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Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 117

Fyllnadsval. Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2018/9

- Länsstyrelsen 2018-07-10, Dnr 201-2484-18

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2018-07-09 från sammanräkning som utvisar att Patrik
Thored (M), Endreväg 3, 621 43 Visby, blir ny ledamot i regionfullmäktige 2018-07-09 till
och med 2018-10-14 efter Sven Bosarfve (M).
Länsstyrelsens protokoll 2018-07-09 från sammanräkning som utvisar att Bo
Ekelund (M), blir ny ersättare i regionfullmäktige 2018-07-09 till och med 2018-10-14
efter Patrik Thored (M).
Expedieras:

De valda
Moderaternas partiexpedition

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 118

Revisorernas information
RS 2018/1002 och RS 2018/1003

- Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll inom ekonomiskt bistånd 2018-09-25
- Revisionsrapport. Granskning av överförmyndarverksamheten 2018-09-25

De förtroendevalda revisorernas ordförande Carin Backlund(M) informerade om att de
sedan föregående sammanträde med regionfullmäktige har företagit en översyn av den
egna administrationen. Detta innebär att de har sett över: arkivreglementet, de
förtroendevalda revisorernas reglemente och dokumenthanteringsplanen.
De förtroendevalda revisorerna har låtit utföra två revisioner och granskning har skett
av Överförmyndarens verksamhet samt att granskning har skett av den interna
kontrollen av bistånd inom Socialnämnden.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 119

Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering
inom Region Gotland
RS 2018/186

- Förslag till riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-17
- Regionstyrelsen 2018-06-13, § 167

Regionfullmäktiges beslut
•

Riktlinjer och föreskrifter om arkiv- och informationshantering för Region Gotland
fastställs.

•

I enlighet med de föreslagna föreskrifterna om arkivvård får arkivmyndigheten i
uppdrag att utarbeta särskilda tillämpningsanvisningar.

Behovet av att uppdatera arkivreglementet är stort. I detta förslag har riktlinjer och
föreskrifter slagits ihop för att ersätta det tidigare reglementet, vilket tydliggjort
ansvarsfördelning och konkretiserat arkivlagens krav mellan fullmäktige, nämnder och
arkivmyndighet. Dessa föreslagna riktlinjer tydliggör redan befintliga krav.
Arbetet med att utveckla arkiv- och informationshantering i Region Gotland kommer
att underlättas med ett aktuellt och ändamålsenligt regelverk.
Enligt de föreslagna föreskrifterna om arkivvård bör fullmäktige ge arkivmyndigheten i
uppdrag att utarbeta särskilda tillämpningsanvisningar.
Regionstyrelsen föreslår att Riktlinjer och föreskrifter om arkiv- och informationshantering
för Region Gotland fastställs. I enlighet med de föreslagna föreskrifterna om arkivvård
får arkivmyndigheten i uppdrag att utarbeta särskilda tillämpningsanvisningar.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Revisorerna
AB Gotlandshem
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB
Gotlands Filmfond AB
Gotlands musikstiftelse
Regionstyrelseförvaltningen Medborgarservice

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 120

Uppdrag respektive erbjudande att förlänga regionala
serviceprogram till och med 2020
RS 2016/862

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-27
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 201

Regionfullmäktiges beslut
•

Programperioden för Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 förlängs till
år 2020.

•

Programmet uppdateras i kapitel 8, insatser och prioriteringar.

Regeringen erbjöd 2016-12-14 Region Gotland att förlänga genomförandet av regionala
serviceprogram till och med 2020. Som skäl angavs att man ville samordna tidsperioden
för de regionala serviceprogrammen med landsbygdsprogrammet som löper 2014-2020.
Tillväxtverkets senaste rapport ”Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service
2018” visar att tillgången till kommersiell service på Gotland är hög i jämförelse med
andra län. Serviceprogrammets målsättning, att 100 % av befolkningen har mindre än
tjugo minuter till närmsta serviceställe, är uppfylld.
Merparten av de pengar som finns för att stödja kommersiell service kommer från
landsbygdsprogrammet. Regionstyrelseförvaltningen bedömer med anledning av detta
att det är positivt att koordinera de båda programmens tidsperioder till 2014-2020.
Måluppfyllelsen i Regionalt serviceprogram 2014-2018 har under perioden varit hög
med en begränsad minskning av utbudet av serviceställen på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att programmet kan förlängas till 2020
utan att det kommer att få negativa konsekvenser för tillgängligheten till kommersiell
service på Gotland. Vidare att texten i kapitel 8 ”insatser och prioriteringar” förtydligas
så att finansiellt stöd endast kan utgå till serviceställen som är ensamma på orten.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att programperioden
för Regionalt serviceprogram Gotlands län 2014-2018 förlängs till år 2020. Programmet
uppdateras i kapitel 8, insatser och prioriteringar i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag till ny skrivning.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 120 forts.
Anförande
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
Yrkande
•

Frans Brozén (L) yrkar att det i det regionala serviceprogrammet ska stå att Gotlands
läns hushållningssällskap ska ingå i partnerskapet.

•

Eva Nypelius (C) yrkar att det i beslutstextens andra del sätts punkt efter kap. 8
Insatser och prioriteringar.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till regionalt serviceprogram
och Frans Brozéns yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition Eva Nypelius (C) yrkande om att det i beslutstextens
andra del sätts punkt efter kap. 8 Insatser och prioriteringar och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 121

Samordning av bostadsförsörjning, förslag till organisation samt
ansvar
RS 2018/183

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-24
- Regionstyrelsen 2018-06-13, § 169

Regionfullmäktiges beslut
•

Socialnämnden får i uppdrag att samordna bostadsförsörjningen avseende de
boendekategorier som regionen är skyldig att tillhandahålla bostäder för.

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i
befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp
bostadsförsörjning.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs.

•

Socialnämnden får i uppdrag att upprätta en bostadsportal på Region Gotlands
hemsida.

