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Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 81

Fyllnadsval. Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2018/9

- Länsstyrelsen 2018-05-28, Dnr 201-1893-18

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2018-05-24 från sammanräkning som utvisar att Stefan
Wäss (M), Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby, blir ny ersättare i regionfullmäktige 201806-18 efter Peter Wennblad (M).
Expedieras:

Den valda
Moderaternas partiexpedition

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 82

Revisorernas information

De förtroendevalda revisorernas ordförande Carin Backlund (M) informerade om att de
nu har avslutat vårens arbete.
Revisorerna har som avslutning, varit och besökt samt, fått visning av det nya
vattenverket i Kvarnåkershamn.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 83

Revidering av servicepolicy
RS 2018/238

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-03
- Regionstyrelsen 2018-04-26, § 97

Regionfullmäktiges beslut
•

Den uppdaterade Servicepolicyn godkänns och kommer att gälla till och med 2019.

•

Under 2018 och 2019 genomförs ett förbättringsarbete för att öka regionens
tillgänglighet. Därefter revideras Servicepolicyn som då kommer att gälla från och
med 2020.

Nuvarande Servicepolicy uppdateras och kommer att gälla till och med 2019.
Uppdateringen består i att koppla policyn till det nya styrkortet och korrigering av texten
så att den stämmer med den nya organisationen i regionstyrelseförvaltningen.
Efter ett förbättringsarbete under 2018 och 2019 kommer en ny Servicepolicy att skapas
som ska gälla från och med 2020.
Regionstyrelsen har föreslagit att den uppdaterade servicepolicyn ska godkännas.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S) och Anna Hrdlicka (M).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Utveckling och kvalitet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 84

Digitaliseringsstrategi Region Gotland 2018-2022
RS 2018/258

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-11
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 123

Regionfullmäktiges beslut
•

Digitaliseringsstrategi för Region Gotland 2018 – 2022 fastställs.

Regionfullmäktige fastställde 2011-04-26, § 88, IT-strategiskt program för Region
Gotland. På uppdrag av direktören för kvalitet och digitalisering har ett förslag till
digitaliseringsstrategi sammanställts. Förslaget har förankrats i regionstyrelseförvaltningens digitaliseringsgrupp, inom regionens strategiska nätverk för kvalitet och
digitalisering samt inom koncernledningsgruppen.
Digitaliseringsstrategin syftar till att beskriva hur digitaliseringen ska användas för att
bidra till att Region Gotlands verksamhetsidé uppnås. Strategin ska vara ett stöd för
Region Gotlands verksamheter, och vänder sig i första hand till förtroendevalda,
regionledning, förvaltningsledningar, övriga chefer, till digitaliseringsstrateger och
personer som ansvarar för regionens digitala system samt till personer som arbetar med
verksamhetsutveckling.
Digitaliseringen kommer att förändra vad Region Gotland kan erbjuda boende,
besökare och näringsliv, samt hur det görs.
Strategin anger visioner, ramar och mål för hur digitaliseringen ska bedrivas inom
regionen. Strategin ger en bas för hur den gemensamma utvecklingen inom regionen ska
ske utan att i detalj specificera hur digitaliseringen ska utveckla utbildning, e-hälsa,
samhällsbyggnad, kultur etc. Verksamhetsplanering och digitaliseringsdokument inom
regionens olika förvaltningar ska synkroniseras med detta dokument.
Regionstyrelsen har beslutat att Digitaliseringsstrategin kompletteras under rubriken
Strategiska mål (ss 3-4):
8. Digitalisering ska bidra till dialog och kommunikation med medborgarna.
Nya metoder genom digital teknik ska vara en viktig del av att utveckla demokratin och de
demokratiska processerna.
Uppdaterad version av strategin har bifogats kallelsen till regionfullmäktige.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 84 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att digitaliseringsstrategin fastställs.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S) och Anna Hrdlicka (M).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Kvalitet och digitalisering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 85

Filmstrategi för Gotland 2018-2023
RS 2018/803

- Förslag till filmstrategi 2018-01-31
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-24
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 131

Regionfullmäktiges beslut
•

Filmstrategi för Gotland 2018-2023 fastställs.

•

Regionstyrelsen beviljas budgettillskott motsvarande 1 000 000 kronor för att
möjliggöra implementering och genomförande av filmstrategi för Gotland 20182023 (se även regionstyrelsens förslag till beslut i § 154 strategisk plan och budget).

•

Region Gotlands filmverksamhet ska ha sin bas i Fårösund.

Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till filmstrategi som förstärker
målsättningarna i kulturplan 2017-2020 och Vision 2025.
Strategin anger vägen för att stärka Gotlands filmposition och visar vilka prioriterade
områden som bör aktivitetssättas för att nå framgång. För förankring och bedömning
har förslaget till strategi varit på remiss såväl internt inom regionens förvaltningar som
hos externa aktörer. Svaren ger ett samlat positivt bemötande som stödjer strategins
innehåll.
Bedömningen är att en filmstrategi för Gotland skapar tydliga och långsiktiga mål för
regionens satsningar på film. Därmed ges förutsättningar för att olika satsningar bättre
kan samverka, att Gotland kan behålla sin framträdande plats på den nationella
filmkartan samt kan flytta fram sina positioner internationellt.
Bedömningen är också att implementering och genomförande av strategin inte är möjlig
utan ekonomisk förstärkning till stöd för de funktioner som ska realisera strategins
intentioner och aktiviteter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför en budgetförstärkning riktad till utökning av tjänster (1,2 miljoner kronor (mnkr)), stöd till
semiprofessionell (0,2 mnkr) och professionell filmproduktion (1,5 mnkr) finansierat
genom regionstyrelsens näringslivsanslag, se särskilt ärende).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 85 forts.
Regionstyrelsen har beslutat att strategin kompletteras under rubriken 3. Strategins mål
för filmen på Gotland 2023, på sidan 4, med ett ytterligare mål:
- 2023 ska filmsatsningen lett till fler jobb på norra Gotland och till utveckling av
Folkhögskolan i Fårösund.
Den uppdaterade versionen av strategin har bifogats kallelsen till regionfullmäktiges
sammanträde.
Regionstyrelsen har föreslagit att a. Filmstrategi för Gotland 2018-2023 fastställs. b.
Regionstyrelsen beviljas budgettillskott motsvarande 1 000 000 kronor för att möjliggöra
implementering och genomförande av filmstrategi för Gotland 2018-2023 (se även
regionstyrelsens förslag till beslut i § 154 strategisk plan och budget). c. Region Gotlands
filmverksamhet ska ha sin bas i Fårösund.
Anföranden
Anföranden hålls av Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V) och. Isabel Enström (MP).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkar på ett budgettillskott om 500 000 kronor enligt förslag till
driftbudget i ärende om strategisk plan och budget, redovisat av (C), (M) och (L),
och i övriga punkter enligt regionstyrelsens förslag.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande
och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Regional utveckling
Regionstyrelseförvaltningen Film på Gotland

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 86

Omdisponering av medel. Solceller till Kvarnåkershamns
vattenverk
RS 2018/275

- Tekniska nämnden 2018-02-21, § 47
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-29
- Regionstyrelsen 2018-04-26, § 99

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden får omdisponera 7 000 000 kronor från projekt nr 12454
”Gotlands vattenförsörjning” till investering i Kvarnåkershamns nya vattenverk,
projekt 12524. Omdisponeringen avser 2018 års budget.

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen att under 2018 omdisponera anslag
för investering av solceller samt energiåtervinningssystem ERI för Kvarnåkershamns
nya vattenverk med 7 000 000 kr, med projektnummer 12524. Omdisponering föreslås
ske från projekt nr 12454 ”Gotlands vattenförsörjning”.
Kvarnåkershamns nya vattenverk genomförs i samarbetsformen partnering mellan
Region Gotland och Nybergs Entreprenad AB. Beställaren och entreprenören kommer
att bidra med sina erfarenheter och kunnande för projektets bästa i förvissning om att
de gemensamt kan åstadkomma en bättre helhetslösning än i traditionella
entreprenadformer.
För att energieffektivisera föreslås att installation ska göras av solceller samt energiåtervinningssystem (ERI). Båda dessa investeringar kan räknas hem via lägre driftkostnader. För solcellerna har dessutom bidrag sökts från EU/Länsstyrelsen.
Kostnaderna för solcellerna beräknas vara betalda på mellan 7 och 18 år, beroende på
om investeringsbidrag erhålls eller inte. ERI beräknas vara betalt på 4-5 år.

Tekniska nämnden har även begärt finansiellt igångsättningstillstånd.
Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot tekniska nämndens förslag.
Budget för 2018 för projekt 12454, Gotlands vattenförsörjning, beslutas i samband med
beslut om kompletteringsbudget för investeringar 2018.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 86 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen föreslagit att
omdisponeringen godkänns.
Anm: Finansiellt igångsättningstillstånd ges i särskild ordning enligt delegation.

Anföranden
Anföranden hålls av Isabel Enström (MP), Per-Anders Croon (M), Tommy Gardell (S), och
Lars Thomsson (C).
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 87

Överföring av medel från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden –
obalans i fördelningen gällande jämställdhet och bristyrken
RS 2018/432

- Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19, § 50 och 2018-03-21, § 37
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-04-20, § 150 och 2018-03-20, § 28- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-23
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 140

Regionfullmäktiges beslut
•

Budgetanslag på 696 000 kronor överförs 2018 från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och barn- och utbildningsnämnden
(BUN) har i två olika ärenden begärt att ett anslag på sammanlagt 696 000 kronor
(140 000 kronor plus 556 000 kronor) ska föras över från GVN till BUN.
Anslaget avser del av det löneutökningsutrymme som tillfördes nämnderna både 2017
och 2018 gällande bristyrken och jämställdhet.
Obalans i form av osakliga löneskillnader finns i större utsträckning i gruppen skolledare
inom BUN:s ansvarsområde samt inom gruppen förskollärare i förhållande till manliga
medarbetare i lärarkollektiven inom GVN:s område. Genom att medel överförs uppnås
en mer önskad lönestruktur inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Ärendet om begäran om överföring av budget som avsåg 2017 har inte tidigare
behandlats av regionstyrelsen men är fortfarande aktuellt.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot nämndernas förslag.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget om
överföring.
Anförande
Anförande hålls av Saga Carlgren (V).
Expedieras:

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

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 88

Begäran om tilläggsanslag överförmyndarnämnden 2018
RS 2018/312

- Överförmyndarnämnden 2018-02-06, § 14
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-19
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 132

Regionfullmäktiges beslut
•

Överförmyndarnämnden uppmanas återkomma i samband med delårsrapport 2
angående tilläggsanslag 2018.

•

Budgetäskandet för 2019 och framåt hanteras i regionfullmäktiges ordinarie beslut
om strategisk plan och budget 2019-2021 (se även regionstyrelsens förslag till beslut
i § 154 strategisk plan och budget).

Överförmyndarnämnden har begärt att budgetramen för 2018 och framåt ska utökas
med 500 000 kr. Orsaken är ökade kostnader för arvoden till ställföreträdare. En
utredning har genomförts där samtliga kostnadsposter genomlysts. Nämnden bedömer
inte att det går att spara motsvarande summa inom något annat område. Det bedöms
inte heller vara möjligt att sänka arvodena. Under de senaste åren har kostnaderna för
arvoden till ställföreträdare ökat, dels till följd av att ärendevolymen ökat men också till
följd av prisbasbeloppets utveckling samt huvudmännens ekonomiska förutsättningar.
Överförmyndarnämnden begärde 2017-12-05, § 159 tilläggsanslag för 2018 med
1,5 mnkr för ökade kostnader till följd av förändringar i den statliga asylersättningsförordningen (2017:193) som gäller från 2017-07-01. I det ärendet beslutade
regionstyrelsen 2018-02-22 § 29 att begäran skulle avslås men att överförmyndarnämnden skulle återkomma i samband med delårsrapport 2 om behovet kvarstår.
Överförmyndarnämnden har även ett eget kapital på 465 000 som kan användas för den
typen av kostnadsökningar.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att avvakta med beslut om tilläggsanslag för 2018
tills nämndens ekonomiska situation för året är mer säker. Därför föreslås att nämnden
återkommer i samband med delår 2 om det finns behov av tilläggsanslag för 2018
utifrån en helhetsbild av nämndens ekonomi. Under tiden uppmanas nämnden att så
långt det är möjligt arbeta för att nå en ekonomi i balans.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 88 forts.
Anföranden
Anföranden hålls av Lennart Petersson (S) och Meit Fohlin (S).
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Överförmyndarnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 89

Delårsrapport 2018:1 Region Gotland
RS 2018/5

- Delårsrapport 1, 2018-04-27
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-27
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 130

Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapport 1:2018 godkänns.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden och byggnadsnämnden ska omedelbart vidta åtgärder för att nå
ekonomisk balans vid årets slut.

•

Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent. Effekterna av åtgärderna ska
återrapporteras i delårsrapport 2.

Delårsrapport 1 är den första uppföljningsrapporten för året och avser perioden januarimars. Den är i huvudsak inriktad på ekonomi. Utöver delårsrapport 1 görs en
månadsrapport avseende april och delårsrapport 2 som avser perioden januari-augusti
samt en årsredovisning. I delårsrapport 2 görs både resultat- och balansräkning samt
uppföljning av måluppfyllelse.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 127 miljoner kronor (mnkr) vilket är
60 mnkr högre än det budgeterade resultatet på 67 mnkr. Nämndernas sammanlagda
budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -38 mnkr.
Den externa nettokostnadsutvecklingen för nämnderna är 4,7 procent i perioden. Det är
högre än vad som är möjligt för att nå ett resultat i enlighet med budget. Utifrån 2017
års utfall får inte nettokostnadsutvecklingen överstiga 2,5 procent för att budgeten ska
hålla.
Antal anställda är något högre jämfört med februari 2017 och uppgår nu till 6 566
personer. Sjuktalet är 5,8.
Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 788 mnkr och exklusive
exploateringar 700 mnkr. Det är en hög nivå. Många stora projekt främst inom VA
pågår.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 89 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att delårsrapporten godkänns.
Regionstyrelsen har beslutat att regiondirektören får i uppdrag att återrapportera arbetet
med åtgärder beslutade av fullmäktige i samband med delårsrapport 2018:1 under
september månad 2018.
Regionstyrelsen har tillstyrkt att delårsrapporten godkänns men också föreslagit att
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden och byggnadsnämnden ska omedelbart vidta åtgärder för att nå
ekonomisk balans vid årets slut.

•

Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent. Effekterna av åtgärderna ska
återrapporteras i delårsrapport 2.

Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Eva Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Johan
Thomasson (L), Stefan Nypelius (C), Anna Andersson (C), Isabel Enström (MP), Inger
Harlevi (M), Brittis Benzler (V) och Stefaan De Maecker (MP).
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 90

Arvoden och ersättningar till Region Gotlands förtroendevalda
2019
RS 2018/334

- Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda
- Arvodeskommittén 2018-02-12
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-02
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 139

Regionfullmäktiges beslut
•

Bestämmelser om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda antas enligt
Arvodeskommitténs förslag, inklusive regionstyrelsens förtydliganden och
kompletteringar, för att börja gälla den 1 januari 2019.

•

Årsarvode för ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott ökas till 20%.

•

Regeldokumentet Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda fastställs och ersätter
motsvarande dokument i regionens författningssamling från samma tidpunkt.

•

De förändrade arvodes- och ersättningsnivåerna ska finansieras inom budgetram för
personalkostnader.

Arvodeskommittén har inför mandatperioden 2019 sett över Region Gotlands
ersättningsregler för förtroendevalda. Kommittén har arbetat fram ett förslag som nu
läggs fram till regionstyrelsen.
Förslaget behåller nu gällande princip med ett grundbelopp som är detsamma som
riksdagsmannaarvodet för januari månad. Nuvarande sparbetinget med tre års
eftersläpning behålls varför 2016 års januaribelopp på 748 000 kr ska användas 2019.
Förslaget behåller nu gällande princip med ett grundbelopp som är detsamma som
riksdagsmannaarvodet för januari månad. Nuvarande sparbetinget med tre års
eftersläpning behålls varför 2016 års januaribelopp på 748 000 kr ska användas 2019.
Följande ändringar kan lyftas fram särskilt. I vissa fall anges inom parantes vad som nu
gäller.
Ökad tjänstgöringsgrad för ordföranden och 2:e vice ordförande
Följande nämnders ordförande ska ha angiven tjänstgöringsgrad:
80 %, (50%) hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden
60 %, (50%) barn- och utbildningsnämnden och (35%) tekniska nämnden
50 %, (35%) byggnadsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 90 forts.
35 %, (30%) miljö- och hälsoskyddsnämnden
20 %, (10%) socialnämndens individutskott.
Både 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande ska ersättas med 10% (vice 5%)
vardera av sin ordförandes arvode.
Höjt årsarvode för ledamöter i regionstyrelsen resp. regionstyrelsens
arbetsutskott
8 %, (4%) regionstyrelsens ledamöter (utom regionråd), 12% (8%) regionstyrelsens
arbetsutskott
Nytt gruppledararvode
Ett tillägg införs som utgör en form av gruppledararvode till en av partiet anmäld
gruppledare. Årsarvode för 5 % tjänstgöring betalas till gruppledare för parti som är
representerade i regionstyrelsen men inte i regionstyrelsens arbetsutskott. Årsarvode för
2,5 % tjänstgöring betalas till gruppledare för parti som är representerade i
regionfullmäktige men inte i regionstyrelsen.
Ny typ av ersättningsberättigad förrättning
Nytt förrättningstillägg medger rätt till ersättning i form av timarvode för förtroendevald
som är utsedd av regionfullmäktige och kallad till möte med organisation där
organisationen inte betalar ersättning till den förtroendevalde.
Övrigt
Under rubriken Sammanträdesarvoden anges att beräkningsformeln för Grundarvodet
ska vara 1,07 % gånger månadsarvodet för Övriga regionråd vilket innebär en höjning
från dagens 483 kr till 600 kr 2019.
Ersättning för förlorad arbetsförtjänst får höjt maxbeloppet till 2 500 kr per dag.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås få uppdrag att ta fram bestämmelser om hur
beräkningen ska göras och sättet för begäran.
Valförrättning: Ersättningen till ordförande och övriga valförrättare höjs.
En genomgång har gjorts av de ersättningsbestämmelser som gäller för förtroendevalda
i regionen. Generellt ses den ekonomiska ersättning som erbjuds de personer som åtar
sig ett politiskt förtroendeuppdrag viktigt. I och med att uppdragen inte bara innebär
deltagande i utsatta möten utan även innehåller mycket förberedelsearbete på fritiden
ses den ekonomiska delen som viktig.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 90 forts.
Även möjligheten att rekrytera nya personer för politiska uppdrag underlättas av att det
finns ett skäligt ekonomiskt utfall för de arbetsinsatser som krävs.
Förslaget kan bedömas behöva öka anslaget till de förtroendevaldas ersättningar med ca
1,5 – 2 mnkr 2019.
I 2018 års kommunallag, 4 kap. 13-18 §§, finns bestämmelser om de förmåner
kommuner och landsting kan ge förtroendevalda. Fullmäktige ska besluta om riktlinjer
för ersättning enligt angivna paragrafer. Grundprincipen är att förtroendevalda har rätt
till skälig ersättning för de arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som går förlorade
när de fullgör sitt uppdrag. De kan även få skälig ersättning för resekostnader, arvode,
pension och andra ekonomiska förmåner. Om arvoden ska betalas ska det vara lika stort
för lika uppdrag. Undantag från dessa regler gäller dock för förtroendevalda som fullgör
ett förtroendeuppdrag på betydande del av heltid. Enligt propositionen ses en naturlig
gräns för betydande del av heltid ligga vid 40 procent av heltid.
Arvodeskommitténs förslag i den del som avser förtroendevalda som inte har uppdrag
på mer än 40 procent av heltid (fritidspolitiker) följer inte angivna regler i kommunallagen. Arvodeskommittén har för denna grupp av fritidspolitiker ändå valt att fortsätta
med regionens nuvarande regler där ersättningen inte har någon koppling till en förlorad
arbetsinkomst
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att bestämmelser om ersättning till Region
Gotlands förtroendevalda antas enligt Arvodeskommitténs förslag, inklusive
regionstyrelsens förtydliganden och kompletteringar, för att börja gälla den 1 januari
2019. Regeldokumentet Ersättning till Region Gotlands förtroendevalda fastställs och ersätter
motsvarande dokument i regionens författningssamling från samma tidpunkt.
Regionstyrelsen har beslutat att
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förenklade bestämmelser om hur
beräkningen ska göras och sättet för begäran när det gäller ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsens arbetsutskotts
budgetavstämning hösten 2018 utreda behov, förutsättningar och finansiering
gällande politiska sekreterare inom Region Gotland.
•

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 90 forts.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga förslaget till bestämmelser
gällande dels att gruppledararvode utgår även när gruppledaren endast är vald som
ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott, dels att gruppledare ska vara ledamöter i
regionfullmäktige.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att komplettera förslaget till bestämmelser
med att årsarvode för ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott ökas till 20%.
•

Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag med tillägg om att de
förändrade arvodes- och ersättningsnivåerna ska finansieras inom budgetram för
personalkostnader.
Anm: Årsarvode för miljörådet ska vara lika tillgänglighetsråd och pensionärsråd, se

bilaga 1, Arvodesbelopp för förtroendevalda 2019, sid 2.
Anföranden
Anföranden hålls av Leif Dahlby (S), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V),
Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkar att:
a. eftersläpning av tillämpligt riksdagsmannaarvode som jämförelsetal successivt ska
minskas med ett år i taget, med början 2019 genom att 2017 års
riksdagsmannaarvode gäller detta år. I detta instämmer Anna Hrdlicka (M), Johan
Thomasson (L),
b. Arvodesreglerna ska gälla från och med 15 oktober för regionstyrelsens ledamöter
och ersättare. I detta instämmer Anna Hrdlicka (M) och Johan Thomasson (L).
c. Årsarvode för ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott ökas till 20%,. I detta
instämmer Anna Hrdlicka (M), Leif Dahlby (S) och Johan Thomasson (L).

•

Leif Dahlby (S) yrkar avslag på Lars Thomssons yrkande om att eftersläpning av
arvoden successivt ska minskas.

•

Isabel Enström (MP) yrkar avslag på att arvodesreglerna ska börja gälla från och med
15 oktober för regionstyrelsens ledamöter och ersättare.

P r op os it i on och om rös t n in g
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om att nivåerna från år 2016
ska gälla och Lars Thomssons yrkande om att eftersläpning av arvoden successivt ska
minskas och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag. Nej för Lars Thomssons yrkande. 36 ledamöter röstar ja. 32 ledamöter
röstar nej. 3 var frånvarande. Regionstyrelsens förslag är bifallet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 90 forts.
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons yrkande om att arvodesreglerna ska
börja gälla från och med 15 oktober för regionstyrelsens ledamöter och ersättare och
Isabel Enströms avslagsyrkande och finner att detta avslås.
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons yrkande om att årsarvode för
ledamöter i regionstyrelsens arbetsutskott ökas till 20% och finner datt detta bifalls.
Ordföranden ställer proposition på bestämmelserna om förtroendevaldas arvoden i sin
helhet och finner att dessa bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Lön
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 91

Begäran om medel för revidering av översiktsplan för Gotland
RS 2018/449

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-16
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 134

Regionfullmäktiges beslut
•

Engångsanslag för arbetet med revidering av översiktsplan för Gotland beviljas med
sammanlagt 2 miljoner kronor fördelat över tre år; 1 miljoner kronor år 2019,
500 000 kronor år 2020 och 500 000 kronor år 2021 (se även regionfullmäktiges
beslut i § 97, strategisk plan och budget).

Regionstyrelsen har 2018-03-22 beslutat föreslå regionfullmäktige att styrelsen ges i
uppdrag att inleda arbetet med revidering av ”Bygg Gotland – översiktsplan för
Gotlands kommun 2010-2025”, samt att medel för arbetets bedrivande får begäras i
vanlig ordning vid kommande budgetprocess.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att revideringen av översiktsplanen inleds
under början av 2019 och bedömer att processen fram till ett antagande av ny
översiktsplan kommer att ta cirka 3 år i anspråk. Förvaltningen bedömer att arbetet med
revideringen till delar kan ske med egna personella resurser, men att ett antal utredningar
kring hållbarhetsanalys, klimatanpassning, trafik, energi, hälsa med mera samt layout och
kommunikation måste ske med externa resurser. Totalt beräknas att arbetet med
översiktsplanen kommer att behöva en budget på 2,0 miljoner kronor (mnkr), varav 1,0
mnkr 2019, 0,5 mnkr för 2020 och 0,5 mnkr för 2021.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att
anslå sammanlagt 2,0 miljoner kronor fördelat över tre år; 1,0 miljon kronor år 2019,
0,5 miljoner kronor år 2020 och 0,5 miljoner kronor år 2021.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Anförande
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 91 forts.
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkar att revidering av översiktsplanen löses inom den befintliga
ekonomiska ramen.

Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva
Nypelius yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 92

Begäran om medel för Almedalsveckan
RS 2018/335

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-20
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 136

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen beviljas 504 000 kronor i budgetmedel gällande Almedalsveckan (se
även regionfullmäktiges beslut i § 97, strategisk plan och budget).

För att upprätthålla en god kvalitet och tillgänglighet kring Almedalsveckan och den
service Region Gotland har tagit på sig i sin roll som värd behövs ett utökat anslag.
Sedan 2001 har intresset och deltagande i/kring Almedalsveckan ökat. Antalet
evenemang har ökat från drygt 50 genomförda evenemang 2001 till närmare 4 100
under fjolårets vecka. Detta har lett till att även antalet arrangörer har ökat, från knappt
tjugo till närmare 1 900 under samma period. Antalet unika besökare har också ökat,
från cirka 2 200 till mer än 42 000.
Under de senaste åren har Almedalsveckan drivits som ett internt projekt i syfte att
tydliggöra uppdraget, med styr- och projektgrupp med tydliga projektdirektiv. Projektet
har inte någon gemensam projektbudget utan kostnader och intäkter för projektledning
samt för de olika delprojekten tas av dels regionstyrelseförvaltningen,
dels teknikförvaltningen.
Region Gotland bör se alla delar inom Almedalsveckan som en helhet och låta såväl
intäkter som kostnader balanseras. Regionstyrelseförvaltningen äskar om budgetmedel
gällande Almedalsveckan om 504 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, bifallit begäran.
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Almedalsveckan
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 93

Begäran om medel. Komplettering till Räddningstjänstens
strategiska plan och budget 2019-2021
RS 2018/7

- Tekniska nämnden 2018-04-25, § 139
- Regionstyrelsen 2018-??-??, § 137

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens begäran att räddningstjänsten ska undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor 2019 avslås.

•

Tekniska nämnden beviljas 2,0 miljoner kronor i budgettillskott för räddningstjänsten (se även regionfullmäktige beslut i § 97, strategisk plan och budget).

Tekniska nämnden har kompletterat sitt förslag till strategisk plan och budget 2019-2021
med begäran att räddningstjänsten undantas från besparingsbetinget på 2,2 miljoner
kronor (mnkr) år 2019.
Räddningstjänstens årsbokslut 2017 visade på ett underskott på 2,7 mnkr och
prognosen efter delårsrapport 1 2018 visar emot ett underskott med 3 mnkr. Med detta
som bakgrund och de åtgärder som genomfört inom räddningstjänstens verksamhet,
anser nämnden att det inte går att klara av ett ytterligare besparingsbeting 2019.
Nämnden anför också att den ökade kompensation som nämnden begär för 2018
kvarstår i framtida budgetramar för räddningstjänsten, i syfta att ge räddningstjänsten
bra förutsättningar för att bedriva sin verksamhet samt undvika samma situation
kommande år.
Regionstyrelsen föreslår att tekniska nämndens begäran att räddningstjänsten ska undantas
från besparingsbetinget på 2,2 miljoner kronor 2019 avslås, samt att tekniska nämnden
beviljas 2,0 mnkr i budgettillskott för räddningstjänsten 2019.
Anförande
Anförande hålls av Tommy Gardell (S).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag om att tekniska nämnden
beviljas 2,0 mnkr i budgettillskott för räddningstjänsten 2019.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 93 forts.
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva
Nypelius yrkande om avslag på regionstyrelsens förslag om att tekniska nämnden
beviljas 2,0 mnkr i budgettillskott för räddningstjänsten 2019 och finner att
regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 94

Uppdragsredovisning. Fördelning av besparing gällande
administration och ledning
RS 2018/415

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-18
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 141

Regionfullmäktiges beslut
•

Den ofördelade besparingen på 7,5 miljoner kronor 2019 fördelas över samtliga
nämnder enligt följande.
- Politikerorganisationen 39 000 kronor
- Regionstyrelseförvaltningen 547 000 kronor
- Tekniska nämnden 266 000 kronor
- Byggnadsnämnden 23 000 kronor
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 17 000 kronor
- Barn- och utbildningsnämnden 1 744 000 kronor
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 460 000 kronor
- Socialnämnden 2 011 000 kronor
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2 393 000 kronor.

