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Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 22

Revisorernas information

De förtroendevalda revisorernas ordförande Carin Backlund(M) avser inte att lämna
någon information under denna punkt utan hon väljer att återkomma i ärendet om
delårsrapport 2 för 2018.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 23

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018-2029
RS 2018/322

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-12
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 263

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018–2029 fastställs.

•

De ytterligare medel, 24 284 000 kronor som tillförts planen för 2018–2021, föreslås
fördelas dels på projektet cykelled Västergarn – Klintehamn med 17 miljoner kronor
och dels, för resterande medel, 7 284 000 kronor fördelas med hälften av medlen
vardera på åtgärderna för kollektivtrafik och trafiksäkerhet. För kollektivtrafiken
avses åtgärder för säkra hållplatser på det statliga vägnätet (i förslaget finns sedan
tidigare medel för tillgängliga hållplatser inom regionens vägnät). Det ökade anslaget
för trafiksäkerhet avser säkra skolvägar på det statliga vägnätet (i förslaget finns
sedan tidigare medel för säkra skolvägar avseende regionens vägnät).

Länsplanerna för regional transportinfrastruktur ska enligt regeringens beslut 2018-0628 fastställas av resp. regionalt utvecklingsansvarig aktör senast 31 december 2018.
Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029 godkändes av
regionstyrelsen 2018-02-101, § 3, och överlämnades enligt regeringens uppdrag, till
regeringen för fastställelse av ekonomiska ramar.
Regeringen fastställde 2018-05-31 de ekonomiska ramarna för resp. länsplan. De
överensstämmer med de preliminära ramar som angavs i regeringens uppdrag i mars
2017 till länen om att ta fram förslag till länsplaner. Av regeringens beslut framgår även
att respektive läns genomsnittliga årliga nivå för planperioden ska justeras i förhållande
till verkligt utfall av upparbetade medel för planperioden 2014–2025 vid utgången av
2017.
Trafikverket meddelade 2018-08-06 vilka justeringar som gjorts. Enligt Trafikverket
kommer dessa nya ramar vara de som används vid uppföljningar i årsredovisningarna
och därför vara de som bör användas vid resp. länsplans fastställelse.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 23 forts.
För Gotlands del innebär det ett tillskott på 24 284 000 kronor. som ska fördelas på de
första fyra åren av planperioden. Totalt blir Gotlands planeringsram för hela planperioden 2018 – 2029, 248 miljoner kronor.
Samtidigt har Trafikverket meddelat att kostnaden för den planerade gång- och
cykelvägen mellan Västergarn och Klintehamn ökat. Kostnaden ligger nu på 49 miljoner
kronor istället för som tidigare 32 miljoner kronor en ökning med 17 miljoner kronor.
Kostnaden för projektering och marklösen har ökat, och i tidigare kalkyl ingick inte
kostnader för in- och utfarter.
Med anledning av de ökade kostnaderna för GC-vägen Västergarn – Klintehamn
föreslås att av de 24,284 miljoner kronor som tillförts Gotlands länsplan, används
17 miljoner kronor för projektet, åren 2018 – 2021. De övriga 7 284 000 kronor föreslås
fördelas på de åtgärdsområden och enligt den modell för procentuell fördelning mellan
åtgärdsområden som planen redan har. Det innebär en fördelning av de nya medlen på 6
% för kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning, 33 % för trafiksäkerhet,
trygghet och tillgänglighetsanpassning, 52 % för cykelutveckling, 6 % för stads- och
tätortsutveckling samt 3 % för övriga åtgärder, t.ex. åtgärdsvalsstudier, för åren
2018 – 2021.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att länsplanen
fastställs och att medel fördelas enligt förvaltningens förslag.
Anförande
Anförande hålls av Eva Nypelius (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 24

Ny taxemodell för verksamheter inom livsmedelslagen
RS 2018/728

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-05
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 268

Regionfullmäktiges beslut
•

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen godkänns.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny taxemodell för verksamheter inom
livsmedelslagen. Den nya modellen innehåller enbart en rörlig del för debitering. Den
nuvarande fasta avgiften föreslås tas bort och istället bakas in i den rörliga delen.
Nämnden hänvisar till att detta blir en mer rättvisande taxa då den motsvarar en faktiskt
nedlagd handläggningstid och att varje enskilt ärende får rätt avgift för kontrollen.
I samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse hänvisas också till att både
Statskontoret och Livsmedelsverket har påvisat för Näringsdepartementet att
lagstiftningen bör ses över utifrån nackdelarna med nuvarande modell och att en
efterdebitering skulle bli en mer accepterad betalningsform. Detta är dock inte gjort.
Enligt Förordning 2006:1166 har en kommun skyldighet att ta ut en årlig avgift för att
täcka kommunens kostnader för offentlig kontroll. Den årliga avgiften ska betalas med
helt avgiftsbelopp från och med det kalenderår då verksamheten påbörjas. Avgiften ska
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Avgiften skall
betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten. I en kommun ska avgiften fastställas
av den nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige
bestämmer.
Regionstyrelseförvaltningen kan hålla med om att den nya modellen medför de fördelar
som nämnden framhåller och att den nya modellen skulle uppfattas som mer
transparent och tydligare för de enskilda verksamheterna. Förvaltningen menar dock att
den nya modellen bryter mot innehållet i förordningen då den fasta delen av avgiften tas
bort.
Regionstyrelseförvaltningen avstyrker beslut enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens
förslag.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 24 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att ny taxemodell för verksamheter inom livsmedelslagen
godkänns.
Anföranden
Anföranden hålls av Eva Ahlin (C) och Isabel Enström (MP).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Regionstyrelseförvaltningen ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 25

Delårsrapport 2 för 2018
RS 2018/295

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-110-12
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 296

Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapporten godkänns.