Region Gotland har ett ansvar att planera bostadsförsörjningen på så sätt att detta
skapar förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. Inom Region
Gotland hanteras bostadsförsörjningsfrågor av olika förvaltningar beroende på vilken
samhällsgrupp och bostadsform det handlar om. Det kan t.ex. röra sig om bostäder för
äldre, bostäder med särskild service, bostäder för personer med beroendeproblematik,
bostäder för ungdomar med behov av stöd i olika former samt bostäder för nyanlända.
Det efterfrågas en samordning kring bostadsfrågorna för att effektivisera och förtydliga
ansvaret för hanteringen av de bostäder som ska tillhandahållas av regionen och det är
angeläget att dessa frågor hanteras i nära samarbete med regionens helägda bostadsbolag
AB Gotlandshem.
Regionstyrelseförvaltningen gav under våren 2017 en extern konsult i uppdrag att
genomlysa frågan med målet att etablera en långsiktig struktur för samverkan mellan de
funktioner som idag hanterar bostadsfrågor inom Region Gotland samt för ett
främjande av integrationen mellan olika samhällsgrupper. Denna rapport har varit en
viktig utgångspunkt när regionstyrelseförvaltningen har tittat vidare på frågan.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 121 forts.
Även tidigare beslut i regionstyrelsen kring bostadsfrågor samt intervjuer, möten och
samråd med berörda förvaltningar har utgjort underlag till förslaget.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att
−

Socialnämnden får i uppdrag att samordna bostadsförsörjningen avseende de
boendekategorier som regionen är skyldig att tillhandahålla bostäder för.

−

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsätta en representant
i befintlig förtursgrupp bostadsförsörjning.

−

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en representant i befintlig förtursgrupp
bostadsförsörjning.

−

Tekniska nämnden får i uppdrag att tillsätta en bostadsansvarig resurs.

−

Socialnämnden får i uppdrag att upprätta en bostadsportal på Region Gotlands
hemsida.

Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Lars Bjurström (V) och Hannes Müller (-).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Socialnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso-och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 122

Strategi för ett långsiktigt hållbart serviceutbud 2019-2030
RS 2012/439

- Förslag till ett långsiktigt hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-03
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 197

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget för ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud 2019-2030” antas.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att vara sammanhållande nämnd för strategins
genomförande.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ett koncept för
servicepunkter.

Förslaget till strategi var uppe för beslut på regionstyrelsens sammanträde den 29 maj
2018. Regionstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet för ytterligare beredning.
Som vägledning för detta redogjorde partierna i regionstyrelsen för sina respektive
synpunkter. Regionstyrelseförvaltningen har beaktat och berett ärendet vidare baserad
på detta samt synpunkter från forskare inom området kommunstrategiska studier.
I övrigt kvarstår förslag till beslut (med ändring i tidpunkt för återrapport till
regionstyrelsen angående genomförandeplan från tidigare september till oktober),
ärendebeskrivning och bedömning från föregående tjänsteskrivelse.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det behövs en strategi att förhålla sig till när
det gäller Region Gotlands platsbundna service. I takt med samhällets förändring så
håller den redan nu på att förändras, och orsaken till detta går inte att isolera till enbart
demografi, ekonomi eller nya förutsättningar för och krav på verksamheterna. Det är
snarare alltihop samtidigt. Det är därför viktigt att ha en utvecklad metod för att i denna
förändring både kunna landsbygdssäkra och samordna de beslut som Region Gotland
fattar i olika nämnder.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer vidare att det är högst önskvärt att Region
Gotlands platsbundna service bidrar till en ökad lokal attraktionskraft, genom att
servicepunkter inrättas. Med Region Gotlands målsättningar i såväl den regionala
utvecklingsstrategin – idag Vision Gotland 2025 – som styrkorten så krävs åtgärder av
detta slag för att stärka attraktionskraft, såväl lokalt som regionalt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 122 forts.
Regionstyrelsen beslutar att regiondirektören får, under förutsättning av beslut i
regionfullmäktige, i uppdrag att återkomma med en beskrivning av genomförandeplanen
för strategin på regionstyrelsen i oktober.
På regionstyrelsens sammanträde föreslås ett antal förändringar och de bifallna förändringarna har förts in i reviderat förslag till Strategin för ökat serviceutbud och ska
presenteras i färdigt förslag till fullmäktige.
Regionstyrelsen föreslår att förslaget till strategi för ”Ett långsiktigt hållbart serviceutbud
2019-2030” antas. Regionstyrelsen får i uppdrag att vara sammanhållande nämnd för
strategins genomförande. Regionstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett förslag till ett
koncept för servicepunkter.
Färdigt förslag till strategi föreligger till regionfullmäktiges sammanträde.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Anna Hrdlicka (M), Brittis Benzler (V), Lena
Stenström (MP), Stefan Nypelius (C) och Filip Reinhag (S).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Ulf Klasson (L), att i beslutsförslaget
stryka orden ”till strategi”.

•

Ulf Klasson (L) yrkar att räddningstjänsten ska vara med i förslaget till servicekoncept.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande
och finner att Eva Nypelius yrkande bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Ulf Klasson yrkande om att räddningstjänsten ska
vara med i förslaget till servicekoncept och förslag om att yrkandet ska avslås och
finner att detta avslås.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 123

Förstudie till Arkitekturstrategi för Region Gotland
RS 2018/201

- Förslag till förstudie till Arkitekturstrategi
- Byggnadsnämnden 2018-02-07, § 11
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-17
- Regionstyrelsen 2018-06-13, § 166

Regionfullmäktiges beslut
•

Byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett förslag till arkitekturstrategi för
Region Gotland.

•

Tidplan för framtagande och resurssättning anpassas till stadsarkitektenhetens övriga
åtaganden så att arbetet mot byggnadsnämnd och inom exploateringssamverkan inte
påverkas av resursbortfall. Återkoppling bör under framtagande regelbundet ske till
REX (Region Gotlands beredningsgrupp för exploateringsfrågor). En första
återkoppling efter eventuellt beslut i regionfullmäktige bör ske direkt till närmsta
REX för att kommunicera och diskutera preliminär tidplan för framtagandet.