I samband med regionfullmäktiges beslut om budget, 2016-06-20, § 90, togs beslut om
besparingar för åren 2017-2019 på sammanlagt 170 miljoner kronor (mnkr). Alla
nämnder fick del av besparingsuppdraget utom hälso- och sjukvårdsnämnden samt
socialnämnden som gavs uppdraget att bedriva verksamheten inom den tilldelade
budgetramen. I beslutet fanns en ofördelad post för 2019 om 7,5 mnkr.
Nämnderna och förvaltningarna har under hela 2017 signalerat en stor oro för att stöd
och service till cheferna dras ner. I både medarbetarenkät och särskild screening av
stressnivån hos chefer syns att det är hög belastning och att det finns behov av
administrativt stöd som i dagsläget inte alltid finns eller som minskat. Eftersom det
centrala stödet minskar så finns det stor risk att det kommer att bli stora skillnader på
stöd för chefer i olika förvaltningar beroende på förvaltningens möjlighet att finansiera
andra lösningar.
Regionstyrelseförvaltningen förslår därför att den återstående ofördelade besparingen på
7,5 mnkr inte ska göras på intern administration och ledning utan på minskat utbud
inom utbildningsverksamheten.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 94 forts.
I jämförelser framkommer det att förskola, fritids, grundskola och gymnasieskola 2016
sammanlagt låg över referenskostnaden (som används som utgångsläge för
utjämningssystemet) med 212 mnkr. För 2014 var summan 252 mnkr. Skillnaden har
minskat men det bör finnas utrymme för ytterligare minskning. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att de 7,5 mnkr som ursprungligen skulle tas som besparing på
intern administration och ledning istället ska fördelas till barn- och utbildningsnämnden.
Regionstyrelsen föreslår i stället att den ofördelade besparingen på 7,5 mnkr 2019 fördelas
över samtliga nämnder.
Anförande
Anförande hålls av Meit Fohlin (S) och Brittis Benzler (V).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkar att besparingen ska genomföras genom minskat utbud inom
utbildningsverksamheten. I detta instämmer Johan Thomasson (L).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande
om att besparingen ska genomföras genom minskat utbud inom utbildningsverksamheten och finner att regionstyrelsens förslag vunnit bifall. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag om att ofördelad besparing fördelas över samtliga nämnder och
NEJ för Eva Nypelius yrkande om att besparingen ska genomföras genom minskat
utbud inom utbildningsverksamheten. 36 ledamöter röstar ja. 32 ledamöter röstar nej. 3 är
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens
förslag är bifallet.
Expedieras:

Alla Nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 95

Uppdragsredovisning. Nulägesanalys, strategi och finansiering för
regional utveckling och tillväxt
RS 2018/416

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-15 och 2018-04-15
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 142

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen beviljas budgetmedel för genomförande av Tillväxtprogram för
Gotland 2016-2020 med 2,5 miljoner kronor för vardera åren 2019 och 2020 (se
även regionfullmäktiges beslut i § 97, strategisk plan och budget).

Reservationer
Reservationer till förmån för budgetförslag enligt samtliga yrkandena från Eva
Nypelius (C), förslag C-M-L görs av:
Margareta Persson (M), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Wramner (M), Anna
Hrdlicka (M), Björn Dahlström, Bibbi Olsson (C), Inger Harlevi (M), Mats Hedström (M),
Gunnel Lindby (C), Eva Gustavsson (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Lena Celion (M), Eva
Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Margareta Benneck (M), Per-Anders Croon (M), Anna
Andersson (C), Ingrid Engström (C), Ingemar Lundqvist (M)Rolf Öström (M), Lars-Erik
Benneck (M), Patrik Thored (M), Ola Lindvall (C), Eva Ahlin (C), Eva Pettersson (SD), Johan
Thomasson (L), Ulf Klasson (L), Claes Nysell (L), och Lena Grund (L).

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret för
att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften ligger på
regionstyrelsen. Som en del i detta antog regionfullmäktige den 21 november 2016
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020”. Programmet bryter ner delar av regeringens
”En nationell strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020” till
gotländska förhållanden och förutsättningar, och utgör grunden för det regionala
tillväxtarbetet på Gotland.
För att kunna uppfylla förverkliga intentionerna med beslutat tillväxtprogram, klara
samordningsuppdraget och också nå målet årets tillväxtkommun gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det krävs en resursförstärkning under den aktuella
programperioden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 95 forts.
Förstärkningen omfattar följande funktioner: innovation och företagande – det
företagsfrämjande systemet, regional attraktionskraft, attraktiva miljöer och
tillgänglighet, landsbygdsutveckling, klimat- och miljöintegrering i tillväxtarbetet samt
uppföljning och utvärdering.
I huvudsak handlar det om att förstärka personella resurser även om en del också kan
uppnås genom utvecklade arbetsformer.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
samhället behöver ett ökat fokus på samverkan i tillväxtfrågor, tillsammans med en
tydlig ambition att arbeta med i sammanhanget relevanta utvecklingsfrågor. Ett
metodiskt och programlagt tillväxtarbete skapar förutsättningar för detta, men kräver
också kapacitet för ledning, samordning uppföljning. Region Gotland har idag en låg
resurssättning i relation till andra regioner och många andra kommuner när det gäller
tillväxt- och näringslivsfrågor.
Regional utvecklingsstrategi
Den regionala utvecklingsstrategin är kärnan i det regionala utvecklingsansvaret där
Region Gotland fastställer mål och strategier för Gotlands utveckling, något som sedan
utgör en grund för dialogen med statliga myndigheter och som de är skyldiga att beakta.
En bra regionala utvecklingsstrategi (RUS) är således en förutsättning för ett regionalt
ledarskap.
Regionstyrelseförvaltningen har fått i uppdrag av regionstyrelsen att revidera det
regionala utvecklingsprogrammet Vision Gotland 2025 till en ny RUS för Gotland.
Processen har dock inte gått enligt plan till följd av ett antal faktorer. - Det statliga
näringslivspaketet Hållbara Gotland har tagit mycket resurser i anspråk, vilket påverkat
arbetet med RUS negativt med avseende på tidsplan. - Vid utvärderingarna av Vision
Gotland 2025 har det visat sig att det inte är möjligt att revidera den till att bli en ny
RUS, då den saknar mycket av det som krävs av en RUS idag. Det som krävs för att få
fram en RUS är istället ett arbete som i praktiken måste ske från grunden. - Vid avstämningarna i regionstyrelsens arbetsutskott framkommer tydliga önskemål om en bredare
och mer inkluderande process än vad som planerats och resurssatts för. Det är ett
befogat och relevant önskemål. En bredare process skapar en bättre förankring och en
starkare RUS, och det skulle underlätta arbetet med genomförandet av den regionala
utvecklingen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 95 forts.
Regionstyrelseförvaltningen planerar att till årsskiftet 2018/2019 ta fram en adekvat
nulägesanalys av Gotland samt ett synopsis till en ny RUS. Ambitionen är också att ta
fram en fysisk strukturbild som ska kunna knyta samman RUS och den fysiska
planeringen, framförallt då som underlag för revideringen av översiktsplanen. Det är
dock avhängig resursprioriteringen på samhällsbyggnadsförvaltningen.
Utifrån detta skulle 2019 kunna ägnas åt att ta fram en ny RUS, i bredare förankring
med myndigheter, näringsliv, social och ideell sektor.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ett grundligt framtagande av en RUS med en
bredare process är en ändamålsenlig väg att gå. Tidsmässigt är det också en lämplig tid
att göra det året efter valet.
Regionstyrelsen har förslagit att regionstyrelsen beviljas budgetmedel för genomförande av
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 med 2,5 miljoner kronor för vardera åren 2019
och 2020.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkar att 6,0 miljoner kronor beviljas för både tillväxtprogram och
regional utvecklingsstrategi, enligt förslag till driftbudget redovisat av (C), (M) och
(L). I detta instämmer Anna Hrdlicka (M) och Johan Thomasson (L).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande
och finner att regionstyrelsens förslag vunnit bifall. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag om att bevilja budgetmedel med 2,5 mnkr och NEJ för Eva
Nypelius yrkande om att bevilja 6,0 mnkr. 36 ledamöter röstar ja. 32 ledamöter röstar nej. 3 är
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens
förslag är bifallet.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Regional utveckling
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 96

Uppdragsredovisning. Konsekvenser av och alternativ till ökning
av Slite deponi, samt taxekonsekvenser
RS 2018/423

- Tekniska nämnden 2018-03-28, § 87 och § 88
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-22
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 150

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att löpande utreda och beräkna efterbehandlingsåtgärder för deponier och tillse att dessa redovisas enligt rådet för kommunal
redovisnings rekommendation 10.2.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en uppföljning och fördjupad redovisning
av efterbehandlingsåtgärder för deponierna till regionstyrelsens budgetavstämning
2018.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att till regionstyrelsens budgetavstämning 2018
redovisa fördjupade analyser för de återrapporterade underlagen med konsekvenser i
tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ till att utöka Slite deponi - för
ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa alternativ ska innefatta möjligheter
att gräva ur delar av befintligt deponi (landfill mining), externa lösningar/dellösningar med andra parter för verksamhetsavfall, nytt miljötillstånd och transporter av
delar av avfallet till fastlandet.

Regionfullmäktige gav tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2018 med beskrivning av de åtgärder som behöver vidtas för Slite deponi,
2017-11-20 RF § 197. Nämnden skulle också beskriva olika alternativ till att utöka
deponin och redovisa konsekvenser för avfallstaxan. Slutligen skulle nämnden
återkomma med en total kostnadsberäkning för hantering av samtliga deponier på
Gotland.
I tekniska nämndens återredovisning till budgetberedning framgår att kostnaderna för
efterbehandling av deponier uppskattas till totalt 110 miljoner kronor (mnkr) fördelat på
55 mnkr för Slite deponi, 5 mnkr vardera för Tofta och Visby samt 45 mnkr för övriga
30 deponier.
Sedan 2004 finns en avsättning för efterbehandling av deponier. Inledningsvis gjordes
en avsättning med 23 mnkr.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 96 forts.
I bokslut 2017 uppgick avsättningen till 12,7 mnkr, varav Visby deponi 8 mnkr, Slite
deponi 3 mnkr och övriga deponier 1,7 mnkr. Efter bokslutet har ytterligare information
framkommit i takt med att teknikförvaltningen kommit längre med sin inventering av
deponier och efterbehandlingsåtgärder.
I strategisk plan och budget 2018-2022 finns 80 mnkr upptaget i investeringsbudgeten
för Slite deponi.
I tekniska nämndens protokoll, 2018-03-28, § 87-88, framgår att de åtgärder som
behöver vidtas uppgår till 80 mnkr. Av dessa avser 55 mnkr efterbehandlingsåtgärder
för befintlig deponi. Resterande 25 mnkr avser investeringar i utbyggnad av Slite deponi
som krävs för att kunna fortsätta ta emot avfall.
Enligt tekniska nämnden kommer verksamheten vid Slite Avfallsanläggning att till
största del ligga utanför det kommunala avfallsuppdraget. Det innebär att verksamhetsavfallet ska finansieras genom mottagningsavgifter och inte finansieras via
avfallstaxan. Genom att börja tillämpa särredovisning för verksamheten vid Slite
avfallsanläggning kommer intäkter och kostnader för den verksamhet som ligger utanför
det kommunala avfallsuppdraget att hållas åtskilt från den verksamhet som ska
finansieras av avfallstaxan.
Nämndens bedömning är att avfallstaxan inte kommer att påverkas av investeringen i
Slite deponi. Även kostnader för efterbehandling av gamla deponier kommer inte att
påverka avfallstaxan. Den typen av åtgärder ska inte finansieras av nuvarande avfallskollektiv utan måste finansieras med skattemedel.
Under ärendets beredning i regionstyrelsens arbetsutskott har dialoger med teknikförvaltningen förts och teknikförvaltningen har gjort en förnyad bedömning av
kostnaderna för efterbehandling av deponier.
Enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation ”10.2 Avsättningar och
ansvarsförbindelser” ska en avsättning redovisas i balansräkningen då en tillförlitlig
uppskattning av beloppet kan göras.
Teknikförvaltningen bedömer att en tillförlitlig uppskattning av efterbehandlingsåtgärderna för Slite deponi uppgår till 37,2 mnkr.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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För Tofta och Visby behöver fördjupade utredningar göras innan en tillförlitlig
uppskattning kan göras. Avsättning för utredningskostnader för 500 tkr för vardera
deponi behöver däremot redovisas som avsättning.
Enligt god redovisningssed ska avsättningarna redovisas så snart villkoren för en
avsättning uppfylls.
Det innebär att totalt behöver avsättningen för efterbehandling av deponier ökas med
38,2 mnkr redan 2018, vilket innebär att tekniska nämndens resultat för i år kommer att
belastas med en kostnad på 38,2 mnkr.
För övriga deponier kan inte tillförlitliga uppskattningar av belopp göras ännu, utan
fördjupade utredningar behöver göras först. Arbetet med detta pågår inom tekniska
nämnden och allteftersom tillförlitliga uppskattningar kan göras ska nämnden redovisa
dessa som avsättning i balansräkningen. En ökning av avsättningen innebär också en
kostnad för tekniska nämnden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att avsättningen för efterbehandling av deponier
behöver ökas med 38,2 mnkr under 2018 och att motsvarande kostnad ska belasta
tekniska nämnden inom vars ansvarsområde avfallsverksamheten ligger.
Regionstyrelseförvaltningen understryker vikten av att tekniska nämnden löpande
utreder och beräknar efterbehandlingsåtgärderna för sina deponier och tillser att dessa
redovisas enligt rådet för kommunal redovisnings rekommendation 10.2.
Investeringen för Slite deponi uppgår till 25 mnkr när avsättning för efterbehandlingsåtgärder gjorts 2018.
Arbetsutskottet begärde att ärendet skulle kompletteras till regionstyrelsens
sammanträde och överlämnades därför till styrelsen utan eget yttrande. Ärendet är
kompletterat i kallelse till styrelsens sammanträde.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen följande för slutligt beslut i
fullmäktige:
- Informationen godkänns.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att löpande utreda och beräkna
efterbehandlingsåtgärder för deponier och tillse att dessa redovisas enligt rådet för
kommunal redovisnings rekommendation 10.2.
- Tekniska nämnden får i uppdrag att göra en uppföljning och fördjupad redovisning
av efterbehandlingsåtgärder för deponierna till budgetberedningen 2019.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 96 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningen förslag i första punkten och i
andra punkten föreslagit att uppföljning och fördjupning ska göras till budgetavstämningen hösten 2018. Regionstyrelsen föreslår även att tekniska nämnden får i uppdrag
att till regionstyrelsens budgetavstämning 2018 redovisa fördjupade analyser för de
återrapporterade underlagen med konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt
av alternativ till att utöka Slite deponi - för ökad miljönytta och minskade kostnader.
Dessa alternativ ska innefatta möjligheter att gräva ur delar av befintligt deponi (landfill
mining), externa lösningar/dellösningar med andra parter för verksamhetsavfall, nytt
miljötillstånd och transporter av delar av avfallet till fastlandet.
Anföranden
Anföranden hålls av Tommy Gardell (S), Lars Thomsson (C), Johan Thomasson (L), Anna
Hrdlicka (M), Stefan Nypelius (C), och Patrik Thored (M).
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 97

Strategisk plan och budget 2019-2021
RS 2018/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-22 inklusive:
- Resultatplan för åren 2019-2021
- Finansplan för åren 2019-2021
- Ramberäkning med nämndernas driftbudgetramar
- Investeringsbudget för 2019 och 2020
- Investeringsplan för åren 2021-2023
- Exploateringsbudget för 2019 samt plan 2020-2022
- Beredningsunderlag 2018-04-27
- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget 2018-04-06
- Regionstyrelsen 2018-005-29, § 154

Regionfullmäktiges beslut
•

Driftbudget 2019 fastställs.