•

Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder för att
säkerställa att hela nämndverksamheten bedrivs inom beslutad budget. Detta gäller
särskilt hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden och byggnadsnämnden.

De förtroendevalda revisorernas ordförande Carin Backlund (M) redogör för den
granskningsrapport som revisorerna har gjort över delårsrapport 2 2018.
I utlåtandet över granskningen har det inte framkommit några omständigheter som
tyder på att regionens delårsbokslut inte, i allt väsentligt, är upprättad i enlighet med
lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Ett antal avvikelser redogörs för i Pwc:s
granskningsrapport men digniteten av dessa är inte så stor att det påverkar den
övergripande bedömningen om följsamhet till lag och god redovisningssed.
Regionstyrelseförvaltningen har i allt väsentligt upprättat delårsrapporten enligt de krav
som ställs på en delårsrapport i kommunallagen, lag om kommunal redovisning, rådet
för kommunal redovisnings rekommendation 22 samt god redovisningssed i övrigt.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 253 miljoner kronor, mnkr.
Prognostiserat resultat för året uppgår till 204 mnkr. Ett av de finansiella målen är att
resultatet ska uppgå till 2 procent av nettokostnaden vilket motsvarar 100 mnkr. Detta
mål uppnås om resultatet blir som prognostiserats. Balanskravsresultatet beräknas dock
endast till 41 mnkr. I balanskravsresultatet får i princip inga reavinster från försäljningar
medräknas, däremot får vinster från exploateringsverksamhet räknas in.
Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en regel om att ett negativt
balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till -47 mnkr. 6 av 10 nämnder räknar med
underskott jämfört med budget.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 25 forts.
Det är oroande i ett längre perspektiv då det allra viktigaste för en långsiktigt stabil
ekonomi är att verksamheten bedrivs inom den budget som beslutats.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 419 mnkr varav exploateringsutgifter på 7
mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 720 mnkr vilket är mycket högt i
förhållande till hur det sett ut tidigare år.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 4,5 procent. Enligt Region
Gotlands mål ska inte den totala nettokostnadsökningen överstiga skatteintäkter och
generella statsbidrag.
Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är 3,1 procent under samma period.
Målet uppnås alltså inte. Nämndernas nettokostnadsökning i perioden är mycket hög,
5,5 procent. Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att samtliga nämnder skulle vidta
kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,5 procent som
är den nivå som är möjlig för att nämndernas verksamhet totalt sett ska rymmas inom
beslutad budget. Åtgärderna har hittills inte haft önskad effekt.
Regionfullmäktige har satt upp 32 övergripande mål för perioden 2016-2019. Samtliga
nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnder och förvaltningar har i sina rapporter
analyserat måluppfyllelsen för sina tillämpliga mål samt beskrivit vilka utvecklingsområden man jobbar med för att nå målen.
De finansiella målen samt övriga mål inom verksamhetsperspektivet är de mål som
definierar hur regionen ska uppnå god ekonomisk hushållning. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det inte går att avgöra om kravet på god ekonomisk
hushållning är uppfyllt eller inte. Många aktiviteter pågår inom målområde kvalitet och
medarbetare men för samtliga dessa mål finns väldigt få nya resultat som visar någon
effekt. Dessa resultat kommer att redovisas i årsredovisningen. Av de finansiella målen
är endast målet om att årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av
nettokostnaden uppfyllt. Övriga mål nås inte eller kan inte bedömas vid delårsbokslutet.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det beslut regionfullmäktige tog i samband
med att delårsrapport 1 behandlades i juni är tillräckligt för att nämnderna ska vidta de
åtgärder som krävs för att nå ekonomisk balans vid årets slut:
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 25 forts.
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.
Det finns ändå en oro för att nämndernas underskott trots allt inte minskar utan har
ökat något under året. De nämnder som har störst underskott, socialnämnden och
hälso- och sjukvårdsnämnden, har beslutat om åtgärder som ska ge effekt, även om
vissa av åtgärderna bedöms ge effekt på längre sikt än innevarande år.
Det är av största vikt framåt att nämnderna vidtar åtgärder som gör att budgeten inte
överskrids. De ekonomiska förutsättningarna för Region Gotland kommer inte att
förbättras framöver, snarare tvärtom. Enligt den senaste skatteprognosen kommer inte
skatteintäkterna att öka lika mycket som de senaste åren och stora besparingar kommer
att krävas.
Nämndernas arbete mot regionfullmäktiges mål bedöms bedrivas fokuserat och
intensivt. Mycket arbete sker i organisationen för att öka måluppfyllelsen inom samtliga
mål.
Det är inte bra att det under innevarande år är så få indikatorer där det finns nya resultat
som kan analyseras i delårsrapporten. Det bör inför arbetet med nytt styrkort för
kommande mandatperiod övervägas hur det kan åtgärdas för att även under ett
verksamhetsår ha fakta som medger väl genomarbetade analyser av måluppfyllelsen.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att delårsrapporten godkänns och att samtliga
nämnder får i uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder för att säkerställa att hela
nämndverksamheten bedrivs inom beslutad budget. Detta gäller särskilt hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden
och byggnadsnämnden
Regionstyrelsen har, tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Anföranden
Anföranden hålls av Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S),Jesper Skalberg Karlsson (M), Saga
Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Lars Engelbrektsson (SD) och Johan Thomasson (L).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 25 forts.
Yrkande
•