Byggnadsnämnden har genomfört en förstudie för att utreda olika tillvägagångssätt att ta
fram en arkitekturstrategi för Gotland. Under förstudiearbetet har det varit tydligt att två
vägval kan göras. Arkitektur och gestaltning kan ses som en fråga enbart för planering
och myndighetsutövning under plan- och bygglagstiftningen, men kan också utvidgas till
att utgöra ett strategiskt förhållningssätt till gestaltning av byggnader och miljöer som en
del i regionens roll som markägare och beställare. Slutsatsen i förstudien är att en sådan
övergripande strategi ger bättre förutsättningar för en verkningsfull kommunal
arkitektturpolitik.
Byggnadsnämnden föreslår att en övergripande arkitekturstrategi tas fram med syfte att
beskriva övergripande mål, inriktning och aktiviteter utifrån ett antal insatsområden.
Strategin tas fram i projektform och projektleds av stadsarkitektenheten på
samhällsbyggnadsförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på byggnadsnämndens initiativ och anser att
nämndens förslag kan godtas. Förvaltningen föreslår att regionfullmäktige ska ge
byggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett förslag till arkitekturstrategi i enlighet
med upprättat förslag. Byggnadsnämnden har för avsikt att finansiera arbetet via medel
ur eget kapital, med maximalt 500 000 kr.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 123 forts.
Regionstyrelsens arbetsutskott begärde att genomförd förstudie och ett förslag till
tidsplan för arbetet redovisas till regionstyrelsen och överlämnade därför ärendet utan
eget yttrande. Begärt underlag har redovisats regionstyrelsen.
Regionstyrelsen föreslår att
−

Byggnadsnämnden får i uppdrag att upprätta ett förslag till arkitekturstrategi för
Region Gotland.

−

Tidplan för framtagande och resurssättning anpassas till stadsarkitektenhetens
övriga åtaganden så att arbetet mot byggnadsnämnd och inom
exploateringssamverkan inte påverkas av resursbortfall. Återkoppling bör under
framtagande regelbundet ske till REX (Region Gotlands beredningsgrupp för
exploateringsfrågor). En första återkoppling efter eventuellt beslut i
regionfullmäktige bör ske direkt till närmsta REX för att kommunicera och
diskutera preliminär tidplan för framtagandet.

Anföranden
Anföranden hålls av Karl-Allan Nordblom (MP), Meit Fohlin (S), Eva Gahnström (C), Eva
Nypelius (C) och Isabel Enström (S).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 124

Ägaranvisning för Almi företagspartner AB
RS 2018/674

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-26
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 194

Regionfullmäktiges beslut
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
Eva Nypelius (C) och Filip Reinhag (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendet.
Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2019 för Almi Företagspartner Gotland AB.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning för
Almi Företagspartner Gotland AB.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att ägaranvisning för
Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Almi Företagspartner AB
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 125

Valdistriktsindelning för valet år 2019
RS 2018/629

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 211

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige föreslår länsstyrelsen att besluta om förändring av indelning av
valdistrikt för år 2019 i enlighet med valnämndens förslag.
−

Fardhems valdistrikt upplöses inför valet till Europaparlamentet år 2019.

−

De i Fardhems valdistrikt ingående fastigheterna fördelas sockenvis så att
Fardhem socken förs till Hemse/Rone valdistrikt, Linde och Lojsta socknar förs
till Stånga valdistrikt och Gerum och Levide socknar förs till Eksta valdistrikt.

På förslag av kommunfullmäktige skall länsstyrelsen enligt 4 kap. 17 § vallagen besluta
om kommunens indelning i valdistrikt.
Varje kommun skall delas in i geografiska röstningsområden (valdistrikt). Om det inte
finns särskilda skäl för något annat, skall enligt 4 kap. 16 § vallagen för varje fastighet
samtliga röstberättigade hänföras till samma valdistrikt. Av 4 kap. 17 § vallagen framgår
att ett valdistrikt skall omfatta mellan 1 000 och 2 000 röstberättigade. Om det finns
särskilda skäl, får ett valdistrikt omfatta färre än 1 000 eller fler än 2 000 röstberättigade.
Ett valdistrikt får omfatta färre än 300 röstberättigade endast om det finns synnerliga
skäl.
Valnämnden har sett över indelningen av valdistrikt. Den 14 juni 2018, § 54 har
nämnden med utgångspunkt i 2018 års indelning i valdistrikt beslutat föreslå ändring
endast på så sätt att Fardhems valdistrikt upplöses inför valet till Europaparlamentet år
2019. De i Fardhems valdistrikt ingående fastigheterna föreslås därvid fördelas
sockenvis så att Fardhem socken förs till Hemse/Rone valdistrikt, Linde och Lojsta
socknar förs till Stånga valdistrikt och Gerum och Levide socknar förs till Eksta
valdistrikt.
Regionstyrelseförvaltningen gör ingen annan bedömning än valnämnden.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 125 forts.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att
−

Regionfullmäktige föreslår länsstyrelsen att besluta om förändring av indelning av
valdistrikt för år 2019 i enlighet med valnämndens förslag.
−

Fardhems valdistrikt upplöses inför valet till Europaparlamentet år 2019.

−

De i Fardhems valdistrikt ingående fastigheterna fördelas sockenvis, så att
Fardhem socken förs till Hemse/Rone valdistrikt, Linde och Lojsta socknar
förs till Stånga valdistrikt och Gerum och Levide socknar förs till Eksta
valdistrikt.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Anförande
Anförande hålls av Robert Hall (MP).
Expedieras:

Länsstyrelsen p Gotland
Valnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 126

Fördelning av byggbonus 2018
RS 2018/302

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-03
- Regionstyrelsen 2018-06-13, § 170

Regionfullmäktiges beslut
•

Byggbonus som tilldelas Gotland 2018 fördelas med 40 procent till regionstyrelsen
och 60 procent till byggnadsnämnden. Fördelningen gäller enbart 2018 års statsbidrag.

Statsbidrag för ökat bostadsbyggande infördes mot bakgrund av befolkningsökningen
och nyanlända samt det ökade behovet av bostäder. För 2017 fördelades ca 1,8 miljarder
kronor för drygt 73 000 startbesked. Av dessa stod Gotland för 458 st. och fick för detta
11,6 miljoner kronor. 2017 års bidrag gick direkt till byggnadsnämnden som i slutändan
beviljar startbeskeden. 2018 finns 1,4 miljarder kronor avsatta för fördelning till
kommunerna.
Inför 2018 års bidrag föreslås att även regionstyrelsen ska få ta del av bidraget då
förutsättningarna för att kunna bevilja startbesked innehåller en hel del förarbete i
regionstyrelseförvaltningen. Eftersom fördelningen av bidraget görs i efterhand och
utifrån det totala antalet startbesked är det inte möjligt att veta hur mycket som kommer
att tilldelas Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att den byggbonus som tilldelas Gotland 2018
fördelas med 40 procent till regionstyrelsen och 60 procent till byggnadsnämnden.
Fördelningen gäller enbart 2018 års statsbidrag.
Regionstyrelsen föreslår att byggbonus fördelas i enlighet med regionstyrelseförvaltningens
förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 127

Förslag att fastställa taxa inom automatlarmsområdet
RS 2018/323

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-18
- Regionstyrelsen 2018-06-13, § 172

Regionfullmäktiges beslut
•

Ny differentierad taxa för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning införs.
Taxan ska räknas upp årligen med PKV, prisindex för kommunal verksamhet
(exklusive moms).