•

Investeringsbudget 2019-2020 fastställs.

•

Budget för de förtroendevalda revisorerna är oförändrad. Eventuella ändringar
fastställs senast vid höstens budgetavstämning, 2018-11-19.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 15 augusti 2018 med förslag
på sänkta internhyror utifrån effekterna av komponentavskrivning samt sänkt
internränta.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober
2018 med fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.

•

Med anledning av socialnämndens skrivelse får regionstyrelsen i uppdrag att, i
samarbete med berörda nämnder, till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och SÄBO
ska byggas i egen regi eller upphandlas och förhyras.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med berörda nämnder, till budgetavstämning i regionstyrelsens arbetsutskott 2018 ta fram en uppdragsbeskrivning till
en översyn av en för patienterna/brukarna ändamålsenlig sammanhållen
organisation för hälso- och sjukvård för den äldre befolkningens behov.

Reservationer
Reservationer till förmån för budgetförslag enligt samtliga yrkandena från Eva
Nypelius (C), förslag C-M-L görs av:
Margareta Persson (M), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Wramner (M), Anna
Hrdlicka (M), Björn Dahlström, Bibbi Olsson (C), Inger Harlevi (M), Mats Hedström (M),
Gunnel Lindby (C), Eva Gustavsson (C), Roger Wärn (M), Lena Celion (M), Eva Gahnström (C),
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Stefan Nypelius (C), Margareta Benneck (M), Per-Anders Croon (M), Anna Andersson (C), Ingrid
Engström (C), Ingemar Lundqvist (M)Rolf Öström (M), Lars-Erik Benneck (M), Patrik
Thored (M), Ola Lindvall (C), Eva Ahlin (C), Eva Pettersson (SD), Johan Thomasson (L), Ulf
Klasson (L), Claes Nysell (L), och Lena Grund (L).

Inledning
Det budgeterade resultatet för 2019 uppgår till 60 miljoner kronor (mnkr) med hänsyn
tagen till de förslag till beslut som regionstyrelsens arbetsutskott lämnat. I planen för
2020 beräknas det budgeterade resultatet till 2 mnkr och för 2021 till -46 mnkr. År 2020
och 2021 krävs därmed stora besparingar utifrån de förutsättningar som nu är kända.
Skatteintäkterna är beräknade enligt prognos från april 2018 och hänsyn har tagits till
kända förändringar i finansförvaltningen.
Resursfördelningsmodellerna har beaktats samtliga år. Avsättning för generell
personalkostnadskompensation uppgår 2019 till 83 mnkr och för särskild satsning på
jämställda löner och bristyrken är 19 mnkr avsatt. För åren 2020 och 2021 är
avsättningen totalt 100 mnkr per år. Avsättning för interna prisökningar och externa
avtal har gjorts med 33 mnkr 2020 och 2021. Inga andra avsättningar för kostnadsökningar finns upptagna. Reavinster beräknas till 20 mnkr per år 2019-2021.
I det upprättade budgetförslaget finns besparingar på nämndverksamheten på
sammanlagt 55 mnkr 2019. Besparingarna är sista delen av det stora sparbetinget på 170
mnkr på tre år (2017-2019) som beslutades av regionfullmäktige 2016.
Investeringsbudgeten uppgår 2019 till totalt 453 mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 246 mnkr. 2020 uppgår investeringsbudgeten totalt till 436
mnkr varav investeringar i skattefinansierad verksamhet till 306 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 20 september 2018.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Av resultatplanen framgår bland annat verksamhetens nettokostnader och beräknade
skatteintäkter de kommande åren. Det budgeterade resultatet för kommande år når inte
upp till den nivå som är fastlagd i de finansiella målen.
I finansplanen redovisas de likvida flödena utifrån de förutsättningar som är kända. För
att nå ett positivt kassaflöde med nuvarande resultatnivå krävs nyupplåning. Hur stor
upplåning som krävs är beroende av hur stora investeringsutgifterna blir.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår i skrivelse 2018-05-22 att regionstyrelsen föreslår
regionfullmäktige att ge tekniska nämnden i uppdrag att återkomma senast 15 augusti
2018 med förslag på sänkta internhyror utifrån effekterna av komponentavskrivning
samt sänkt internränta samt att tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till
budgetavstämningen i oktober 2018 med fördelning av investeringsramen för mark- och
stadsmiljö. Förvaltningen föreslår också att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 20 september 2018 med förslag till
fördelning av personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för
förvaltningens resultatenheter.
Driftbudget 2019
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 167,1 mnkr för år 2019. Summan innehåller
kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya behov
(134,1 mnkr).
Ett antal budgetfrågor behandlas i särskilda ärenden vid dagens sammanträden och
samstämmer med den strategiska planen och budgeten. Det gäller filmstrategi för
Gotland 2018-2023 (§ 131), budgetäskande överförmyndarnämnden 2019 och framåt (§
132), revidering av översiktsplan för Gotland (§ 134), Almedalsveckan (§ 136),
komplettering till räddningstjänstens strategiska plan och budget 2019-2021 (§ 137),
arvoden och ersättningar till förtroendevalda (§ 139), fördelning av besparing gällande
administration och ledning (§ 141), regional utveckling och tillväxtprogram (§ 142)
samt investering och drift för FVM (§ 152) behandlas i särskilda ärenden vid dagens
sammanträde. Se mer i respektive beslutsparagraf.

Driftbudget
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
S-MP-V

C-M-L

Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation
Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken
Avsatt för resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN
Resursfördelningsmodell GVN
Resursfördelningsmodell HSN
Resursfördelningsmodell SON
Delsumma resursfördelningsmodeller

100,0
-83,0
-19,2
44,5
-30,5
-1,5
-39,2
-13,7
-40,3

100,0
-83,0
-18,2
44,5
-30,5
-1,5
-35,0
-13,7
-36,1

Summa nya beslut personalkostnads
kompensation och resursfördelningsmodeller

-42,5

-37,3
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 97forts.
B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal
Interna priser
Summa externa avtal och interna priser

33,0
-22,4
-4,3
6,3

33,0
-22,4
-3,3
7,3

RS: Ramtillskott för Almedalsveckan
-0,5
RS: Ramtillskott för arbete enligt tillväxtprogrammet 2019-2020
-2,5
RS: Ramtillskott för arbete enligt tillväxtprogrammet samt ny RUS
0,0
RS: Revidering av översiktsplan för Gotland 2019-2021 1,0
RS: Filmstrategi
-1,0
RS: Ramtillskott för beslutstöd
-0,8
RS: Arbete med värdegrund och
organisationskultur 2019-2020
-1,0
RS: Värdegrundsarbete samt personalvård
0,0
TN: Kompensation för minskat statsbidrag
för enskilda vägar
-2,0
TN: Ramtillskott för kollektivtrafik
-3,0
TN: Ramtillskott till räddningstjänst
-2,0
SON: Ramtillskott för rehabilitering i särskilt boende
-3,0
SON: Ramtillskott LSS
-4,0
HSN: Kompensation för statsbidrag för
glasögonbidrag till barn och unga
-0,7
HSN: Kompensation för statsbidrag
för avgiftsfri gynekologisk screening
-0,8
HSN: Ramtillskott för dyra utomlänsvårdstillfällen
-10,0
HSN: Kompensation för minskat statsbidrag
för cancersjukvård
-2,3
HSN: Ramtillskott för arbete med FVM
-1,5
HSN: Ökad tillgänglighet, öppettider och
digitalisering primärvård
0,0
PAN: Generellt ramtillskott
-0,2
ÖFN: Generellt ramtillskott
-0,5
Summa ramtillskott
-36,8

-0,5

C. Förslag till ramtillskott

0,0
-6,0
0,0
-0,5
-0,8
0,0
-2,0
-2,0
-5,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-2,0
0,0
0,0
-18,8
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 97 forts.
D. Besparing
Ofördelad besparing
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa besparingar

-7,5
0,0
0,5
0,3
0,0
0,0
1,7
0,5
2,0
2,4
0,0

-7,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7,5
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0

15,0
15,0

-73,0

33,8

60,0

98,2

E. Övriga förändringar
Utdelning GEAB
Summa övriga förändringar
Summa justeringar (A+B+C+D+E)
Justerat resultat
Investeringsbudget 2019-2020
Investeringsbudgeten för 2019 beslutades på regionfullmäktige 23 november 2017.
Nämnderna har i sina strategiska planer för 2019-2021 föreslagit vissa förändringar
utifrån regionfullmäktiges beslut.
Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 616 mnkr för 2019 (+199 mnkr
mot tidigare beslut) och totalt 2 326 mnkr 2019-2023. I detta äskande ingår inte äskande
för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som är ett eget ärende vid dagens
sammanträde.
Den största skillnaden för 2019 beror på att barn- och utbildningsnämnden äskar medel
för nybyggnation av Alléskolan samt att socialnämnden äskar medel för ny korttidsenhet. Inom vatten och avloppsverksamheten har det visat sig att Södra linan blir
60 mnkr dyrare än planerad budget på grund av konjunkturläget.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 97 forts.
Investeringsbudget

2019

2020

3,4
3,3
21,5
15,5
2,0
0,0
0,5

3,4
6,9
15,5
0,0
2,0
0,4
0,5

8,6
14,2
0,5
196,4
11,0
5,0
4,5
60,0

8,6
15,0
0,5
125,0
4,9
7,8
3,8
80,0

Tekniska nämnden/samhällsbyggnads
förvaltning Räddningstjänst,
Investeringsram

6,0

6,0

Byggnadsnämnden
Investeringspott

0,8

0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Investeringspott
Fordon

0,2
0,0

0,2
0,6

Barn- och utbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar

6,0
12,0
6,1

6,0
14,0
7,2

3,2
6,0
2,0

3,2
15,5
1,6

5,0
10,5
1,1

5,0
0,0
2,5

Regionstyrelsen/Regionstyrelseförvaltningen
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Upprustning Hemsebadet
Landsbygdsutveckling
Bokningssystem
Meröppet bibliotek
Tekniska nämnden/Teknikförvaltningen
Investeringspott
Mark- och stadsmiljö
Kollektivtrafik
VA-verksamhet
Avfallshantering
Hamnverksamhet (affärsdrivande)
Hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
Fastighetsförvaltning

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar
Socialnämnden
Investeringspott
Lokalinvesteringar
IT-investeringar

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 97 forts.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Investeringspott
Förstudie om FVM
Maskiner och inventarier
Lokalinvesteringar (inklusive vårdcentraler Visby)
Investeringsbudget totalt

22,0
0,0
3,0
23,0

22,0
20,0
20,6
37,0

453,3

436,3

Regionstyrelsen har beslutat att
−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen 20
september 2018 med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda potentialen i en större samordnad bilorganisation för regionens verksamheter. Utredningen ska se över
behovet hos berörda förvaltningar samt omfatta såväl användandet av regionens
bilar som bilavtal. Vad avser bilarnas skötsel och tankning ska även beaktas
möjligheterna till samverkan med sociala kooperativ eller arbetsträningsalternativ.
Uppdraget avrapporteras till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019
med redogörelse över potentiell besparing genom en effektiviserad bilpark samt
eventuella behov av omfördelning av medel.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetberedning i regionstyrelsens
arbetsutskott 2019 utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa
driftsformer för VA-verksamheten.

Regionstyrelsen har till regionfullmäktige förslagit följande beslut
1.

Driftbudget 2019 fastställs.

2.

Investeringsbudget 2019-2020 fastställs.

3.

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 15 augusti 2018 med förslag
på sänkta internhyror utifrån effekterna av komponentavskrivning samt sänkt
internränta.

4.

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober
2018 med fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 97 forts.
5.

Med anledning av socialnämndens skrivelse får regionstyrelsen i uppdrag att, i
samarbete med berörda nämnder, till budgetberedning i regionstyrelsens arbetsutskott 2019 återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och SÄBO
ska byggas i egen regi eller upphandlas och förhyras.

6.

Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med berörda nämnder, till budgetavstämning i regionstyrelsens arbetsutskott 2018 ta fram en uppdragsbeskrivning till
en översyn av en för patienterna/brukarna ändamålsenlig sammanhållen
organisation för hälso- och sjukvård för den äldre befolkningens behov.

Yrkanden
•

Ordföranden yrkar att budget för de förtroendevalda revisorerna är oförändrad.
Eventuella ändringar fastställs senast vid höstens budgetavstämning, 2018-11-19.

•

Meit Fohlin (S) yrkar på driftbudget enligt regionstyrelsens förslag (S), (MP) och
(V).

•

Eva Nypelius (C) yrkar på driftbudget enligt förslag (C), (M) och (L).

•

Eva Nypelius (C) yrkar att investeringsbudget för Alléskolan år 2022 sätts till 40
mnkr och inte 75 mnkr som i regionstyrelsens förslag. Till detta har Meit Fohlin (S)
yrkat avslag till förmån för regionstyrelsen förslag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar att investeringsbudget för flytt av gymnasieutbildningarna
till kv. Solrosen med 5 mnkr 2019 och 5 mnkr 2020 avslås. Till detta har Meit
Fohlin (S) yrkat avslag till förmån för regionstyrelsen förslag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar att investeringsbudget för flytt av gymnasieutbildning, ny
bygghall med 5 mnkr år 2019 och 5 mnkr år 2020 avslås. Till detta har Meit Fohlin (S)
yrkat avslag till förmån för regionstyrelsen förslag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar att investeringsbudget bifalls enligt förslag (C), (M) och (L).
Till detta har Meit Fohlin (S) yrkat avslag till förmån för regionstyrelsen förslag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar att givet uppdrag om att utreda och redovisa för- och
nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten (se p. 3 under
regionstyrelsens beslut) även ska omfatta avfallsverksamheten. Till detta har Filip
Reinhag (S) yrkat avslag.