Tomas Pettersson (Fi) yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, barnoch utbildningsnämnden, tekniska nämnden, byggnadsnämnden och överförmyndarnämnden får i uppdrag att vidta kostnadsbesparande åtgärder för att säkerställa
att hela nämndverksamheten bedrivs inom beslutad budget.

Propositioner
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag i första punkten och finner
att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag i andra punkten och Tomas
Petterssons yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 26

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnad av Gråboskolans kök samt process och rutiner för nyinvesteringar och underhåll i
befintliga lokaler
RS 2018/516

- Tekniska nämnden 2018-04-25, § 122
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-13
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 270

Regionfullmäktiges beslut
•

Begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,8 mnkr för ombyggnad av
Gråboskolans kök. Finansiering sker genom regionens Eget kapital.

•

Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband med
ombyggnad av köket.

•

Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar
stryks.

•

Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande
ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen.

•

Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att se över och
föreslå förändringar i processen och rutinerna för nyinvesteringar och/eller
underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller och ansvar belysas.
Uppdraget ska redovisas på budgetberedningen 2019.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 3,8 miljoner kronor, mnkr, för
ombyggnad av Gråboskolans kök. Nämnden har också begärt tilläggsanslag för ökade
driftskostnader på 420 000 kronor.
Den sen tidigare beslutade investeringsbudgeten för ombyggnaden av köket på
Gråboskolan är 2,2 mnkr. Den totala uppskattade kostnaden för ombyggnaden beräknas
till 6,0 mnkr.
Ombyggnaden av köket är en del av den inriktning att öka kvaliteten på hela måltiden
som beslutades i Kostutredningen från 2010. I slutet av 2014 genomfördes en
översyn/uppdatering av kostnadsberäkningarna i utredningen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 26 forts.
Inriktningen att laga mat nära gästen, sänka varmhållningstiderna och öka andelen mat
lagad från grunden låg fast.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaden ska
beviljas utifrån inriktningen i utredningen, kökets skick och den utdragna beslutsprocessen.
Regionfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för 2019 och 2020 att ytterligare 5 kök ska
byggas om. Eftersom det inte kan uteslutas att även dessa ombyggnader blir väsentligt
dyrare än budgeterat föreslås att samtliga köksinvesteringar stryks till dess att nya
uppdaterade beräkningar gjorts.
Äskandet om tilläggsanslag för ökade driftskostnader föreslås avslås. De ökade
driftskostnaderna kommer inte att betalas av tekniska nämnden. I internhyrorna ligger
redan de driftskostnader som uppstår till följd av planerat underhåll. Övriga
driftskostnader uppstår hos hyresgästen. Hur stor del av den här ombyggnaden som i
slutänden blir ökad hyra och hur stor del som redan ligger i hyran genom vanligt
planerat underhåll är i det här läget inte möjligt att avgöra.
Om behov finns kan regionstyrelseförvaltningen återkomma till budgetavstämningen i
oktober eller budgetberedningen våren 2019 med ett äskande som motsvarar den
överenskomna hyreshöjningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaderna ska
beviljas utifrån inriktningen i Kostutredningen, kökets skick och den utdragna
beslutsprocessen.
Det finns dock mycket att önska utifrån hur processen bedrivits och bristen på
information när besluten tidigare tagits. Bedömningen är ändå att ombyggnaderna ska
genomföras men att samtliga ombyggnader som ligger i budget 2019 och framåt stoppas
till dess att uppdaterade tillförlitliga kostnadsberäkningar kan tas fram. De kök som
regionfullmäktige beviljat budgetmedel för och som ska byggas om 2019 och 2020 är:
Det går inte att utesluta att även dessa kök blir väsentligt dyrare när projektering startar
vilket innebär att investeringsplaneringen behöver göras om.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 26 forts.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att dessa budgetanslag stryks och att
regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden ska återkomma till
budgetberedningen 2019 med uppdaterade beräkningar.
När investeringsanslaget för ombyggnaden beviljades av regionfullmäktige 2016 och
2017 tillsköts även driftanslag för ökade hyreskostnader till regionstyrelsen. I det här
ärendet har tekniska nämnden begärt tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader. Detta
anslag ska inte tillfalla tekniska nämnden eftersom den ökade kapitalkostnaden
omvandlas till hyra som hyresgästen betalar. Hur mycket hyran kommer att höjas avgörs
av vad i ombyggnaden som betraktas planerat underhåll och därmed redan ligger i
dagens hyra. Detta kan i dagsläget inte bedömas. I riktlinjerna för internhyra anges i 12 §
Kostnader för yttre periodiskt underhåll, yttre löpande underhåll, grundtillsyn, centrala
tekniska försörjningssystem och underhåll av byggnadsstomme ingår i bashyran.
Vad som i ombyggnaden är att betrakta som planerat underhåll och vad som ligger
utanför lämnas i det här ärendet att avgöras av förvaltningarna. Om inte en överenskommelse nås får särskild skrivelse till regionstyrelsen göras. Riktlinjerna för internhyressättning ska följas.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen får återkomma med ett äskande som i så fall
motsvarar den överenskomna hyreshöjningen.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Regionstyrelsen har föreslagit att
-

Begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,8 mnkr för ombyggnad av
Gråboskolans kök. Finansiering sker genom regionens Eget kapital.
Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.
Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband med
ombyggnad av köket.
Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar
stryks.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen 2019 med nya uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande
ombyggnationer av skolkök utifrån inriktningen i Kostutredningen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 26 forts.
-

Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att se över och
föreslå förändringar i processen och rutinerna för nyinvesteringar och/eller underhåll
i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller och ansvar belysas. Uppdraget ska
redovisas på budgetberedningen 2019
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Måltid
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 27

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnad av Terra Novaskolans
kök
RS 2018/515

- Tekniska nämnden 2018-04-25, § 121
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-13
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 271

Regionfullmäktiges beslut
•

Begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,9 miljoner kronor för
ombyggnad av Terra Novaskolans kök. Finansiering sker genom regionens Eget
kapital.

•

Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband med
ombyggnad av köket.

•

Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar
stryks.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på 3,9 miljoner kronor, mnkr, för
ombyggnad av Terra Nova skolans kök. Nämnden har också begärt tilläggsanslag för
ökade driftskostnader på 455 000 kronor.
Den sen tidigare beslutade investeringsbudgeten för ombyggnaden av köket på Terra
Nova skolan är 2,6 mnkr. Den totala uppskattade kostnaden för ombyggnaden beräknas
därmed till 6,5 mnkr.
Ombyggnaden av köket är en del av den inriktning att öka kvaliteten på hela måltiden
som beslutades i Kostutredningen från 2010. I slutet av 2014 genomfördes en
översyn/uppdatering av kostnadsberäkningarna i utredningen. Inriktningen att laga mat
nära gästen, sänka varmhållningstiderna och öka andelen mat lagad från grunden låg
fast.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaden ska
beviljas utifrån inriktningen i utredningen, kökets skick och den utdragna beslutsprocessen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 27 forts.
Regionfullmäktige beslutade i budgetbeslutet för 2019 och 2020 att ytterligare 5 kök ska
byggas om.
Eftersom det inte kan uteslutas att även dessa ombyggnader blir väsentligt dyrare än
budgeterat föreslås att samtliga köksinvesteringar stryks till dess att nya uppdaterade
beräkningar gjorts.
Äskandet om tilläggsanslag för ökade driftskostnader föreslås avslås. De ökade
driftskostnaderna kommer inte att betalas av tekniska nämnden. I internhyrorna ligger
redan de driftskostnader som uppstår till följd av planerat underhåll. Övriga
driftskostnader uppstår hos hyresgästen. Hur stor del av den här ombyggnaden som i
slutänden blir ökad hyra och hur stor del som redan ligger i hyran genom vanligt
planerat underhåll är i det här läget inte möjligt att avgöra.
Om behov finns kan regionstyrelseförvaltningen återkomma till budgetavstämningen i
oktober eller budgetberedningen våren 2019 med ett äskande som motsvarar den
överenskomna hyreshöjningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att tilläggsanslaget för ombyggnaderna ska
beviljas utifrån inriktningen i Kostutredningen, kökets skick och den utdragna
beslutsprocessen.
Det finns dock mycket att önska utifrån hur processen bedrivits och bristen på
information när besluten tidigare tagits. Bedömningen är ändå att ombyggnaderna ska
genomföras men att samtliga ombyggnader som ligger i budget 2019 och framåt stoppas
till dess att uppdaterade tillförlitliga kostnadsberäkningar kan tas fram. De kök som
regionfullmäktige beviljat budgetmedel för och som ska byggas om 2019 och 2020 är:
Det går inte att utesluta att även dessa kök blir väsentligt dyrare när projektering startar
vilket innebär att investeringsplaneringen behöver göras om. Regionstyrelseförvaltningens förslag är att dessa budgetanslag stryks och att regionstyrelsen
tillsammans med tekniska nämnden ska återkomma till budgetberedningen 2019 med
uppdaterade beräkningar.
När investeringsanslaget för ombyggnaden beviljades av regionfullmäktige 2016 och
2017 tillsköts även driftanslag för ökade hyreskostnader till regionstyrelsen. I det här
ärendet har tekniska nämnden begärt tilläggsanslag för ökade kapitalkostnader.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 27 forts.
Detta anslag ska inte tillfalla TN eftersom den ökade kapitalkostnaden omvandlas till
hyra som hyresgästen betalar.
Hur mycket hyran kommer att höjas avgörs av vad i ombyggnaden som betraktas
planerat underhåll och därmed redan ligger i dagens hyra. Detta kan i dagsläget inte
bedömas. I riktlinjerna för internhyra anges i 12 § Kostnader för yttre periodiskt
underhåll, yttre löpande underhåll, grundtillsyn, centrala tekniska försörjningssystem och
underhåll av byggnadsstomme ingår i bashyran.
Vad som i ombyggnaden är att betrakta som planerat underhåll och vad som ligger
utanför lämnas i det här ärendet att avgöras av förvaltningarna. Om inte en överenskommelse nås får särskild skrivelse till regionstyrelsen göras. Riktlinjerna för internhyressättning ska följas.
Förvaltningen har föreslagit att regionstyrelsen får återkomma med ett äskande som i så
fall motsvarar den överenskomna hyreshöjningen.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att
-