•

Taxan införs 2018-10-01.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom. En tidig
upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för att
kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Därför utgör det
automatiska brandlarmet en viktig del i byggnadens brandskydd. Ett utlöst automatiskt
brandlarm skall alltid följas upp av rätt åtgärd.
För att kunna göra rätt åtgärder behöver kunskapen om det automatiska brandlarmet
och hanteringen in i det systematiska brandskyddsarbetet ökas.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Syftet att minska antal
felaktiga automatlarm ger en effektivitetsvinst i form av att resurserna kan utnyttjas
bättre.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen att ny differentierad
taxa för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning införs. Taxan ska räknas upp
årligen med PKV, prisindex för kommunal verksamhet (exklusive moms). Taxan förslås
att införas 2018-10-01.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Anförande
Anförande hålls av Isabel Enström (MP).
Expedieras:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 128

Information. Partiernas redovisning av 2017 års partistöd
RS 2018/347

- Vänsterpartiet Gotland 2018-03-22
- Socialdemokraterna Gotland 2018-03-28
- Centerpartiet, Gotlands distrikt 2018-06-27
- Moderaterna Gotland 2018-06-27
- Liberalerna Gotland 2018-06-28
- Sverigedemokraterna 2018-06-29
- Miljöpartiet de gröna på Gotland 2018-07-12
- Feministiskt initiativ Gotland 2018-09-20

Regionfullmäktiges beslut
•

Redovisningarna anses inlämnade.

Regionfullmäktige antog ett nytt regelverk för regionens partistöd 2014-11-28, § 57, som
började gälla 2015. Bestämmelserna är anpassade efter de ändringar som gjorts i
kommunallagen.
Denna redovisning är endast att betrakta som information om partiernas användning
under 2017 av utbetalt partistöd.
Regionfullmäktige ska i samband med november månads budgetbeslut ta beslut om att
utbetalning i januari ska ske av respektive partis hela partistöd inklusive utbildningsbidrag. Sistnämnda regel kommer sig av det nya kravet på att partierna senast den sista
juni året efter bidragsåret ska lämna in en redovisning av hur stödets använts samt en
rapport från en utsedd granskare. Om ett parti inte lämnar in dessa handlingar ska inte
någon mer partistödsutbetalning ske vilket sålunda fullmäktige måste ta ställning till
varje år vid utbetalningsbeslutet i november.
2017 års utbetalning av partistödet såg ut enligt följande:
Vänsterpartiet, 7 mandat:
Socialdemokraterna, 21 mandat:
Centerpartiet, 14 mandat:
Moderaterna, 13 mandat:
Liberalerna, 4 mandat:
Sverigedemokraterna, 3 mandat:
Miljöpartiet, 8 mandat:
Feministiskt initiativ, 1 mandat:

200 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
200 000 kr
200 000 kr

+ 477 855 =
+1 425 161 =
+ 950 107 =
+ 882 242 =
+ 271 457 =
+ 203 594 =
+ 550 918 =
+ 67 865 =

677 855 kr
1 625 161 kr
1 150 107 kr
1 082 242 kr
471 457 kr
403 594 kr
750 918 kr
267 865 kr
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 128 forts.
Anföranden
•

Anföranden hålls av Leif Dahlby (S) och Hannes Müller (-).

Expedieras:

Parternas kanslier

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 129

Sammanträdesordning 2019, för regionstyrelsen och
regionfullmäktige
RS 2018/725

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-07
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 213
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2018-09-04, § 261

Regionfullmäktiges beslut
•

Sammanträdesordningen för regionstyrelsen och regionfullmäktige beslutas enligt
nedan:
Regionstyrelsen
30 januari
28 februari
28 mars
25 april
28 maj
12 juni
29 augusti
18 september
23 oktober
21 november
11 december

Regionfullmäktige
25 februari
25 mars
13 maj
17 juni
23 september
21 oktober
18 november
16 december

Regionfullmäktige har att besluta om sammanträdesordning för både regionstyrelsen
och regionfullmäktige, då enat förslag inte kunde läggas fram av regionstyrelsen.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på liggande förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 130

Slutredovisning Klintehamns hamn, entreprenadupphandling,
muddring
RS 2018/518

- Tekniska nämnden 2018-04-25, § 124
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 206

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisning för Klintehamns hamn, entreprenadupphandling, muddring
godkänns.

•

Anslagsöverskott på 99 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Projektet har varit ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och Trafikverket/
Sjöfartsverket. Regionen har ansvarat för muddringen avseende del av farled, vändzon
samt yttre hamn medan Trafikverket/Sjöfartsverket har ansvarat för huvuddelen av
farleden.
Rubricerade muddringsentreprenad är steg 2 i utbyggnaden av Klintehamns hamn.
Hamnen rustas för att möta verksamheternas behov för kajplatser, logistikutrymmen
och djupgående för fartyg. I denna entreprenad genomfördes muddring till nya djup för
del av farled, vändzon och yttre hamnbassäng.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 60 miljoner kronor. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 59 901 000 kronor vilket innebär ett budgetöverskott
med 99 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen för muddring av
Klintehamns hamn godkänns och att anslagsöverskott regleras mot regionens Eget
kapital.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att slutredovisningen
godkänns.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 131

Slutredovisning. Renovering Lanthamnskajen i Klintehamn
RS 2018/519

- Tekniska nämnden 2018-04-25, § 125
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-02
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 207

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisningen av renovering av Lanthamnskajen i Klintehamn godkänns.

•

Anslagsöverskottet på 29 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Projektet har syftat till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en kajsträcka på
ca 225 meter. En ny spont har installerats utanför befintlig kaj, ny krönbalk har gjutits,
befintligt kajdäck har rivits och området innanför spont har fyllts med bergkross.
Projektet har uppfyllt målen, dock med mindre avvikelse vad det gäller miljö.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 36 miljoner kronor. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 35 971 000 kronor vilket innebär ett budgetöverskott
med 29 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns för renovering av
Lanthamnskajen i Klintehamn och att anslagsöverskott på 29 000 kronor regleras mot
regionens Eget kapital.
Regionstyrelsen förslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att slutredovisningen
godkänns.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 132

Slutredovisning Visby hamn fenderverk i färjeläge 5 och 6
RS 2018/520

- Tekniska nämnden 2018-04-25, § 126
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 208

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisningen av fenderverk i färjeläge 5 och 6 i Visby hamn godkänns.