Propositioner och omröstningar
Ordföranden ställer proposition på eget yrkande om att budget för de förtroendevalda
revisorerna är oförändrad. Eventuella ändringar fastställs senast vid höstens
budgetavstämning, 2018-11-19. Ordföranden finneratt detta bifalls.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18
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Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till driftbudget (förslag S,
MP och V) och Eva Nypelius yrkande om driftbudget enligt förslag C, M och L) och
finner att regionstyrelsens förslag vunnit bifall. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 36 ledamöter röstar ja. 32
ledamöter röstar nej. 3 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstar. Regionstyrelsens förslag är bifallet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om investeringsbudget för
Alléskolan år 2022 med 75 mnkr och Eva Nypelius yrkande om att denna sätts till 40
mnkr finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om investeringsbudget för
flytt av gymnasieutbildningarna till kv. Solrosen och Eva Nypelius avslagsyrkande och
finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om investeringsbudget för
flytt av gymnasieutbildning, ny bygghall och Eva Nypelius (C) avslagsyrkande och finner
att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om investeringsbudget i
sin helhet enligt förslag (S), (MP), (V) och Eva Nypelius (C) yrkande om förslag enligt
(C), (M), (L) och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 36 ledamöter röstar ja. 32
ledamöter röstar nej. 3 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstar. Regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag (se ovan) i punkterna. 3, 4, 5
och 6 och finner att dessa bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius yrkande om att givet uppdrag om att
utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VAverksamheten även ska omfatta avfallsverksamheten och Filip Reinhags avslagsyrkande.
Ordföranden finner att Filip Reinhags avslagsyrkande bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 98

Internränta 2019
RS 2018/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-15
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 157+??

Regionfullmäktiges beslut
•

Internräntan sänks till en och en halv (1,5) procent från och med 2019.
Budgetramarna för nämnderna justeras.

•

De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över dessa.

•

De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se över
dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upplåningen. Senast sänktes internräntan 2017 från 4 till 2 procent.
Genomsnittsräntan på den externa upplåningen var vid årsskiftet 2017/2018 0,87
procent. Efter årsskiftet har den gått upp till 1,36 procent på grund av amortering av
rörliga lån, men om nyupplåning skulle ske förväntas genomsnittsräntan sjunka något
igen. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nivån på internräntan ska sänkas från 2 till
1,5 procent fr.o.m. 2019.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna och dess verksamheter som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån. För affärsdrivande verksamhet påverkar
kostnaden externa avgifter och taxor. För interna resultatenheter påverkar kostnaden de
interna priserna såsom internhyror och regionstyrelseförvaltningens interna priser. För
anslagsfinansierad verksamhet kompenseras verksamheten för höjning av kostnaden för
internränta på samma sätt som ramen minskas vid minskning av kostnaden. Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning, kostnaden i den
består av de externa räntekostnaderna.
En justering av budgetramarna för de anslagsfinansierade verksamheterna ska göras i
samband med budgetarbetet inför 2019. För berörda verksamheter påverkar inte detta
det ekonomiska resultatet eftersom det är ett nollsummespel mellan budget och
kostnad. För interna resultatenheter och affärsdrivande verksamheter sker ingen
justering av budget. Dock behöver dessa verksamheter se över den interna prissättningen samt externa taxor och avgifter.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att: A. Internräntan sänks till en och en halv
(1,5) procent från och med 2019. Budgetramarna för nämnderna justeras. B. De
nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över dessa. C. De
nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se över dessa
och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 99

Gatukostnader och mark, Visborg. Köpeavtal, exploateringsavtal
samt tilläggsavtal för förvärv av fastighet Visby Visborg 1:13 samt
köpeavtal för förvärv av tomträtt Othem Ejdern 6
RS 2018/462

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-24
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 156

Regionfullmäktiges beslut
•

Exploateringsavtal med Peab FU Visby AB och Peab FU Visby Exploatering AB
godkänns.

•

Tilläggsavtal till exploateringsavtal för Kv Skenet, som antogs 2014-01-24,
godkänns.

•

Köpekontrakt avseende förvärv av del av fastigheten Gotland Visby Visborg 1:13
från Peab FU Visby AB, för en köpeskilling av 38 000 000 kronor, godkänns.

•

Köpekontrakt avseende förvärv av tomträtten Gotland Othem Ejdern 6 från Peab
Bostad AB, för en köpeskilling av 2 000 000 kronor, godkänns.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att förvalta och genomföra utbyggnad på Visborg i
enlighet med kommande detaljplaner för aktuellt område.

Regionstyrelseförvaltningen har under en längre tid fört förhandlingar med Peab i syfte
att komma överens i en bytesaffär där Region Gotland tar över gatukostnader inom ett
visst område och i utbyte mot detta ersätts med mark för framtida exploatering.
Bytesaffären omfattar mark inom stadsdelen Visborg och en obebyggd fastighet
upplåten med tomträtt i Slite. Ambitionen har varit att finna en överenskommelse där
värdet på den mark som Region Gotland erhåller skall motsvara de gatukostnader som
Region Gotland övertar från Peab.
Syftet med överenskommelsen är att skapa nödvändiga förutsättningar för allmänna
vägar inom Visborg. Regionen får i och med affären kontroll över utbyggnadstakt och
kvalitet på vägnätet och styr över framtida skötsel och underhåll. I och med den mark
som regionen erhåller i ersättning skapas också bättre förutsättningar avseende planering
och utbyggnad av befintliga områden som finns i regionens ägo. Regionens framtida
drift- och underhållskostnader av gator kommer att öka men fördelarna med
övertagandet bedöms överträffa nackdelarna och säkerställa goda förutsättningar för
den framtida utbyggnaden av Visborg.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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För att fastställa ”bytesbeloppet” har regionstyrelseförvaltningen tillsammans med
teknikförvaltningen tagit fram en kalkyl där gatukostnaderna jämförs med intäkter från
framtida byggrätter.
Nuvärdet av de gatukostnader som Region Gotland påtar sig bedöms uppgå till
40 miljoner kronor. En bedömning av när i tiden intäkter respektive kostnader faller ut
har beaktats. Ett stort antal bedömningar ingår i kalkylen både på kostnads- och
intäktssidan och har resulterat i att Peab adderat till ytterligare markområden för att
skapa jämnvikt.
Byggrätterna återfinns inom två områden på fastigheten Visby Visborg 1:13 där värdet
på marken bedöms till 38 miljoner kronor. Vidare förvärvas tomträtten Othem Ejdern 6
i Slite vars värde bedöms till 2 miljoner kronor. Värdet av de byggrätter som Region
Gotland erhåller har bedömts uppgå till sammanlagt 40 miljoner kronor vilket bedöms
motsvara de gatukostnader som regionen ikläder sig i enlighet med exploateringsavtalet.
Regionstyrelseförvaltningen förordar regionstyrelsen att godkänna affären i alla dess
delar för vidare beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att
1. godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal med Peab FU Visby AB och
Peab FU Visby Exploatering AB under förutsättning att Tekniska nämnden
ställer sig bakom avtalet.
2. godkänna upprättat tilläggsavtal till exploateringsavtal för Kv Skenet som antogs
2014-01-24, ärendenr. RS 2013/803 under förutsättning att Tekniska nämnden
ställer sig bakom avtalet.
3. godkänna köpekontrakt avseende förvärv av del av fastigheten Gotland Visby
Visborg 1:13 från Peab FU Visby AB för en köpeskilling av 38 000 000 kronor
under förutsättning att Tekniska nämnden ställer sig bakom affären.
4. godkänna köpekontrakt avseende förvärv av tomträtten Gotland Othem Ejdern
6 från Peab Bostad AB för en köpeskilling av 2 000 000 kronor.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag med tillägget att tekniska
nämnden får i uppdrag att förvalta och genomföra utbyggnad på Visborg i enlighet med
kommande detaljplaner för aktuellt område.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 99 forts.
Anm. Avtal gällande fastigheterna har undertecknats och finns med i underlaget till

regionfullmäktiges sammanträde.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Fredrik Gradelius (C), Lars Bjurström (V) och Filip
Reinhag (S).
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

PEAB
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 100

Köpeavtal för förvärv av fastigheten Bro Duss 2:2, Tingsbrogården
RS 2018/461

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-14
- Regionstyrelsen 2018-05-29, § 155

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland förvärvar fastigheten Bro Duss 2:2 från Nordisk Renting till en
köpeskilling motsvarande 52 150 000 kronor och i övrigt på de villkor som framgår
av bilagt köpekontrakt. Lagfartsavgift om 4,25 procent på 52 150 000 kronor
tillkommer. Efter förvärv överlämnas fastigheten till tekniska nämnden för
förvaltning.

•

Regionstyrelsen begär tilläggsanslag på 54 210 000 kronor för att genomföra
förvärvet inklusive lagfartskostnader. Tilläggsanslaget finansieras via regionens egna
kapital.

Fastigheten Bro Duss 2:2 ligger i Bro med adress Bro Eriks 607 och Bro Duss 615-633.
På fastigheten är uppfört ett äldreboende (Tingsbrogården) samt tre bostadslängor med
totalt 10 lägenheter. Äldreboendet är ursprungligen uppfört på 50-talet samt ombyggt
2004-2005. Äldreboendet hyrs i sin helhet av regionen som i egen regi bedriver ett väl
fungerande särskilt boende för dementa. Avtalet tecknades på 20 år och löper vidare
fram tom 2026-06-30. Tomten omfattar totalt 22 572 m². Ej bebyggda delar består
förutom parkering av parkmark med rekreationsytor för de boende. På nuvarande plats
för bostadslängor finns framtida möjligheter för expansion av Tingsbrogården
alternativt nyproduktion av bostäder.
Regionen sålde fastigheten 2006 för 52,0 miljoner kronor till Nordisk Renting. Regionen
har nu fått frågan om intresse finns att köpa tillbaka fastigheten. Köpeskillingen har
fastställts till 52 150 000 kronor och är ett resultat av en förhandling mellan parterna.
Köpeskillingen motsvarar 15 938 kr/m² utslaget på äldreboendets uthyrbara area, 3 372
m². Utgående hyra för äldreboendet som regionen erlägger uppgår idag till knappt
4,0 miljoner kronor per år. Ett förvärv enligt ovanstående köpeskilling är ekonomiskt
fördelaktigt för regionen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att fastighetsöverlåtelseavtal gällande fastigheten
Bro Duss 2:2 från Nordisk Renting till en köpeskilling motsvarande 52 150 000 kronor
godkänns.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 100 forts.
Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inför beslut
i fullmäktige undersöka möjligheter till fastighetsreglering.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt köpeavtalet.
Anm: Avtal gällande fastigheterna har undertecknats och finns med i underlaget till

regionfullmäktiges sammanträde.
Anföranden
Anföranden hålls av Stefan Nypelius (C) och Meit Fohlin (S).
Expedieras:

Nordisk Renting
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 101

Köpeavtal för fastigheten Visby Järnvägen 4
RS 2018/362

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-26
- Regionstyrelsen 2018-04-26, § 110

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpeavtal avseende överlåtelse av fastigheten Visby Järnvägen 4 till Gillöga AB, för
en köpeskilling av 12 800 000 kronor, godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 309 att utse Gillöga AB som vinnare i markanvisningstävlingen avseende kv. Järnvägen 4. Exploatören har nu för avsikt att
genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.
Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att godkänna markanvisningsavtal och
exploateringsavtal.
Detaljplanen för kvarteret Järnvägen 4 fastställdes av byggnadsnämnden 2018-03-14.
Beslutet om antagande kommer att vinna laga kraft tre veckor räknat från den 2018-0320. Planen möjliggör cirka 20 lägenheter fördelade i ett flerbostadshus och
6 stadsradhus. Planens syfte är att möjliggöra ett hållbart, grönt bostadsområde med hög
arkitektonisk kvalitet som respekterar och berikar omgivningen. Planen följer
intentionerna i ”Program för Järnvägen” som godkändes av byggnadsnämnden 2013-1212. Enligt programmet ska bebyggelsen uppföras i en trevåningsskala och placeras nära
de större gatorna, i detta fall Peder Hardings väg, för att skapa stadsmässighet.
Tidigare beslutade markanvisnings- och exploateringsavtal innebär att Visby Järnvägen 4
anvisas till exploatören till och med 2018-12-31.
Priset låg fast till och med 2017-12-31 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts före detta datum, räknas upp med därför avsett indextal.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de köpehandlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, är i enlighet med regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2016-12-14, samt att köpehandlingarna följer vad som tidigare beslutats i markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt köpeavtalet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 101 forts.
Anförande
Anförande hålls av Claes Nysell (L).
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Gillöga AB
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 102

Köpeavtal för fastigheten Visby Signallottan 1
RS 2018/322

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-19
- Regionstyrelsen 2018-04-29, § 111

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 1 till
Hemsehem AB, för en köpeskilling av 10 400 000 kronor, fastställs.