Begäran om tilläggsanslag för investering medges med 3,9 miljoner kronor för
ombyggnad av Terra Novaskolans kök. Finansiering sker genom regionens Eget
kapital.

-

Begäran om tilläggsanslag för ökade driftskostnader avslås.

-

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra planerat underhåll i samband med
ombyggnad av köket.

-

Investeringsbudgeten för 2019 och 2020 revideras och samtliga köksinvesteringar
stryks

Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Måltid
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 28

Begäran om tilläggsanslag för reservkraft Visby lasarett
RS 2018/945

- Tekniska nämnden 2018-08-29, § 203
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-06
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 272

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med totalt 8 092 000 kr för
bruttofinansiering av investering i ny anläggning för reservkraft till Visby lasarett.

•

Finansiering sker genom externt bidrag med 5 900 000 kr samt ur Region Gotlands
Eget kapital med 2 192 000 kr.

Befintlig reservkraftsanläggning klarar inte att försörja sjukhuset med el för normal
verksamhet vare sig vid kortvarigt eller långvarigt elavbrott. Dagens lösning med endast
en mottagningsstation som har hög ålder medför mycket stora risker.
Utbyte av befintlig- samt en ny mottagningsstation för högspänning och nytt
reservkraftsystem med kapacitet att försörja hela sjukhuset vid avbrott kommer att
installeras. Anläggningen kommer att placeras på Region Gotlands mark med
fastighetsbeteckning Visby Abborren 9.
Reservkraftförsörjningen och inkommande kraft kommer att följa kraven för robust
reservkraftförsörjning av sjukhus som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) ställer.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller tekniska nämndens äskande. Insatserna för att
förstärka säkerheten är beslutade och medel för att slutföra arbetet är nödvändiga. Dock
ska inte budgetmedel flyttas över från hälso- och sjukvårdsnämnden utan tilläggsanslag
ska beviljas ur regionens Eget kapital. När projekt är överlämnade från äskande nämnd
till tekniska nämnden för genomförande är tekniska nämnden ansvarig för att i
förekommande fall begära tilläggsanslag.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag
med totalt 8 092 000 kr för bruttofinansiering av investering i ny anläggning för
reservkraft till Visby lasarett. Finansiering sker genom externt bidrag med 5 900 000 kr
samt ur Region Gotlands Eget kapital med 2 192 000 kr.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 28 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 29

Begäran om tilläggsanslag för överförmyndarnämnden –
delfinansiering av kostnaderna för gode män till
ensamkommande barn
RS 2018/981

- Överförmyndarnämnden 2018-09-11, § 89
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 298

Regionfullmäktiges beslut
•

Överförmyndarnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Reservation
Följande reserverar sig till förmån för Saga Carlgrens (V) yrkande:
Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Brittis Benzler (V),
Charlotte Andersson (S), Thord Ingesson (S), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V),
Annelie Klovsjö (S), Aino Friberg Hansson (S), Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V), Bo
Björkman (S), Lennart Petersson (S), Linus Gränsmark (S), Jörgen Benzler (V), Hanna
Westerén (S). Tommy Gardell (S), Lena Eneqvist (S), Tony Johansson (S), Torgny Ammunet (S),
Håkan Ericsson (S), Isabel Enström (MP), Daniel Heilborn (MP), Linn Philip (S), Carin
Rosell (S), Karl-Allan Nordblom (MP), Wolfgang Brunner (MP), Tomas Pettersson (Fi) och Torun
Ström (Fi).
Överförmyndarnämnden har i två olika ärenden tidigare under året begärt tilläggsanslag
för ökade arvoden till gode män. Både till följd av att vissa ersättningar inte längre går
att återsöka från migrationsverket men också för att ärendevolymen totalt ökat samt
prisbasbeloppets utveckling och huvudmännens ekonomiska förutsättningar.
I båda ärenden beslutades att överförmyndarnämnden skulle återkomma i samband med
delårsrapport 2 om tilläggsanslag fortfarande var aktuellt.
I budgetbeslutet för 2019 beviljades också ett ramtillskott till överförmyndarnämnden
på 500 000 kronor för ökade arvoden till gode män.
Nämnden har nu gjort en ny bedömning av det ekonomiska läget och beräknar
underskottet till totalt 1 000 000 kronor. Nämnden har 465 000 kronor i eget kapital
som de beslutat att utnyttja och tilläggsanslag begärs med 535 000 kronor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 29 forts.
Eftersom regionen har ett budgeterat resultat som inte uppgår till 2 procent av
nettokostnaden föreslås att begäran om tilläggsanslag avslås.
Eftersom överförmyndarnämnden inte har någon stor verksamhet finns små
möjligheter att omprioritera inom befintlig budget.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. Budgetresultat för Region Gotland 2018 är 65
miljoner kronor. Detta är under det finansiella målet på två procent av nettokostnaden.
De finansiella målen liksom de styrregler som är beslutade gäller och överförmyndarnämndens äskande föreslås avslås.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att begäran
avslås.
Yrkanden
• Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelsens förslag avslås på så sätt att begäran om
tilläggsanslag för överförmyndarnämnden avslås men att nämnden medges
överskrida sin budgetram med högst 535 000 kronor. Nämnden uppmanas till
fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet. Eventuellt underskott balanseras i
bokslutet. I detta instämmer Saga Carlgren (V), Lennart Petersson (S), Isabel
Enström (MP), Tomas Pettersson (Fi) och Filip Reinhag (S).
•

Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L) tillstyrkte regionstyrelsens förslag.

P r op os it i on och om rös t n in g
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Meit Fohlins yrkande
om medgivande av överskridande av budgetram och finner att regionstyrelsens förslag
bifalls. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag om avslag på överförmyndarnämndens begäran om tilläggsanslag . NEJ för Meit Fohlins yrkande om medgivande
för överförmyndarnämnden om att överskrida sin budgetram. Omröstningen utfaller
med 40 Ja röster och 31 Nej röster. Av bilaga framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag om avslag på överförmyndarnämnden begäran om
tilläggsanslag har vunnit majoritet.
Expedieras:

Överförmyndarnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 30

Begäran om tilläggsanslag för socialnämnden för att täcka
kostnader uppkomna i samband med mottagandet av
ensamkommande ungdomar samt LSS
RS 2018/985

- Socialnämnden 2018-09-19, § 107
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26 socialnämnden
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 299

Regionfullmäktiges beslut
•

Socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås. Nämnden medges att överskrida
sin budgetram 2018 med högst 20 miljoner kronor för att möjliggöra fortsatt stöd
enligt LSS utifrån brukarnas behov. Nämnden uppmanas till fortsatta åtgärder för
att begränsa underskottet och eventuellt underskott balanseras i bokslutet.

Socialnämnden har begärt tilläggsanslag på totalt 20 miljoner kronor, mnkr, för att täcka
kostnader motsvarande underskott uppkomna i samband med mottagandet av ensamkommande ungdomar samt LSS kostnader för personlig assistans.
Socialnämnden skriver i sin begäran att staten förändrat villkoren vilket lett till ökade
kostnader och begär 13 mnkr för att täcka underskott inom verksamheten för ensamkommande ungdomar. För arbetet med myndighetsutövning prognostiseras ett
underskott på 4,4 mnkr och för boende i egen regi befaras ett underskott på 8,9 mnkr
vilket främst beror på omställning av personal och kostnader för tomma lokaler. I
dagsläget är det 68 ungdomar inskrivna, varav 45 ungdomar bor på boende i egen regi.
Antal medarbetare har gått från över 100 till ett femtontal och bedömningen är att
under andra kvartalet 2019 minska ytterligare.
Det har varit obalans i ekonomin för LSS i flera år och socialnämnden har äskat medel i
flera omgångar. Socialnämnden skriver i sin delårsrapport att den fortsatta volymökningen inom LSS bland annat beror på ökat behov hos brukare, rättsläget inom
personlig assistans samt att LSS handläggare är bättre bemannade än tidigare. Det sker
en nationell utredning kring LSS som ska vara klar i december 2018. Det blir troligen
förändringar i lagstiftningen men vilka konsekvenser det får i det ekonomiska
perspektivet går inte att bedöma idag.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. I undantagsfall kan framställning göras.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 30 forts.
Av framställningen ska framgå hur nämnden prövat möjligheterna att inom ramen för
nämndens totala verksamhet täcka avvikelsen.
Nämnden menar i sin skrivning att staten i stor utsträckning styr över verksamheten och
förändrar villkoren utan att tillskjuta ytterligare finansiering. Socialnämnden menar även
att det är av yttersta vikt att grupper som har behov av socialnämndens insatser inte
ställs mot varandra. Det går dock inte att bortse ifrån att nämnden som första åtgärd
alltid ska se över möjligheten att omprioritera innan begäran om tilläggsanslag görs.
Regionstyrelseförvaltningen håller med socialnämnden om att villkoren för de här två
verksamheterna inte helt styrs av Region Gotland. Både den kraftiga upp och nergången
av antalet ensamkommande ungdomar medför en ryckighet i verksamheten som är svår
att parera och som medför höga kostnader.
Det budgeterade resultatet för Region Gotland 2018 är 65 mnkr. Detta är under det
finansiella målet på två procent av nettokostnaden. Om socialnämnden tilldelas 20 mnkr
i tilläggsanslag sjunker budgetresultatet till 0,9 procent av nettokostnaden. De finansiella
målen är styrande och därför föreslås att begäran om tilläggsanslag avslås
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att socialnämndens begäran avslås.
Regionstyrelsens arbetsutskott har föreslagit att begäran avslås men att socialnämnden
medges att överskrida sin budgetram 2018 med högst 20 miljoner kronor för att
möjliggöra fortsatt stöd enligt LSS utifrån brukarnas behov. Nämnden uppmanas till
fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet och eventuellt underskott balanseras i
bokslutet.
Regionstyrelsen har föreslagit att begäran om tilläggsanslag avslås.
Anföranden
Anföranden hålls av Brittis Benzler (V) och Wolfgang Brunner (MP).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 30 forts.
Yrkanden
•