•

Anslagsöverskottet på 46 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och
till fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och vind,
vilka för Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande krav på
färjelägenas fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera risker för
stormskador samt skapa förmågan att möta krav på högre placerade avfendringslister på
fartygen behövdes fenderverken bytas ut. Vidare är den tekniska livslängden uppnådd
för fenderverken och är således i stort behov av renovering.
Projektet har delfinansierats av Trafikverket med 50 % av investeringskostnaden.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 40 miljoner kronor. Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 39 954 000 kronor vilket innebär ett budgetöverskott
med 46 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns för fenderverk i
färjeläge 5 och 6 i Visby hamn och att anslagsöverskott på 46 000 kronor regleras mot
regionens Eget kapital.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att slutredovisningen
godkänns.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 133

Tilläggsanslag. Slutredovisning för Va-utbyggnad i Lickershamn
RS 2018/520

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 217

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisningen för VA-utbyggnad Lickershamn godkänns.

•

Anslagsunderskottet på 573 300 kronor regleras mot regionens Eget kapital.

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 skulle utbyggnaden av vatten och
avlopp i Lickershamn genomföras under åren 2006–2007.
På grund av resursbrist och sedermera VA-nämndens dom som placerade Irevikens VAutbyggnad före Lickershamns utbyggnad så sköts denna utbyggnad fram i tiden för att
till slut färdigställas under 2013.
Emellertid kan ännu inte alla fastigheter inom området förses med dricksvatten. När den
ursprungliga planeringen gjordes ansågs, med bakgrund av en flera år tidigare
genomförd provpumpning i Slite området, att tillräcklig mängd grundvatten fanns att
tillgå där. När det nu blev aktuellt visade det sig att förutsättningarna ändrats och
tillgänglig vattenvolym hade minskat drastiskt. Möjligen beroende på att den närliggande
bergtäkten utökats.
Dessutom ansågs tidigare att fastigheterna i Ire-området hade tillräckligt med eget vatten
och inte behövde någon anslutning. Denna förutsättning ändrades genom
VA-nämndens beslut att även vattenledningsnätet skulle byggas ut.
Syftet med utbyggnaden är både miljömässig genom att förhindra orenat utsläpp av
avloppsvatten, samt att förse området med dricksvatten av bra kvalitet. Detta bör också
öppna möjligheten till fortsatt bostadsbyggande i området.
Projektets mål var att säkra Lickershamnsområdets vatten- och avloppsförsörjning.
Detta sker genom anslutningsledningar via Ire och Lärbro till Slite. VA-utbyggnaden var
budgeterad till 39 396 000 kronor och des slutliga kostnaden blev 39 969 000 kronor
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskott på 573 300 kronor regleras mot regionens Eget kapital.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 133 forts.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att slutredovisningen
godkänns och att anslagsunderskottet regleras mot regionens Eget kapital.
Anförande
Anförande hålls av Daniel Heilborn MP).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 134

Tilläggsanslag för Ankaret 1 och Ankaret 5
RS 2018/707

- Tekniska nämnden 2018-06-20, § 177
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-20
- Regionstyrelsen 2018-008-30, § 205

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor för renovering av
fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan).

•

Medel anvisas ur Region Gotlands eget kapital. Detta under förutsättning att
överenskommelse om att i framtiden hyra lokaler i Visby Ankaret 1 och 5
undertecknats av Gotlands Kulturrum ekonomisk förening.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 8,5 miljoner kronor (mnkr) för
renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5 (gamla Kulturskolan).
Sedan en tid innan Kulturskolan flyttade ur lokalerna Ankaret 1 och 5 på Mellangatan
har diskussioner pågått kring de olika alternativen för fastighetens framtid.
Huvudalternativen har varit två. Försäljning respektive uthyrning till ett kulturkluster.
Då den ekonomiska föreningen Kulturrum sagt sig beredd att betala den hyra fastigheten skulle komma att få efter nödvändig renovering, har arbetet fortsatt mot den
lösningen. Teknikförvaltningen har fått i uppdrag att teckna en preliminär överenskommelse gällande hyresavtal med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening för en
kalkylerad hyra på 1 650 000 kronor per år, baserat på uppskattad renoveringskostnad
på 8,5 mnkr. Ärendet har passerat tekniska nämnden som tillstyrkt förslaget och även
beslutat att hos regionfullmäktige begära 8,5 mnkr för att kunna genomföra nödvändiga
investeringar i lokalerna.
I den bifogade preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal anges avtalstiden 5 +
5 år, medan föreningen önskar ett 10-årigt avtal med 5 års förlängning. Detaljer kan
komma att behöva justeras i överenskommelsen innan den kan undertecknas. Den
bifogade överenskommelsen utgör med andra ord inte det slutgiltiga dokumentet utan är
det som har utgjort grunden i diskussionerna med Kulturrum ekonomisk förening.
Regionstyrelseförvaltningen ser uthyrning av fastigheten som ett lämpligt alternativ till
försäljning och föreslår att tilläggsanslaget beviljas.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 134 forts.
Efter beslut i regionfullmäktige kan den preliminära överenskommelsen gällande
hyresavtal undertecknas och ett förfrågningsunderlag för genomförande av
ombyggnadsåtgärder skickas ut. Den preliminära överenskommelsen gällande hyresavtal
reglerar även en övre gräns för kostnaderna för iordningsställande av lokalerna, till max
10 mnkr. Om inkomna anbud för arbetet blir högre än denna nivå, behöver en förnyad
prövning av ärendet ske.
Regionstyrelseförvaltningen ser uthyrningen av fastigheten Ankaret 1 och 5 som ett
lämpligt alternativ till försäljning. Förvaltningen bedömer att Region Gotlands egna
verksamheter inte har behov av att nyttja lokalerna i dagsläget, eller inom överskådlig
framtid, men ett fortsatt ägande av fastigheten ses som positivt.
En förutsättning för att renoveringen ska vara ekonomiskt försvarbar är att framtida
inkomster motsvarar kommande ökade kostnader. Med den föreslagna överenskommelsen gällande hyresavtal med föreningen Kulturrum görs bedömningen att
investeringen kan motiveras.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag
om 8,5 mnkr godkänns för vidare hantering av regionfullmäktige.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att begäran om
tilläggsanslaget godkänns och att medel anvisas ur Eget kapital. Styrelsen föreslår även
att detta villkoras under förutsättning att överenskommelsen om att i framtiden hyra
lokaler i Visby Ankaret 1 och 5 undertecknas av Gotlands Kulturrum ekonomisk
förening.
Anförande
Anförande hålls av Stefaan De Maecker (MP).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 135

Tilläggsanslag. Exploatering Visby Bläckfisken 1
RS 2018/635

- Tekniska nämnden 2018-05-30, § 144
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-03
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 204

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 4 600 000 kronor avseende
exploatering av kvarteret Bläckfisken.

