotland avstår att yttra sig över denna remiss.
Staten kommer att lämna ett motiverat yttrande till
Europaparlamentets, Rådets och Kommissionens
ordförande, som ligger helt i linje med vad Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) förde fram i sitt
remissvar tidigare, angående havsplanering och
kustförvaltning. Region Gotland yttrade sig då över den
remissen. Kontoret finner ingen anledning att yttra sig
igen Räcker med att SKL svarar.

Region Gotland avstår att yttra sig över denna remiss
p.g.a. tidsbrist.

Miljödepartementet 2013-10-22

Remiss avseende SOU Synliggöra värdet av
ekosystemet
Region Gotland avstår ifrån at yttra sig över denna
remiss p.g.a. tidsbrist.
Miljödepartementet 2013-10-25

Stockholms läns landsting 2013-09-30

Ändrad valdistriktsindelning samt namnändring för valdistrikt i Visby, Region Gotland
Länsstyrelsen beslutar enligt 4 kap 17 § andra stycket
vallagen (2005:8379) om ändrad valdistriktsindelning för
Visby.
- Två nya distrikt bildas, det ena med namnet Visby
Galgberget/Snäck och det andra med namnet Visby
Söder.
- Valdistrikt Visby Östra Vi/Skarphäll namnändras till
Visby Skarphäll/Östra Vi.
- Valdistriktet Visby Söder/Östra Vi namnändras till
Visby A7/Östra Vi.
Länsstyrelsen Gotland län 2013-11-14

Remiss – ändring i Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2008:1() om
psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk
vård
Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden
för fortsatt handläggning och ev ingivande av yttrande.
Samråd har skett med Lisa Stark och Åke Svensson.
Socialstyrelsen 2013-11-20

Undersökningstillstånd för områdena Vallstena
och Buttle i Region Gotland har beviljats
Regionstyrelsen har yttrat sig över denna remiss 2013-1031, § 322.
- Yttrande har ingetts i enlighet med ledsningskontorets
förslag.
- Av ledningskontorets förslag framkommer bl.a. att
ansökan avstyrks mot bakgrund att en framtida ev.
utvinning motverkar ersättningen av fossila bränslen
med långsiktigt hållbara energikällor, för att minska
utsläppen av koldioxid.
Bergstaten 2013-11-15

Remiss – Regelverk för Journal på nätet
Ledningskontoret avser inte att utarbeta förslag till
yttrande över denna remiss. Socialnämnden anser inte att
de är berörda och hälso- och sjukvårdsnämnden avser att
yttra sig direkt.
Center för eHälsa i samverkan 2013-10-02

Rekommendation om överenskommelse om
samverkansregler för den offentligt finansierade
hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin,
medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin
Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting
beslutade den 15 november 2013-12-03:
att godkänna överenskommelsen om samverkan mellan
Sveriges Kommuner och Landsting och
Läkemedelsindustriföreningen, Swedish Medtech och
Swedish Labtech,
att rekommendera landsting, regioner och kommuner att
för sin del anta överenskommelsen, samt
att informera landsting, regioner och kommuner om den
träffade överenskommelsen om samverkansregler för
den offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin.
Sveriges Kommuner och Landsting 2013-11-15

Cirkulär
Pensionsnämndens beslut om omräkning av
pensionsbehållning och intjänad pensionsrätt
1997-12-31 enligt PFA samt omräkning av
förmånsbestämda pensioner enligt PFA och
KAP-KL under år 2014
Cirkulär 13:57

Hyreshöjning fr.o.m 2014-01-01 för lokaler med
avtal knutna till konsumentprisindex, KPI
Cirkulär 13:58

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

Övrigt
Överklagande av regionfullmäktiges beslut den
14 oktober 2013 att anta ett förslag till detaljplan för Hangvar Ire 1:188
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) har godkänt
överklagandeskrivelse, då den inkommit i rätt tid. SBF
bedömer att ingen nytt i sak har tillförts ärendet, varför
omprövning ej har skett. Skrivelserna och prövade
handlingar i ärendet överlämnas enligt 25 § förvaltningslagen till länsstyrelsen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-27

Information. Sporthall, verksamhet
Kultur och fritidsnämnden har beslutat att ge sin
förvaltning uppdrag att sköta driften av sporthall för
idrott på Visborgsområde under de fem första åren.
Därefter ska driftformen ses över om behov finns.
KFN § 85 2013-11-05

Samverkansnämnden Stockholm – Gotland
protokoll 3/2013

Handlingarna finns samlade i en pärm vid sammanträdet