Isabel Enström (MP) yrkar att begäran om tilläggsanslag avslås men att socialnämnden
medges att överskrida sin budgetram 2018 med högst 20 miljoner kronor för att
möjliggöra fortsatt stöd enligt LSS utifrån brukarnas behov. Nämnden uppmanas till
fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet och eventuellt underskott balanseras
i bokslutet. I detta instämmer Meit Fohlin (S), Håkan Ericsson (S), Saga Carlgren (V)
och Lars Engelbrektsson (SD).

•

Eva Nypelius (C) tillstyrker, med instämmande av Jesper Skalberg Karlsson (M),
regionstyrelsens förslag.

P r op os it i on och om rös t n in g
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Isabel Enströms
yrkande om medgivande av överskridande av budgetram och finner att regionstyrelsens
förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag om avslag på
socialnämndens begäran om tilläggsanslag . NEJ för Isabel Enströms yrkande om att
socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås men att nämnden medges att
överskrida sin budgetram. Omröstningen utfaller med 34 Ja röster och 37 Nej röster. Av
bilaga framgår hur var och en röstar. Isabel Enströms yrkande, om att socialnämndens
begäran om tilläggsanslag avslås men att nämnden medges att överskrida sin budgetram,
har vunnit majoritet.
Expedieras:

Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 31

Begäran om tilläggsanslag för hälso- och sjukvårdsnämnden för
vårdkvalitet
RS 2018/984

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-19, § 566
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 300

Regionfullmäktiges beslut
•

Hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

Reservation
Följande reserverar sig till förmån för Meit Fohlin (S) yrkande:
Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Brittis Benzler (V),
Charlotte Andersson (S), Thord Ingesson (S), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V),
Annelie Klovsjö (S), Aino Friberg Hansson (S), Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V), Bo
Björkman (S), Lennart Petersson (S), Linus Gränsmark (S), Jörgen Benzler (V), Hanna
Westerén (S). Tommy Gardell (S), Lena Eneqvist (S), Mikael Nilsson (S), Torgny Ammunet (S),
Håkan Ericsson (S), Isabel Enström (MP), Daniel Heilborn (MP), Linn Philip (S), Carin
Rosell (S), Karl-Allan Nordblom (MP), Wolfgang Brunner (MP), Tomas Pettersson (Fi) och Torun
Ström (Fi).
Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar i samband med sin delårsrapportering om ett
tilläggsanslag till driftbudget 2018 på 35 miljoner kronor, mnkr. Periodens ekonomiska
resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är efter augusti månad -22 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen på perioden är 3,9 procent.
Helårsprognosen beräknas till -35 mnkr. Det finns flera orsaker till detta, bland annat
fler kostsamma vårdtillfällen på fastlandet, fortsatt ökande läkemedelskostnader och
ökade kostnader för patientresor. Kostnaderna vägs till viss del upp av riktade
statsbidrag.
Enligt regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. I nämndens beskrivning av orsakerna till den
negativa prognosen är det inte undantagsfall utan snarare ordinarie verksamhet som
beskrivs. Hälso- och sjukvårdsnämnden fick inför 2018 förstärkning av budgeten med
netto 62,7 mnkr vilket motsvarar en ökning med drygt fyra procent.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 31 forts.
Budgetresultat för Region Gotland 2018 är 65 mnkr. Detta är under det finansiella målet
på två procent av nettokostnaden. Om hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas 35 mnkr i
tilläggsanslag sjunker budgetresultatet till 0,6 procent av nettokostnaden.
Regionstyrelseförvaltningen anser att de finansiella målen liksom de styrregler som är
beslutade ska gälla och att hälso- och sjukvårdsnämndens äskande ska avslås.
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslog att begäran avslås, men att nämnden medges att
överskrida sin budgetram 2018 med högst 35 miljoner kronor för att kunna upprätthålla
vård med likvärdig kvalitet som i övriga riket, nämnden ska uppmanas till fortsatta
åtgärder för att begränsa underskottet och att eventuellt underskott får balanseras i
bokslutet.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag om avslag.
Anföranden
Anföranden hålls av Stefaan De Maecker (MP), Lars Thomsson (C), Gabriella
Hammarskjöld (C).
Yrkande
•

Meit Fohlin (S) yrkar att begäran avslås, men att nämnden medges att överskrida sin
budgetram 2018 med högst 35 miljoner kronor för att kunna upprätthålla vård med
likvärdig kvalitet som i övriga riket, nämnden ska uppmanas till fortsatta åtgärder för
att begränsa underskottet och att eventuellt underskott får balanseras i bokslutet. I
detta instämmer Tomas Pettersson (Fi), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Victoria
Öjefors Quinn (V), Filip Reinhag (S) och Lennart Petersson (S).

•

Mats-Ola Rödén (L) och Eva Nypelius (C) tillstyrkte regionstyrelsen förslag.