•

Finansiering sker genom inkomster från exploatören med 3 850 000 kronor.

•

Finansiering sker genom inkomster från anläggningsavgifter från VA-verksamheten
med 750 000 kronor.

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m.fl. är antagen av regionfullmäktige. Syftet med
detaljplanen är att omvandla nuvarande industrifastighet till ett bostadsområde med
flerbostadshus och radhus.
Region Gotland utför erforderlig flyttning av dag-, spill- och vattenledningar. Region
Gotland anlägger även nya spillvattenledningar nedströms planområdet för att klara det
ökade tillflödet. Region Gotland upprättar förbindelsepunkter till samtliga nybildade
fastigheter samt anlägger ca 110 meter gata på allmän platsmark.
Ungefärliga kostnader för de åtgärder som kommer utföras av Region Gotland:
−

Spillvattenledning ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för 50% av kostnaden,
Region Gotland står för 50 % av kostnaden.

−

Flytt av VA-ledning inom planområdet ca 1,5 miljoner kronor, exploatör står för
100% av kostnaden.

−

Återställande av gång- cykelbana ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står för 100% av
kostnaden.

−

Anläggande av lokalgata inklusive belysning ca 0,8 miljoner kronor, exploatör står
för 100% av kostnaden.

Totalt är de beräknade kostnaderna 4,6 miljoner kronor. Då Region Gotland genomför
åtgärderna krävs ett tilläggsanslag på 4,6 miljoner kronor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 135 forts.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker ovanstående tilläggsanslag. Då regionen utför
arbetet måste detta bruttofinansieras oavsett att exploatören står för den största delen av
kostnaderna.
Regionstyrelsen föreslår att
−

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 4 600 000 kronor avseende
exploatering av kvarteret Bläckfisken.

−

Finansiering sker genom inkomster från exploatören med 3 850 000 kronor.

−

Finansiering sker genom inkomster från anläggningsavgifter från VA-verksamheten
med 750 000 kronor.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 136

Motion. Överhettad bostadsmarknad är till skada för öns
utveckling
RS 2017/862

- Motion 2017-09-25
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-06
- Regionstyrelsen 2018-04-26, § 114

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Hannes Müller (-) har i en motion föreslagit att regionfullmäktige ger regionens jurister i
uppdrag att undersöka vilka lagliga möjligheter det finns för att förhindra eller försvåra
att bostadsfastigheter omvandlas till fritidshus åt personer bosatta på annan ort.
Tidigare fanns en förköpslag (1967:868) som medgav kommunala förköp bl.a. i syfte att
förhindra omvandlingen från permanent till fritidsboende. Den upphörde 2010-04-30.
Regeringen anförde som skäl (prop. 2009/10:82 s. 1) bl.a. att förköpslagen hade spelat
ut sin roll som ett medel att tillgodose kommunernas behov av mark för tätbebyggelse.
Även i fråga om de övriga ändamål för vilka kommunen kan utöva förköp har lagen
endast en marginell betydelse. Kommunernas, domstolarnas och de statliga
myndigheternas administrativa kostnader för att pröva frågor med anknytning till
förköpslagen är betydande. Samtidigt medför förköpslagen att ett stort antal
fastighetsöverlåtelser fördröjs och att det uppkommer olägenheter och kostnader för
fastighetsmarknaden och dess parter. Med hänsyn till att endast ett litet antal fastigheter
förköps varje år kan nyttan av regleringen inte anses överstiga de kostnader och
olägenheter som tillämpningen medför.
Skulle istället frågan om att underlätta för gotlänningar intressera, kan noteras att
regionen får lämna enskilda hushåll ekonomiskt stöd i syfte att minska deras kostnader
för att skaffa eller inneha en permanentbostad. Se 2 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa
kommunala befogenheter.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att frågan om att förhindra eller försvåra
omvandlingen till fritidsboende inte utreds vidare och att motionen sålunda avslås.
Regionstyrelsen föreslår att motionen ska avslås.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 136 forts.
Anförande
Anförande hålls av Gunnel Lindby (C).
Yrkande
•

Hannes Müller (-) yrkar återremiss på motionen.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner at det ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 137

Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen för 2017.
Anmälan: Gotlands filmfond AB
RS 2018/588

- Gotlands filmfond AB

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning och revisionsberättelse av regionen ägda eller delägda dotterbolag har
lämnats till regionfullmäktige, enligt rubricerat, för kännedom.
Expedieras:

Gotlands filmfond AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 138

Avsägelse i regionfullmäktige
RS 2018/9
- Eva Bofrides (C) avsägelse 2018-09-23

Regionfullmäktiges beslut
•

Eva Bofride (C) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

Eva Bofride (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Expedieras:

Eva Bofride

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 139

Avsägelser och fyllnadsval. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, vigselförrättare

Regionfullmäktiges beslut
a) Ny ledamot i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Sven Bosarfve, M)
M
Jari Karivainio, Trädgårdsgatan 243, 621 45 Visby
b) Ny vigselförrättare Lena Wahlberg
Sanda Bjästavs 138, 623 79 Klintehamn
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 140
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

Anmälda och beslutade medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.