Regionstyrelsen beslutade 2016-09-22, § 224 att utse tre exploatörer som vinnare i
markanvisningstävling inom kv. Signallottan. Regionstyrelseförvaltningen fick i uppdrag
att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt
köpekontrakt för respektive exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen
beslutade att tilldela mark var Hemsehem AB. Parterna har nu enats om att teckna
markanvisningsavtal, exploateringsavtal samt köpekontrakt för den aktuella tomten,
Signallottan 1, som företaget tilldelades i tävlingen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreslagna markanvisningsavtal,
exploateringsavtal samt köpeavtal är upprättade i enlighet med gällande riktlinjer samt
med regionstyrelsens beslut om tilldelning av mark 2016-09-22.
Regionstyrelsen har godkänt att markanvisningsavtal och exploateringsavtal för
fastigheten Visby Signallottan 1 med Hemsehem AB, med ändring i att tiden för
färdigställande justeras i exploateringsavtalet, från 2019 till 2020-12-31 (se § 10
utbyggnad, genomförande).
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt köpeavtalet.
Anföranden
Anföranden hålls av Gunnel Lindby (C) och Claes Nysell (L).
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Hemsehem AB
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 103

Motion. Kontroll för upptäckt av tidig prostatacancer
RS 2018/982

- Motion 2017-02-23
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-23-, § 493
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-28
- Regionstyrelsen 2018-04-26, § 113

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Eva Pettersson (SD) yrkar i motion på att det införs kontinuerlig kontroll av män för att
upptäcka prostatacancer på ett tidigt stadium.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden. När ärendet togs upp i
nämnden, 2018-02-07, arbetade Socialstyrelsen med en pågående utredning gällande
rekommendationer om screening för prostatacancer. Därför föreslog hälso- och
sjukvårdsförvaltningen att Region Gotland avvaktar i frågan.
Socialstyrelsen presenterade 2018-02-12 en remissversion av rekommendationer och
bedömningsunderlag för screening av prostatacancer. Socialstyrelsens rekommendation
är att hälso- och sjukvården inte erbjuder screening för prostatacancer. Avgörande för
rekommendationen är att nyttan med screeningen inte tydligt överstiger de negativa
effekterna på befolkningsnivå.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har erbjudits möjlighet att lämna yttrande om Socialstyrelsens förslag till rekommendationer och har med i planeringen att lämna svar.
Socialstyrelsen kommer att publicera slutlig version av rekommendationer om screening
för prostatacancer under hösten 2018.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning följer hälso- och sjukvårdens bedömning att
Region Gotland bör avvakta Socialstyrelsens slutliga rekommendationer om screening
för prostatacancer.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt motionen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 103 forts.
Proposition
Regionfullmäktiges ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 104

Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen för 2017.
Anmälan: AB Gotlandshem, Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB,

Inspiration Gotland, Wisby Strand Congress & Event Gotland AB, Stiftelsen
Gotlandsmusiken, - Gotlands Energi AB och Gotland Grönt Centrum
RS 2015/380

- AB Gotlandshem
- Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
- Inspiration Gotland
- Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
- Stiftelsen Gotlandsmusiken
- Gotlands Energi AB
- Gotland Grönt Centrum

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Årsredovisningar och revisionsberättelser av regionen ägda eller delägda dotterbolag har
lämnats till regionfullmäktige, enligt rubricerat, för kännedom.
Anm: Ännu återstående årsredovisningar för Region Gotlands bolag är:
- ALMI Gotland AB
- Science Park Gotland

Anföranden
Anföranden hålls av Gunnel Lindby (C) och Claes Nysell (L).
Expedieras:

AB Gotlandshem
Stiftelsen Gotlandsmusiken
Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Inspiration Gotland
Stiftelsen Gotlandsmusiken
Gotlands Energi AB
Gotland Grönt Centrum

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 105

Avsägelse i regionfullmäktige
RS 2018/9
- Sven Bosarfves (M) avsägelse 20105-20

Regionfullmäktiges beslut
•

Sven Bosarfve M) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

Sven Bosarfve (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Expedieras:

Sven Bosarfve

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 106

Avsägelser och fyllnadsval. Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, Gotlands fornvänner,
Strukturfond Södra Småland och Öarna, Länsteatern på Gotland
Regionfullmäktiges beslut
a) Björn Janssons (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelsen för Gotlands
fornvänner.
b) Ny ledamot i Gotlands fornvänner (efter Björn Jansson, S)
S
Charlotte Andersson, Lännaplan 2 D, 621 45 Visby
c) Ny ersättare i Gotlands fornvänner (efter Charlotte Andersson, S)
S
Jonathan Carlsson, Trädgårdsgatan 227, 621 51 Visby
d) Björn Janssons (S) avsägelse från uppdrag som ledamot i styrelselen för
Regionala Strukturfondspartnerskapet Södra Småland och Öarna.
e) Ny ledamot i styrelsen för Regionala Strukturfondspartnerskapet Södra
Småland och Öarna (efter Björn Jansson, S)
S
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
f) Sven Bosarfves (M) avsägelse som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
g) Ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Sven Bosarfve, M)
M
Patrik Karlsson,
Att ingå i ordningen efter Margareta Persson (M)

h) André Fribergs (S) avsägelse som ersättare i socialnämnden
i) Ny ersättare i socialnämnden (efter André Friberg, S)
Bordläggs till nästa sammanträde

j) Fyllnadsval för ersättare i Styrelsen för Länsteatern på Gotland (efter avlidna
Lilian Edwards, M)

M

Berit Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 106 forts.
k) Ny ersättare i tekniska nämnden (efter Karen Holm, S, bordlagd föregående sammanträde)
S
Linn Philip, Styrmansgatan 435, 621 50 Visby
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 107
Medborgarförslag; förteckning över inte avgjorda
- Förteckning över inte avgjorda medborgarförslag t.o.m. 2018-05-31

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

Regionfullmäktiges sekretariat (regionstyrelseförvaltningens kansli) har upprättat
förteckning över samtliga medborgarförslag som ännu inte var avklarade fram till och
med 2018-05-31.
Anförande
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Anmärkning:

Regionfullmäktiges sekretariat
Alla nämnder

Justerande:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 108
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.

•

Håkan Olssons medborgarförslag om att ta bort tio ledamöter i regionfullmäktige samt
två regionråd (RS 2025/ 759)
•

Regionstyrelsen 2018-05-29, § 127
• Ledningskontoret 2016-11-16
• Regionstyrelsens arbetsutskott 2016-11-29, § 316, Återremiss
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-16

•

Medborgarförslag (Inkom 2015-11-16)

Margareta Engströms medborgarförslag om distribution av trycksak innehållande
samhällsinformation (RS 2017/ 818)
•

Regionstyrelsen 2018-05-29, § 126
• Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-23
• Medborgarförslag (inkom 2017-09-14)

Ulla Göthbergs medborförslag om sittbänk med väderskydd vid busshållplatsen vid
Coop Forum. RS 2017/ 558
•

Tekniska nämnden 2018-05-30, § 163

•

Medborgarförslag (inkom 2017-06-15)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 109

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Magnus Petterssons medborgarförslag om åtgärder för att höja
trafiksäkerheten på Rutegatan i Visby
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

RS 2018/652
2018-06-11

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 110
Interpellation. Likabehandling av föreningar
RS 2018/377

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) besvarade interpellation från Ulf
Klassons (L) om likabehandling av föreningar. Ulf Classon tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även Brittis Benzler (V).
Interpellation 2018-03-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 111
Interpellation. Rabatt för bygglov
RS 2018/541

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) besvarade
interpellation från Anna Hrdlickas (M) om rabatt för bygglov. Anna Hrdlicka
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även
Lars Thomsson (C).
Interpellation 2018-05-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 112
Interpellation. Fastigheten Ankaret, f.d. Kulturskolan
RS 2018/542

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) besvarade interpellation från Anna
Hrdlickas (M) om fastigheten Ankaret, f.d. Kulturskolan. Anna Hrdlicka tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även Claes
Nysell (L) och Stefaan De Maecker (MP).
Interpellation 2018-05-14

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 113
Interpellation. Brist på utbildning för fordonsmekaniker
RS 2018/543

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Saga Carlgren (V)
besvarade interpellation från Björn Dahlström(C) om brist på utbildning för
fordonsmekaniker. Björn Dahlström tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Deltar i diskussionen gör även Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2018-05-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 114
Interpellation. Förändrat säkerhetsläge på Gotland
RS 2018/376

Interpellationen bordläggs.
Interpellation 2018-03-26

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 115

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Claes Nysell (L)
Beredskap för att hantera kris och ofred

RS 2018/686
2018-06-18

Lena Grund (L)
Patienthotell och anhöriglägenheter

RS 2018/687
2018-06-18

Lena Grund (L)
Utveckla Hemse vårdcentral

RS 2018/688
2018-06-18

Johan Thomasson m.fl. (L)
Tillväxt och utvecklingsutskott

RS 2018/689
2018-06-18

Johan Thomasson m.fl. (L)
Stärka den gotländska landsbygden

RS 2018/690
2018-06-18

Eva Gahnström (C)
Ungas sexuella hälsa

RS 2018/691
2018-06-18

Eva Gahnström (C)
Konstgräsplaner

RS 2018/692
2018-06-18

Anna Andersson m.fl. (C)
Jämställt försörjningsstöd

RS 2018/693
2018-06-18

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Jobb- och resultatinriktad vuxenutbildning

RS 2018/694
2018-06-18

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Rättssäkert försörjningsstöd

RS 2018/695
2018-06-18

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Jobborienterad organisation inom Region Gotland

RS 2018/696
2018-06-18

Patrick Thored (M), Anna Hrdlicka (M) och Robin Storm (M)
Veterandag

RS 2018/697
2018-06-18

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-06-18

Rf § 116
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Ingemar Lundqvist (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om Region Gotlands innehav av skog och
skogsförvaltning.
RS 2018/ 685

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-06-18

Omröstning § 90
Ärende: Arvoden och ersättningar till Region Gotlands förtroendevalda 2019
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Nivåerna från 2016 ska gälla
NEJ: Eftersläpning av arvoden ska successivt
minskas

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
David Lindvall (S)
Leif Dahlby (S)
Jonny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Tony Johansson (S)
Mats Sundin (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson (V)
Clara Andermo(MP)
Cecilia Nygren (MP)
Ola Matting (MP)
Karin Sutare (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Bo Björkman (S) ordförande

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Stefan Wramner (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Eva Gustavsson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Andersson (C)
Ingrid Engström (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Frånvarande var 3 personer

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-06-18

Omröstning § 94
Ärende: Uppdragsredovisning. Fördelning av besparing gällande
administration och ledning
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
David Lindvall (S)
Leif Dahlby (S)
Jonny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Tony Johansson (S)
Mats Sundin (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson (V)
Clara Andermo(MP)
Cecilia Nygren (MP)
Ola Matting (MP)
Karin Sutare (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Bo Björkman (S) ordförande

Proposition:
JA:
Ofördelad besparing fördelas över samtliga
nämnder
NEJ: Besparingen ska genomföras genom minskat
utbud inom utbildningsverksamheten

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Stefan Wramner (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Eva Gustavsson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Andersson (C)
Ingrid Engström (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Frånvarande var 3 personer

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-06-18

Omröstning § 95
Ärende: Uppdragsredovisning. Nulägesanalys, strategi och finansiering för
regional utveckling och tillväxt
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Magnus Ekström (S)
David Lindvall (S)
Leif Dahlby (S)
Jonny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Tony Johansson (S)
Mats Sundin (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson (V)
Clara Andermo(MP)
Cecilia Nygren (MP)
Ola Matting (MP)
Karin Sutare (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Bo Björkman (S) ordförande
Följande röstade nej:

Proposition:
JA:
Budgetmedel beviljas med 2,5 mnkr
NEJ: Budgetmedel beviljas med 6,0 mnkr
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Stefan Wramner (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Eva Gustavsson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Andersson (C)
Ingrid Engström (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Frånvarande var 3 personer

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-06-18

Omröstning § 97
Ärende: Strategisk plan o och budget 2019-2021 –Driftsbudget
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Magnus Ekström (S)
David Lindvall (S)
Leif Dahlby (S)
Jonny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Tony Johansson (S)
Mats Sundin (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson (V)
Clara Andermo(MP)
Cecilia Nygren (MP)
Ola Matting (MP)
Karin Sutare (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Bo Björkman (S) ordförande

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag till driftsbudget enligt
förslag (S), (MP) och (V)
NEJ: Eva Nypelius (C) yrkande om driftsbudget
enligt förslag (C), (M) och (L)

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Stefan Wramner (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Eva Gustavsson (C)
Roger Wärn (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Andersson (C)
Ingrid Engström (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Frånvarande var 3 personer

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-06-18

Omröstning § 97
Ärende: Strategisk plan o och budget 2019-2021 –Investeringsbudget
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Magnus Ekström (S)
David Lindvall (S)
Leif Dahlby (S)
Jonny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Tony Johansson (S)
Mats Sundin (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson (V)
Clara Andermo(MP)
Cecilia Nygren (MP)
Ola Matting (MP)
Karin Sutare (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Bo Björkman (S) ordförande

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag till investeringsbudget
enligt förslag (S), (MP) och (V)
NEJ: Eva Nypelius (C) yrkande om investeringsbudget enligt förslag (C), (M) och (L)

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Stefan Wramner (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Eva Gustavsson (C)
Roger Wärn (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Andersson (C)
Ingrid Engström (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Frånvarande var 3 personer
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REGION GOTLAND

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. ,
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Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

i l

Förslagsställare m.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotjand.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inledan behandlas sornejUnrabfSfoarforslag.
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Medborgarförslag ännu inte avgjorda per 31 maj 2018
Medborgarförslag
Travbananans hästar behöver man över sommaren
En bondens marknad i Visby
Inrättande av veteranmonument vid Oscarsstenen
Övergångsställe över Fältgatan vid Artillerigatan.
Kallelser/protokoll från samtliga Regionens nämnder offentliga och på www.gotland.se.
Låt förskolegrupper/skolklasser önskar resa med kollektivtrafiken…
Döp om Söderväg från Söderport till Rondellen till Murgatan
Regionanställda ges möjlighet att placera sin avtalspension i etikiska fonder
Minst 100 000 kr till Gotlands katthem
Sittbänk med väderskydd vid busshållsplats vid Coop Forum
Adressändring av fastigheter med mera på landsbygden
Ge en seriös aktör möjlighet att driva Romabadet
Om att sälja Romabadet
Bevilja köp av tjänster till Romabadet så att det kan öppnas igen
Separera följebrevet från medborgarförslaget vid utskrift av blanketten för medborgarförslaget
Bevilja köp av Romabadet
Romabadets framtid ska beslutas av regionfullmäktige
Regionfullmäktiges ska besluta om Romabadet och inte kultur- och fritidsnämnden
Försäljning av Romabadet ska beslutas av regionfullmäktige
Om försäljning av Romabadet
Inrätta en visselblåsar funktion för anställda inom Region Gotland
Försäljning samt drift av Romabadet
Behov av en bra återvinningsanläggning i Roma
Ny bussträckning linje 11 för ökad tillgänglighet i Rone, Burs och del av Eke
Ljussättning och renovering av gång- och cykelbana i Slite
Gotländska vikarier inom vården skall få en extra ”morot” under sommaren
Upphöra med sandning och grusning i tätbebyggt område
Om en s.k. babylåda till alla nyfödda
Billigare kollektivtrafik
Göra ”SpeakApp” tillgänglig för gotländska ungdomar
Utbildning i riskbedömningar för politikerna

Registreringsdatum
2016-05-10
2016-05-23
2016-09-07
2016-10-03
2016-10-04
2017-02-15
2017-03-10
2017-03-21
2017-05-19
2017-06-15
2017-06-20
2017-07-27
2017-07-31
2017-08-03
2017-08-10
2017-08-16
2017-08-22
2017-08-25
2017-08-29
2017-09-07
2017-09-07
2017-09-15
2017-10-20
2017-11-13
2017-11-29
2017-12-04
2018-01-09
2018-01-12
2018-01-25
2018-02-08
2018-02-13