Reneé Vibergs medborgarförslag om s.k. ”morot” för sommarvikarier. RS 2017/ 1092
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-06-14, § 551

•

Medborgarförslag (inkom 2017-12-04)

Rune Vestergrens medborgarförslag om att inte sanda och grusa i tätbebyggt område.
RS 2018/ 61

•

Tekniska nämnden 2018-06-20, § 187

•

Medborgarförslag (inkom 2018-01-09)

Mari Bergströms medborgarförslag om ge en s.k. babylåda till alla nyfödda. RS 2018/ 81
•

Socialnämnden 2018-06-14, § 77

•

Medborgarförslag (inkom 2018-01-12)

Pia Malmros medborgarförslag om entré mot havet på Visby lasarett. RS 2018/ 196
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-06-14, § 550

•

Medborgarförslag (inkom 2018-02-13)

Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om utökad snöröjning i Fårösund.
RS 2018/ 350

•

Tekniska nämnden 2018-06-20, § 188

•

Medborgarförslag (inkom 2018-03-23)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 141

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Sören Mårds medborgarförslag om informationsskylt vid Adelsgatan RS 2018/671
2018-06-14
om utsikten vid Vårdklockan i Visby innerstad
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Hans A Svenssons medborgarförslag om att sätta upp
vägvisningsskyltar till vårdcentraler
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/679
2018-06-20

Lisbeth Nilssons medborgarförslag om att byta namn på
handelscentret ”Öster” till ”Östertorg”
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden

RS 2018/703
2018-06-+21

Stefan Westerlunds medborgarförslag om att ändra tidsbegränsning
för parkeringsplatser på Mellangatan
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/748
2018-07-03

Johan Roséns medborgarförslag om avgift eller en skatt per dag för
att kunna finansiera infrastrukturen
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2018/845
2018-08-15

Eva Eneroths medborgarförslag om gatubelysning på
Gustavsviksvägen
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/862
2018-08-20

Irene Magnussons medborgarförslag om att pensionärer från 65 års
ålder och uppåt ska få åka buss gratis
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till Tekniska nämnden

RS 2018/878
2018-08-24

Rune Westergrens medborgarförslag om att införa markeringar på
gång- och cykelbanor
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/897
2018-08-28

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 141 forts.
Jörgen Petterssons medborgarförslag om att bygga och driva ett
idrottsgymnasium i Slite
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas regionstyrelsen

RS 2018/952
2018-09-07

Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om att flytta tillbaka biblioteket RS 2018/978
2018-09-18
i Fårösund till skolan
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 142
Interpellation. Förändrat säkerhetsläge på Gotland
RS 2018/372

Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin(S) besvarade interpellation av Hannes Müller (-)
om förändrat säkerhetsläge på Gotland. Hannes Müller tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2018-03-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 143
Interpellation. Region Gotlands innehav av skog och skogsförvaltning
RS 2018/685

Interpellationen bordläggs.
Interpellation 2018-06-18

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 144

Information. Fördelning av internbudget nämnder
Rs 2018/7
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-18
- Regionstyrelsen 2018-08-30, § 224

Till handlingarna läggs information om
Fördelning av internbudget för nämnderna.

I regionstyrelsens beslut, 2014-10-30, § 314 om en förändrad planeringsprocess ingår att
alla nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en samlad
bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.
Från och med 2018 års budget ingår nämndernas internbudget som en del i dokumentet
Strategisk plan och budget. Med anledning av detta föreslår regionstyrelseförvaltningen
att informationsärendet i regionfullmäktige tas bort.
Expedieras:

Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 145

Information
Till handlingarna läggs i information om
•

Socialnämndens beslut 2018-06-14, § 102, om individrapportering – inte verkställda
beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts per den 31 mars 2018.
SON 2018/177

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 146

Frågor
Anna Andersson (C) fick tillstånd att ställa en fråga om egenavgift för utomlänsvård.
Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S).
Frans Brozén (L) fick tillstånd att ställa en fråga om enklare cykelvägar på Gotland och de
utlovade 50 miljoner kronorna. Frågan delades upp i två delar, dels rörande väg 148,
Fårösund-Visby och dels rörande cykelvägar på Fårö. Frågorna besvarades av
regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-09-24

Rf § 147

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Björn Dahlström (C) och Fredrik Gradelius (C)
Trygghet på Gotland

RS 2018/995
2018-09-24

Eric Martell (S)
Planläggning av mark i Burgsvik

RS 2018/996
2018-09-24

Eric Martell (S)
Villatomter i Burgsvik

RS 2018/997
2018-09-24

Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP) och Daniel Heilborn (MP)
Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid
reningsverken

RS 2018/998
2018-09-24

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Bilaga § 142
Interpellationssvar
2018-09-25

Interpellation om förändrat säkerhetsläge

Regionfullmäktigeledamoten Hannes Müller har ställt två frågor till mig.

1. Finns det anledning för Gotlands politiker att ta ställning till utplacering av Patriotrobotar på ön och ett nära samarbete med NATO/USA och vad det skulle innebära
för säkerhetsläget för befolkningen på ön?
Mitt svar: Säkerhetspolitik är ett nationellt ansvar.
För Gotlands del ser vi att det förändrade omvärldsläget gör att försvarsmakten
återetablerar på Gotland. Region Gotland samverkar på flera sätt för att underlätta i
den processen.

2. Anser du att civilförsvaret på Gotland inom överskådlig framtid kan ha tillräcklig
kapacitet för att möta ett kärnvapenanfall eller omfattande bombningar?
Mitt svar: Interpellanten ber om min bedömning. Jag har otillräcklig kunskap för ett
välgrundat svar. Min högst personliga bedömning är, trots allt, att den hotbild som
beskrivs är av den art att nog väldigt få länder skulle klara det.

Meit Fohlin (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 147

Till fullmäktige i Region Gotland

Motion angående Trygghet på Gotland
Sommarens brandkatastrofer i Sverige stämmer onekligen till eftertanke.
Har samhället prioriterat ned det grundläggande samhällsskyddet för lågt?
Kommande klimatförändringar kommer dessutom med all säkerhet skapa
ännu större naturkatastrofer i form av bränder, stormar och
översvämningar.
En grundförutsättning för att människor ska känna sig trygga över hela
Gotland är att vi har en räddningstjänstorganisation som har bra täckning
över ön och är fullbemannad. En förutsättning för att detta skall var
möjligt är att Region Gotland klarar av att rekrytera personal till
deltidskårerna. Och att behålla dem fullbemannade med deltidspersonal
boende på orterna. Sommarens bränder har visat hur viktig den lokala
närvaron är.
I gällande Handlingsprogram är det inskrivet att Regionen skall jobba
aktivt med rekrytering till deltidskårerna. Bland annat via
kombinationstjänster, flexiblare upplägg och ökad marknadsföring.
Insatser för att stärka bemanningen på deltidskårerna har gjorts, men
inget stort genombrott har åstadkommits. Framförallt saknar vi insatser
från Region Gotland att skapa kombinationstjänster över
förvaltningsgränserna, med syfte att skapa tjänster på de aktuella orterna
som möjliggör för regionanställda att bli deltidsbrandmän.
Vi yrkar därför att:
Region Gotland, genom samverkan över förvaltningsgränserna, ser över
tjänsteutbudet för att skapa flexibilitet i tjänster som underlättar för
regionanställda att ingå i deltidsbrandkårerna.

Lärbro 2018-07-30

Björn Dahlström (C)

Fredrik Gradelius (C)

Bilaga § 147

Motion till Fullmäktige i Region Gotland

Planläggning av mark i Burgsvik
I den fördjupade Översiktsplanen för Storsudret står att läsa:
En etablering av boende och verksamheter på en unik plats i Burgsvik kan bidra till en
ökad inflyttning och sysselsättning. De positiva effekter som en utveckling inom utpekat
LIS-område kan bidra till, bedöms stå i proportion till den eventuella påverkan på
strandskyddets skyddsvärde i det aktuella området.
Regionen som äger Öja Boxarve 1:21 och 1:22 är beläget inom ovan nämnda lisområde
och sträcker sig från Hoburgsvägen och ner till strandkanten.
Det är ett mycket attraktivt läge för bostadsbebyggelse och då de omfattar mer än 32 tusen
m2 vore det lämpligt att planlägga marken för ett blandat boende av främst hyresrätter men
också villatomter och eventuellt fritidsboende.
För att stimulera bostadsbebyggelse över hela Gotland så har RF beslutat om ”Dubbel
markanvisning”.
Då nya möjligheter för inflyttning till Burgsvik behöver skapas och att fastigheterna har ett
mycket attraktivt läge så bör de kvalificera sig till nästa upphandling.

Med hänvisning till ovansagda, så föreslår jag att:

Region Gotland planlägger ovan nämnda fastigheter för blandad bebyggelse,
vidare:
att fastigheterna ingår i upphandling av dubbel markanvisning

Burgsvik 2018-09-24

Eric Martell

STENHUGGARVÄGEN 6, 621 53 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: gotland@socialdemokraterna.se

Bilaga § 147

Motion till Fullmäktige i Region Gotland

Villatomter i Burgsvik
Det har i princip varit byggnadsförbud, under flera år, i och runt Burgsviks samhälle på
grund av att vatten och avloppsfrågan inte har varit löst.
Det finns idag ett uppdämt behov av inflyttning till Burgsvik och när nu VA frågan går mot
sin lösning är det högst angeläget att det finns byggbara villatomter att tillgå.
För att Storsudret ska kunna fortsätta utvecklas är det av största betydelse att det finns
villatomter och lägenheter att tillgå.
Region Gotland äger marken med fastighetsbeteckning Öja Ockes 1:29.
Fastigheten som ligger insprängt mellan villorna på Lillvägen, gränsar intill vägen där nya
VA ledningar med separat rörsystem för dräneringsvatten är nerlagt.
Fastigheten som omfattar drygt 9 tusen m2 kan inrymma upp till sex villatomter.

Med hänvisning till ovansagda, så föreslår jag att:

Region Gotland färdigställer ovan nämnda fastighet för villabebyggelse.

Burgsvik 2018-09-24

Eric Martell

STENHUGGARVÄGEN 6, 621 53 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: gotland@socialdemokraterna.se

Bilaga § 147

Till: Regionfullmäktige

2018-08-21

MOTION: Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering
av rötslam vid våra reningsverk
Bakgrund
Rötslammet från Visby avloppsreningsverk har under en följd av år utgjort ett problem och
en stor kostnad för regionen. Trots att rötslammet har haft en förhållandevis bra kvalitet,
har det ändå funnits ett motstånd att använda det som gödning på åkermark. Delar av
rötslammet har därför till höga kostnader fått transporteras till fastlandet. Detta är ingen
unik situation för Region Gotland utan motsvarande svårigheter finns i hela landet.
Med den så kallade Revac-metoden har mycket arbete lagts ned på att höja kvalitén på
slammet och få det certifierat så att den lokala användningen kan stimuleras. Nya direktiv
från regeringen med höjda krav på avlägsnandet av läkemedelsrester och återcirkulering
av fosfor för att få till ett hållbart kretslopp ställer nu högre krav på detta arbete.
Biokol genom pyrolys – modern metod att hantera organiska restprodukter,
återvinna fosfor och skapa koldioxidsänkor
Vid pyrolys upphettas avvattnat rötslam under syrebrist, så att endast en liten del av det
organiska innehållet i materialet förbränns. Vid processen:
• bildas metan (biogas) som kan
användas som energikälla i processen
eller anslutas till en biogasanläggning

Exempel på nyckelfärdig pyrolysanläggning

• elimineras läkemedelsrester,
hormonstörande ämnen och
mikroplaster
• avlägsnas vissa tungmetaller
• skapas biokol - en certifierad fosforrik
(10–20% P) restprodukt, i en för
växterna lättillgänglig form, som direkt kan spridas på åkern.
Biokol har de senaste åren tilldragit sig stort internationellt intresse inom jordbruk,
bioteknik och klimatåtgärder. Det är en produkt som bland annat ökar åkerjordens
vattenhållande förmåga, minskar näringsämnesläckage och ger högre skördar. Biokolet är
mycket stabilt och blir kvar oförstört i marken i flera århundraden och fungerar på så vis
även som koldioxidsänka. En win-win situation med andra ord!
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Stockholm Vatten och Avfall har köpt in en liten pyrolys-anläggning för att framställa
biokolberikad jord av trädgårdsavfall till stadens trädplanteringar och parker. Även i
Lidköping pågår biokolsprojekt.
Sammantaget ser Miljöpartiet de gröna pyrolys av rötslam som en mycket intressant
process, med potentiellt stora ekologiska-, ekonomiska- och samhälleliga vinster för
Region Gotland och Gotland med en teknik som i flera led även gör stor klimatnytta.
En pyrolysanläggning vid Visby avloppsreningsverk skulle i förlängningen kunna tjäna
som inspirationskälla för privata aktörer inom jord- och skogsbruk, att av biologiska
restprodukter, kommersiellt framställa och nyttja gotländsk biokol och därigenom både
skapa sysselsättning och bidra till den energi- och klimatomställning som Gotland av
regeringen har utsetts att leda.

Yrkande
Miljöpartiet de gröna på Gotland, föreslår Regionfullmäktige:
- att ge Tekniska Nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa ett
pyrolys-steg i regionens hantering av rötslam från Visby avloppsreningsverk.
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