Ärendenr.
RS 2016/346
RS2016/370
RS 2016/590
RS 2016/639
RS 2016/647
RS 2017/163
RS 2017/242
RS 2017/264
RS 2017/496
RS 2017/558
RS 2017/571
RS 2017/697
RS 2017/700
RS 2017/706
RS 2017/723
RS 2017/738
RS 2017/754
RS 2017/763
RS 2017/768
RS 2017/800
RS 2017/801
RS 2017/827
RS 2017/960
RS 2017/1022
RS 2017/1081
RS 2017/1092
RS 2018/61
RS 2018/81
RS 2018/119
RS 2018/176
RS 2018/190

Nämnd
RS
RS
RS
TN
RS
TN
BN
RS
RS
TN
BN
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
RS
TN
TN
TN
HSN
TN
SON
TN
RS
RS
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Medborgarförslag ännu inte avgjorda per 31 maj 2018
Erbjuda gymnasieelever att studera för B-körkort
Ändrade ägardirektiv för AB Gotlandshem
Delegerat chefsansvar
Ändra detaljplanen för Strandgärdet i Visby
Entré mot havet på Visby lasarett
Utreda och införa en s.k. turistavgift
Upprustning av teatersalongen i Slite
Om en s.k. ISPS-zon kring kryssningskajen
Utökad snöröjning vid Biskopshöjden i Fårösund
Förbjuda plastkassar och i stället använda tygkassar
Väjningsplikt på Artillerigatan i Visby
Alla som arbetar och har verksamhet på Gotland också betalar kommunalskatt
Kiosk och cafeteria på Visby lasarett kväll och helg
Att öppna toaletterna i Herrviks hamn för allmänheten
Ett friskt pensionärsliv
Parkering på lasarettsområdet
Gångtunnel under vägen vid kryssningskajen
Sammanlagt 51 st
BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniskanämnden

2018-02-13
2018-02-13
2018-02-13
2018-02-13
2018-02-13
2018-02-13
2018-03-12
2018-03-12
2018-03-23
2018-04-05
2018-04-09
2018-04-16
2018-04-16
2018-04-26
2018-05-03
2018-05-07
2018-05-08

RS 2018/191
RS 2018/192
RS 2018/193
RS 2018/194
RS 2018/196
RS 2018/197
RS 2018/298
RS 2018/299
RS 2018/350
RS 2018/437
RS 2018/446
RS 2018/465
RS 2018/466
RS 2018/495
RS 2018/510
RS 2018/527
RS 2018/530

GVN
RS
RS
BN
HSN
RS
TN
TN
TN
MHN
TN
RS
HSN
TN
RS
TN
TN
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Motion till Regionfullmäktige Gotland

Förbättra regionens förmåga att hantera kris och ofred
I händelse av kris är det den som ansvarar för en verksamhet i normala
situationer, som har motsvarande ansvar vid en störning. Region Gotland
ansvarar för många områden, bland annat; sjukvård, hamnverksamhet, skolor,
vatten och avlopp, äldrevård och omsorg.
Regionen skall också ansvara för samverkan med andra myndigheter. Gotland
har ett mycket utsatt läge om det blir störningar i varutillförsel även i fredstid.
PWC har genomfört en revision ”Granskning av kris- och katastrofberedskap –
Region Gotland”. Granskningen avgränsar sig till regionstyrelse och HSN. Enligt
rapporten har regionen inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig krisberedskap i
enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.
Det operativa ansvaret; att se till att det finns vatten, att skolor fungerar, att
medborgarna kan få information, att det finns mediciner, att
hamnverksamheten fungerar och mycket annat vilar på förvaltningarna
Jag yrkar därför att:
• Regionstyrelsen uppdras att göra en kartläggning av olika krisscenarion,
och kopplar uppdrag utifrån kartläggningen till förvaltningarna för att
klara den operativa krishanteringen.
2018-06-18

Claes Nysell
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Motion till Regionfullmäktige Gotland
Skapa ett patienthotell, alternativt ordna ett antal patient/anhöriglägenheter.
Det tillhör framtidens sjukvård att ha ett patienthotell. Patienthotellet bör vara beläget nära
sjukhusområdet och vara en integrerad del av vårt sjukhus. Hotellboendet skulle innebära bra service
för anhöriga och vissa patienter vid behov. Intäktsmöjligheter kan finnas, besparingar kan göras,
servicenivån i vården kan öka. Ett patienthotell kan fungera som en del av vården och utgöra både en
del av en modern organisation och en avlastning för vårdavdelningarna.
Partners, syskon och annan anhörig till nyblivna mammor kan bo här, då det är begränsade
möjligheter på lasarettet för dem att övernatta. De nyblivna föräldrarna kan bo kvar på
sjukhusområdet en eller flera extra nätter efter förlossningen, om detta skulle önskas.
Liberalerna vill att man undersöker möjligheterna och formen för ett patienthotell. Att beakta är att
en patienthotellplats kostar bara hälften så mycket per dygn som en vårdplats på sjukhuset och bara
en fjärdedel av en plats på förlossningsavdelningen för den som vill stanna nära sjukhuset efter
förlossningen. Exempel finns på sådana beräkningar från andra patienthotell t ex i Gävle. Med
hotellets hjälp kan man frigöra vårdplatser som kan användas för att öka operationsverksamheten
och korta vårdköer. Det blir också lättare att undvika överbeläggningar på vårdavdelningarna.
Vårdtiderna på sjukhusen blir allt kortare, framförallt inom kirurgin och det är nödvändigt att anpassa
verksamheten efter den utvecklingen.
Hotellet ska erbjuda en lugn, trygg och avslappnande miljö, ha några rum som är
handikappanpassade och allergisanerade. Rummen bör ha hotellstandard och vara utrustade med
trygghetslarm. Både enkelrum och dubbelboende. Övrig vårdanpassning sker efter bestämd
verksamhetsinriktning.
Restaurang och café kan nås på lasarettet.
Hotellet kan tas fram i dialog med medarbetare inom vården t ex barnmorskorna. Det finns många
goda exempel att inspireras av i landet. Regeringen har i vissa andra fall tillfört stimulansmedel, som
stått för en stor del av finansieringen vid etablering av ett patienthotell.
Patienthotell betraktas som en bra verksamhet. För både personal, patienter och anhöriga.
Liberalerna på Gotland yrkar därför
•

•

Att utredning görs för att utröna praktiska och ekonomiska förutsättningar för att ordna ett
patienthotell med olika möjligheter vid överbeläggningar, för nyblivna föräldrar, för anhöriga
till nyblivna mammor och för andra patienter som kan skrivas ut fr lasarettet men vill känna
trygghet nära lasarettet i några dagar.
Om möjligt etablera en uppstartsform av dylikt boende i begränsad omfattning men med
möjligheter till utvidgning, om framtidens sjukvård skulle visa större behov av ett
patienthotell som komplement till lasarettet.

Hemse den 18 juni 2018

Lena Grund, L
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Motion till Regionfullmäktige Gotland
Satsa på primärvården i Hemse - utveckla till en lättakut och äldrevårdscentral
Utveckling ökar Gotlands möjligheter att möta framtida förändringar. Det går inte att satsa på att
ingen förändring behövs.
Beträffande vården finns ett ytterst viktigt och tydligt budskap från patienter och medborgare - man
önskar en ökad tillgänglighet till sjukvårdens första linje - primärvården. Liberalerna vill göra Hemse
vårdcentral till en vårdcentral med många möjligheter.
Av hälso- och sjukvårdens strategiska plan för 2019-2021 framgår att med närhet avses flera
dimensioner; dels geografiskt, dels tillgänglighetsmässigt i form av öppettider, fysiska/digitala möten
och kontaktmöjligheter men också relationellt vilket skapas genom kontinuitet, samordning, trygghet
och kompetens. Liberalerna vill att Hemse vårdcentral skall utgöra en sådan bas. Hemse vårdcentral
är redan idag en framgångsrik utbildningsvårdcentral och har ett bra teamarbete. Bra förutsättningar
för att utvecklas.
Vården har stora möjligheter att använda IT-lösningar i betydligt större utsträckning än idag. Både på
Gotland och i samarbete med vårdgivare i andra landsting, det är en viktig strategisk fråga för hälsooch sjukvården på Gotland. Liberalerna vill skapa satsningar på fler it-lösningar, skapa
grundförutsättningar så den tekniska utrustningen är lättanvänd och tillgänglig samt med tillgång till
adekvat support.
Liberalerna vill också att en mobil röntgenutrustning tillhandahålls i Hemse för att underlätta t ex för
de äldre, som idag bara har lasarettet att tillgå för fastställande av vissa diagnoser som kanske kunde
ha lösts och behandlats i Hemse, med it-teknikens hjälp.
Liberalerna vill tillföra geriatrisk kompetens i Hemse för att möta den demografiska utmaning med en
åldrande befolkning, som vi vet kommer, speciellt på Gotland. Att bygga ut primärvården genom att
öka kompetensen förefaller förnuftigt både ur ekonomisk och humanitär synvinkel. Kanske att detta
kan bli modellen för att slippa bygga för många personalkrävande äldreboenden. En äldrevårdscentral
är målet.
Det behövs också resurser inom primärvården för cancerpatienter och det behövs mer uppföljning av
stroke och hjärtattacker i den nära vården.
För att uppfylla krav på kvalitet, tillgänglighet, kompetensutveckling, handledning och deltagande i
olika utvecklingsarbeten behövs en viss storlek på en vårdcentral. Vilken storlek detta innebär är
direkt relaterad till uppdragets utformning.
Jag yrkar:
•
•
•

Att uppdraget för Hemse vårdcentral säkras och utvecklas för att långsiktigt
tillhandahålla det som per definition är primärvårdens uppdrag.
Att behovet av geriatrisk kompetens tillhandahålls. Detta kan också utgöra ett
kompetenstillskott till de enheter på lasarettet som behandlar sjukdomstillstånd
med geriatrisk relevans
Att stödet till cancerpatienter förstärks med kontaktsjuksköterka som samarbetar
med läkare och rehab på vårdcentralen vilket önskas i processen Standardiserade
vårdförlopp
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•
•
•
•
•

Att uppföljning förbättras efter stroke och hjärtattack i enlighet med Öppna
jämförelser
Att öppettiderna förlängs för att öka tillgängligheten och möta upp den stora
volymen av telefonsamtal och för att klara patientkontraktet.
Att kriterierna för att nyttja drop-in ses över.
Att en mobil röntgen tillhandahålls som kan minimera besök på lasarettet
Att en plan görs för att identifiera och successivt införa fler it-lösningar

Hemse den 18 juni 2018

Lena Grund (L)
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Motion till Regionfullmäktige Gotland

Motion om skapande av nytt utskott. Tillväxt- & Utvecklingsutskott (TU)

Politiskt vill vi skapa en bättre plattform för att kunna göra Gotland till en av Sveriges bästa platser att driva företag på!
Näringslivet måste få en bättre status i det regionala arbetet. Vi är övertygade att Vision 2025 med 65 000 gotlänningar endast kan
uppnås genom att man i varje regionalt beslut prövar detta mot visionen. Bästa sättet att göra detta är att vi skapar en plattform för
det arbetet. Av denna anledning vill Vi skapa ett Tillväxt och Utvecklingsutskott (TU) - direkt underställt Regionstyrelsen.
Detta utskott tillsätts av Regionstyrelsen.
Representanter: Politiskt styre med fem politiker som fattar besluten. sex eller sju adjungerande representanter från näringslivet
ex. Handeln, turismen, jordbruket, byggsektorn, kulturen, högskolan, transporter samt näringslivsansvarig från Region Gotland
och Länsstyrelsen
Gotland har under många år försökt att komma uppåt i företagsklimat och företagandet. Det är inget självändamål att ligga högt på
listorna utan målet är en ökad tillväxt med fler arbetstillfällen och fler som bor på Gotland. Vi behöver ett nytt fokus och
gemensamma ansträngningar som når längre än välvilliga ord och käcka pamfletter, (Smidiga Gotland, Raka spåret, Förenkla helt
enkelt o s v).
Region Gotland behöver näringslivet för att vidga vyerna och förverkliga visionen för ön.
Näringslivet ska sköta verkställigheten och marknaden men Region Gotland har en skyldighet att ordna förutsättningarna.
Vi föreslår en lösning med fokus på näringslivet.
Ett politiskt utskott som lyder direkt under
Regionstyrelsen och som har ansvaret för Regionens tillväxt.
TU skall ha ansvar för Region Gotlands näringslivsenhet, etableringsbyrå, regionala utvecklingsmedel och de frågor som berör
dessa. Till TU skall representanter från det gotländska näringslivet adjungeras. TU skall pröva frågorna mot Vision 2025 och
tillväxtmålen.
Med näringslivet som drivkraft och motor för öns utveckling ska relationer
byggas, nätverk skapas och tillsammans med näringslivet ska framsteg kunna göras för att öns utveckling ska säkras.
Såväl i politisk ledning som bland tjänstemännen måste attityderna bygga på viljan och förmågan att se möjligheterna ökas!
Konkreta frågor skall behandlas gemensamt mellan näringslivet och Regionen Gotland, vare sig det handlar om ex.
parkeringsregler i Visby, handel, planer för byggande i Roma eller en utvecklingsplan för hela ön. En plan som ger Gotland
möjlighet att växa med näringslivet och näringslivet möjlighet att växa med Gotland.
Det skall vara politikens uppgift att
– Lyssna.
– Förenkla processerna.
– Följa vision 2025 för ett bättre näringslivsklimat på Gotland.
– Förbättra och öka tillgängligheten för företagare hos Region Gotlands tjänstemän.
– Ha rätt kompetens på rätt plats.
– Bygga ett långsiktigt förtroende med näringslivet på Gotland

Liberalerna yrkar att:
Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppgift att bilda ett TU (Tillväxt & Utvecklingsutskott)
direkt underställt Regionstyrelsen, för att främja näringslivsutvecklingen på Gotland.
Liberalerna på Gotland 2018-06-18

Johan Thomasson

Ulf Klasson

Lena Grund

Claes Nysell

Bilaga § 115

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Stärk den gotländska landsbygden och Visby genom klok kontorslokalstrategi!
På Gotland brottas vi med frågor om hur vi skall få landsbygden och våra
serviceorter att blomstra. Samtidigt vill vi att staten skall utlokalisera
verksamheter till Gotland. En möjliggörare för dessa två ambitioner är att
regionen flyttar egen verksamhet till våra serviceorter.
Regionens kontorslokaler på Visborg är hyrda (kostnad ca 35 miljoner kronor
per år). Hyresavtalet löper ut under 2024. Om vi startar en process i dag, hinner
vi under ordnade former låta kloka förvaltningschefer och politiker se över
vilken eller vilka delar av verksamheterna som lika bra, eller bättre, kan skötas
från en serviceort.
Samtidigt skapar vi underlag för samhällsservice utan konstlade åtgärder på
landsbygden.
En bonus är att det blir lediga lokaler centralt i Visby för både statliga
verksamheter och övriga som ser på alternativ till Stockholm.
Vi yrkar därför att:
• Regionstyrelsen uppdras att planera för en försörjningsstrategi av
kontorslokaler som skapar långsiktig hållbarhet för Gotland genom
utlokalisering av verksamhet från Visby.
2018-06-18
Liberalerna på Gotland

Johan Thomasson

Ulf Klasson

Lena Grund

Claes Nysell

Bilaga § 115

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Angående ungas sexuella hälsa
Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat. Att det uppmärksammas alltmer är bra och
förhoppningsvis inkluderas unga i det arbetet. Gotland har länge legat högt i statistiken för
tonårsaborter och det har bedrivits olika projekt ända sedan 1970-talet för att få ner antalet
aborter. Glädjande nog sjunker antalet både på Gotland och i riket. Ett sorgligt kapitel har
varit antalet fall av klamydia, men nu (2016) ligger Gotland en bra bit under riksgenomsnittet.
Fler insatser behöver ändå göras och där har Ungdomsmottagningen en stor roll. Alla unga är
välkomna att besöka Ungdomsmottagningen, men det kan vara ett alltför stort steg för många
ungdomar. Barnmorskorna på Ungdomsmottagningen besöker även skolorna och informerar
om sitt arbete, men det saknas ett nära samarbete med Skolhälsovården. Det skulle till
exempel kunna vara att Ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker
Wisbygymnasiet regelbundet.

Därför föreslår jag:
att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för samarbete angående ungas sexuella hälsa
mellan Ungdomsmottagningen och Skolhälsovården.

Bro 180617

Eva Gahnström

Bilaga § 115

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Angående konstgräsplaner
Spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot främst de marina ekosystemen. Plasten kan leda till
döden direkt genom att den fastnar i mag-tarmsystemet och hindrar matsmältning och näringsupptag.
Sekundärt kan de kemikalier, som finns i plasten, ändra ynglens beteende så att de blir ett lättare byte
för större fiskar.
Mikroplaster är mikroskopiskt små plastrester som förr eller senare hamnar i haven. Där får små och
stora djur i sig plasten. Mikroplaster kommer från många olika källor och de vanligaste är:
• Väg- och däckslitage
• Konstgräsplaner
• Industriell produktion och hantering av primärplast
• Tvätt av syntetfibrer
• Båtbottenfärg
• Nedskräpning
Det är granulatet som ligger (eller skall ligga) på konstgräsplanens botten, som är orsaken till
spridning av mikroplast till sjöar och hav. Anledningen till att det behövs granulat är dels för att ge
svikt i mattan och dels för att stråna ska hålla sig upprätta. Granulatet består av gamla bildäck,
nytillverkat industrigummi eller mer miljövänlig kork. När spelarna kliver av planen följer en del
granulat med under skorna. Snöröjning och snösmältning avlägsnar stora mängder granulat och de
rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna om det inte finns särskilda granulatfilter.
Nu finns det en ny form av konstgräs, som liknar vanligt gräs i utseende och känsla. Där används inget
gummi- eller plastgranulat och konstgräsmattan kan återvinnas.
I väntan på nationell lagstiftning finns det åtgärder, som snabbt kan vidtas på regional nivå. Ett enkelt
och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att sluta anlägga konstgräsplaner med
gammal teknik.
Därför föreslår jag:
att Region Gotland inte anlägger konstgräsplaner där gummi- eller plastgranulat används.
Bro 180617

Eva Gahnström
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Ang. jämställt försörjningstöd
Region Gotland har sedan gammalt av rutin betalat ut försörjningsstöd till mannen i familjen.
Flera kommuner har börjat frångå detta, då den andra parten i förhållandet löper risk att
hamna i ekonomisk utsatthet. Ekonomin är ett kraftfullt verktyg till exempel för den som vill
kontrollera sin partner.
En kartläggning är initierad av socialdepartementet men vi i Centerpartiet tycker att man
behöver vara tydligare i frågan och Centerpartiet på riksnivå har därför föreslagit en förändrad
lagstiftning för att råda bot på denna ojämlikhet.
I väntan på lagstiftning finns det ingenting som hindrar att Region Gotland tar samma beslut
som flera andra kommuner (bland annat Tingsryd) redan beslutat om, att försörjningsstödet
delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll.
Därför föreslår jag att:
* Region Gotland snarast verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda
parter i ett gemensamt hushåll.
Levide och Lokrume 17 juni 2018

Anna Andersson

Eva Nypelius

Centerpartiet

Centerpartiet

Bilaga § 115

Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Jobb- och resultatinriktad vuxenutbildning
Regionfullmäktige Gotland

Vuxenutbildningen får en allt mer central samhällsfunktion. Från att i första hand ha
varit den andra chansen för unga som inte klarade gymnasiet, till att också vara den
första chansen för de som inte fått den någon annanstans. Båda dessa roller
kommer framöver kombineras med ett växande behov av omställning mitt i livet.
Sammantaget kommer efterfrågan på vuxenutbildning öka, samtidigt som resultaten
– inte minst i SFI – är otillräckliga. Reformerna behöver ta sikte på resultat och
ändamålsenligt resursutnyttjande.
Olika kommuner har valt olika väg. Först ut att tänka nytt var Nacka, som la
upphandling åt sidan och tog en LOV-liknande auktorisationsmodell till
vuxenutbildningen. Auktorisation innebär att alla som når upp till i förväg ställda
kvalitetskrav får erbjuda vuxenutbildning mot en fastställd peng. Kommunen undviker
på så sätt att fastna i upphandling och får en mer kontinuerlig kvalitetsuppföljning.
Fler aktörer möjliggör ökad individanpassning och specialisering, för att
vuxenutbildningen ska kunna passa fler ännu bättre. Andra kommuner har därefter
gjort liknande reformer. Solna har nu tillsammans med en grupp andra kommuner
infört ett auktorisationssystem inom vuxenutbildning som även kommer omfatta SFI
framöver.
Växjö kombinerar auktorisation med att utbildningsanordnarna inte ersätts per
deltagare, utan per avklarad verksamhetspoäng (80 procent av ersättningen,
successivt under kursen) och vid avklarad kurs med godkänt betyg (20 procent, vid
kursens slut). Därtill finns möjlighet att få en matchningsbonus, om eleven efter
examen matchas till ett jobb. Även Helsingborg kombinerar auktorisation med en
liknande ersättningsmodell vilket har lett till goda resultat och att kvaliteten på
verksamheten höjts. I Helsingborg har alla elever som läser inom vuxenutbildningen
inklusive SFI också ett jobbmål kopplat till sina studier, för att förhindra avhopp från
studierna och snabbare få människor i arbete.
Sundbyberg har infört auktorisation inom hela vuxenutbildningen (inklusive SFI), med
en liknande ersättningsmodell som i Växjö och Helsingborg. Sundbyberg har även
infört auktorisation inom arbetsmarknadsinsatser, vilket skapar en bred palett av
individuella vägar till jobb och möjligheten för auktoriserade leverantörer att
kombinera vuxenutbildning och arbetsmarknadsinsatser, utifrån individens behov.
Dessutom utgår en sysselsättningsbonus när personen går till varaktigt arbete.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Bilaga § 115
Att

Region Gotland ser över möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad
på att få människor i arbete, i enlighet med vad som anförts ovan.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Bilaga § 115

Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Modern, korrekt och rättssäker handläggning av
försörjningsstödet
Regionfullmäktige Gotland

Studier visar att en stor del av variationen i utbetalt försörjningsstöd inte kan förklaras
av skillnader i behov, utan snarare är handläggarberoende. För att öka
rättssäkerheten och samtidigt kraftigt reducera handläggningskostnaderna bör
Region Gotland införa en automatiserad biståndshandläggning. Trelleborgs kommun
var först ut med detta och har fått flera kommuner att följa efter. En förutsättning för
att ha en automatiserad handläggning är att man har en digitaliserad ansökan –
något Region Gotland infört.
Socialtjänstlagen släpar efter i kontrollredskap, men visst arbete mot bidragsbrott går
att göra som kommun även idag. Att använda hela lagrummet för hembesök är en
viktig del. En annan del är att använda de tekniska hjälpmedel som står till buds för
den ekonomiska granskningen; nya digitala hjälpmedel kan exempelvis ta fram
information om fastighetsinnehav, bilinnehav bakåt i tiden och nu, med mera. Det
kompletterar SSBTEK (digital bastjänst för ekonomiskt bistånd), som digitalt kopplar
upp socialtjänsten mot olika inkomstregister och bidragsutbetalande myndigheter
(samt a-kassorna).
Alla misstänkta bidragsbedrägerier bör anmälas. Helsingborg har under de senaste
10 åren arbetat med bidragskontrollanter för att upptäcka fusk, vilket sparat flera
miljoner åt kommunen. Här ska man komma ihåg att varje felaktigt utbetald krona är
en stöld från människorna som arbetet ihop dem – och det urholkar människors vilja
att bidra till vårt gemensamma.
I Sundbybergs kommun finns specifika tjänster för att följa upp felaktiga
utbetalningar, både internt och externt. Kommunen inledde 2017 ett arbete med att
erbjuda alla som söker försörjningsstöd första gången ett hembesök, vilket i 24
procent ledde till avslag. Liknande initiativ bör tas även på Gotland.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Region Gotland ser över möjligheterna att införa en automatiserad
handläggning av ärenden som rör försörjningsstöd.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Bilaga § 115

Visby 2018-06-18

Motion:
Till:

Skapa en jobborienterad organisation inom Region Gotland
Regionfullmäktige Gotland

De kommuner som är mest framgångsrika på att få ut människor i arbete, har skapat
organisationer som fokuserar helt och fullt på att få ut biståndsmottagare i arbete
eller insatser som ökar deras anställningsbarhet. Det blir allt vanligare att kommuner
sammanför försörjningsstödet (med eller utan resterande delar av socialtjänsten)
med arbetsmarknadsenheter eller motsvarande. Man kan också ge ytterligare
redskap och göra resurser mer lättillgängliga genom att också tillföra ansvaret för
vuxenutbildning.
På Gotland ligger vuxenutbildningen under GVN, som är en utbildningsnämnd, men
den skulle kunna ligga närmare en mer arbetslivsfokuserad enhet. Även
näringslivsarbetet kan bidra till att öka effektiviteten i arbetsmarknadsinsatserna
genom att bidra med kontaktnät och nätverk hos våra lokala arbetsgivare. I
exempelvis Solna Kommun har man lagt hela sin förvaltning som ansvarar för
arbetsmarknadsinsatser under stadens näringslivschef.
När socialtjänsten möter en person eller ett hushåll som söker försörjningsstöd är det
viktigt att direkt koncentrera arbetet på hur behovet ska kunna avslutas. Det första
mötet borde innehålla en arbetsmarknadshandläggare, som planerar insatser –
snarare än enbart en socialsekreterare som utreder och fattar beslut. Man kan också
sätta upp olika tidsgränser för när Region Gotland ska ha berett plats för aktivering,
samt när biståndssökande ska vara aktiverad för att få sitt bidrag.
Tittar vi på kommuner som exempelvis Trelleborg så har man en gräns på 48 h för
det förstnämnda, och 5 dagar för det sistnämnda. Trelleborg har dessutom digital
ansökan och en automatiserad handläggning – vilket frigör resurser för att fokusera
mer på att få ut människor i arbete. En liknande modell borde vara möjlig för Region
Gotland när man nu digitaliserat ansökningsprocessen.
Det finns goda grunder för att kritisera Arbetsförmedlingen, men det är en myndighet
med stora resurser – som dessutom har ett skarpt uppdrag om lokal samverkan.
Avtal eller andra formaliserade samarbeten, där Region Gotland och
Arbetsförmedlingen gemensamt planerar resurser och insatser kan frigöra mer
pengar och bättre verktyg. Exempelvis Solna Kommun har genom lokala
överenskommelser med Arbetsförmedlingen kunnat göra fokuserade insatser där
kommunen aktivt kunnat jobba med särskilda målgrupper som ungdomar, nyanlända
och långtidsarbetslösa. Samverkan behöver ske frän politik och chefer, till
handläggning. Det finns exempel på̊ där samlokalisering av handläggning för
exempelvis arbetslösa ungdomar har gett goda effekter.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:

Bilaga § 115
Att

Region Gotland ser över möjligheterna till en omorganisation där
jobborienteringen stärks - bland annat inom vuxenutbildning och socialtjänst.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Bilaga § 115

Visby 2018-05-30

Motion:
Till:

Ceremoni på Gotland, Veterandagen
Regionfullmäktige Gotland

Gotland, med sitt strategiska läge mitt i Östersjön, har under lång tid varit en central
del av det svenska försvaret. Redan år 1811 skapades Gotlands nationalbeväring,
som sedan kom att ligga till grund för den allmänna beväringsinrättningen, den tidens
allmänna värnplikt. När den militära närvaron var som störst på Gotland fanns inte
mindre än fyra regementen på ön, artilleri genom A7, pansar genom P18, luftvärn
genom LV2 och kustartilleriet vid KA3.
Många är de militärer – gotlänningar såväl som fastlänningar – som har utbildats och
tjänstgjort på Gotland, för att sedan via utlandsmissioner arbetat för att bevara fred
och skapa trygghet för alla oss andra. Dessa kvinnor och män vill vi moderater
årligen hedra och hylla.

Därför yrkar jag:
Att - region Gotland ser över möjligheterna att, i samråd med försvarsmakten,
länsstyrelsen och andra intressenter, anordna en ceremoni i samband med den
årligen återkommande veterandagen den 29:e maj.

Patrik Thored (M)

Anna Hrdlicka (M)

Robin Storm (M)

Bilaga § 116

Visby 2018-06-18

Interpellation:
Till:

Regionens skogsinnehav och skogsförvaltning
Tekniska nämndens ordf, Tommy Gardell

Tekniska nämnden har vid sammanträde 2017-05-31, ärende 145, fattat beslut om
skogspolicy. I beslutet ingick också att upphandla förvaltningen av regionens skog.
Skogsinnehavet uppgick då till 1 763,5 hektar produktiv skogsmark.
I beslutet ansågs regionen inte ha kunskapsmässig och ekonomisk möjlighet att själv
förvalta sitt skogsinnehav.
Mina frågor är:
Anser Du att det är god ekonomisk hushållning att inneha så mycket skog utan att
sköta den?
Vilka skäl ser Du för att inte avyttra skogsinnehavet och därigenom skapa ekonomisk
möjlighet, att exempelvis göra en avbetalning på regionens låneskuld?
Är upphandlingen av skogsförvaltning genomförd?

Ingemar Lundqvist (M)