P r op os it i on och om rös t n in g
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Meit Fohlins yrkande
om medgivande av överskridande av budgetram och finner att regionstyrelsens förslag
bifalls. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag om avslag på hälso- och
sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag . NEJ för Meit Fohlins yrkande om att
begäran om tilläggsanslag avslås men att nämnden medges att överskrida sin
budgetram. Omröstningen utfaller med 40 Ja röster och 31 Nej röster. Av bilaga framgår
hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag om avslag på hälso- och
sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag har vunnit majoritet.
Expedieras: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 32

Begäran om tilläggsanslag för räddningstjänsten
RS 2018/521

- Tekniska nämnden 2018-04-25, § 138
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-19
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 302

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för räddningstjänsten avslås.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag på sammanlagt 1 137 000 kronor för år
2018. Nämnden begär även att samma summa ska ingå i budgetramen framåt. I
praktiken handlar ärendet därför om ett ramtillskott till tekniska nämnden.
Nämnden skriver i sin skrivelse att räddningstjänsten fått för låg kompensation för
räddningspersonal i beredskap, enligt RiB avtalet som trädde i kraft 2017. Dessutom har
kostnaderna för OB tillägg (obekväm arbetstid) och storhelgstillägg ökat. Inom
räddningstjänsten finns en lagstadgad skyldighet att genomföra läkarundersökningar.
När heltidsstyrkan fördubblats har även dessa kostnader ökat, vilket nämnden nu begär
tilläggsanslag för.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att hänsyn ska tas till räddningstjänstens ökade
kostnader för RiB avtalet i fördelningen av det anslag på 83 miljoner kronor, mnkr, som
avsatts för generell personalkostnadskompensation i budget 2019. Övriga kostnadsökningar för OB och storhelgstillägg samt läkarundersökningar ska hanteras inom ram.
I den senaste månadsrapporten från april redovisades en prognos för Region Gotland
som sannolikt innebär ett negativt balanskravsresultat för 2018. Under de förhållandena
är det inte möjligt att föreslå att tilläggsanslag beviljas.
Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år är
den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har vid senaste
prognostillfället, april, en positiv prognos på 123 mnkr. Den största delen av överskottet
kommer dock från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet. En preliminär
bedömning av balanskravsresultatet är att det blir ett underskott på 5-10 mnkr. Det
finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det tilläggsanslag som tekniska
nämnden begärt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 32 forts.
Man kan ändå konstatera att det nya avtalet för deltidsbrandmän inneburit ökade
kostnader för räddningstjänsten. Räddningstjänsten har både inför 2017 och 2018
kompenserats till viss del men inte fullt ut. Det är därmed rimligt att hänsyn ska tas till
de kostnadsökningar som uppstått till följd av nytt RiB avtal när fördelningen av den
generella personalkostnadskompensationen på 83 mnkr i 2019 års budget ska göras.
Däremot är varken kostnadsökningarna för OB samt storhelgstillägg eller obligatoriska
läkarundersökningar kopplade till avtalsförändringar. Dessa kostnadsökningar ska
hanteras inom ram.
Regionstyrelsen har gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsens sammanträde den 20 september med förslag till fördelning av den
generella personalkostnadskompensationen.
Regionstyrelsen har föreslagit att tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för
räddningstjänsten avslås.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 33

Begäran om tilläggsanslag för kollektivtrafiken
RS 2018/636

- Tekniska nämnden 2018-05-30, § 149
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-06-20
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 303

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för kollektivtrafiken avslås.

Tekniska nämnden har hemställt hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 5 750 000
kronor avseende driften av kollektivtrafikens busstrafik. I skrivelsen anger nämnden att
prognosen för köp av tjänster från Gotlandsbuss uppgår till 5 750 000 kronor mer än
budgeterat. Underskottet hänförs till köp av förstärkningsturer föranledda av att många
barn och unga reser till och från skolan i kollektivtrafiken. Även kostnader för indexfakturor ökar i snabbare takt än vad som kompenserats i budget.
Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år är
den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har vid senaste
prognostillfället, april, en positiv prognos på 123 miljoner kronor, mnkr. Den största
delen av överskottet kommer dock från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet. En preliminär bedömning av balanskravsresultatet är att det blir ett
underskott på 5-10 mnkr. Det finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det
tilläggsanslag som tekniska nämnden begärt.
Tekniska nämnden skriver i sin skrivelse att kompensation för indexhöjningar inte
beviljats. TN begärde i budgeten för 2018 att få kompensation för indexökning med
390 000 kronor. Hela den summan beviljades av regionfullmäktige i budgeten för 2018.
I budgeten för 2019 har regionfullmäktige beslutat att kompensera tekniska nämnden
med äskade 1 776 000 kronor för indexökning. Regionfullmäktige tog samtidigt beslut
om ett ramtillskott på 3 mnkr till kollektivtrafiken. Tekniska nämnden hade i sin
strategiska plan begärt 3 750 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att begäran om tilläggsanslag avslås med
hänvisning till Region Gotlands ekonomiska situation samt att kompensation för
indexökningar beviljats enligt nämndens begäran både 2018 och 2019. Även ytterligare
ramtillskott till kollektivtrafiken har beviljats i budget 2019.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 33 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att begäran
avslås.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 34

Begäran om tilläggsanslag för minskat statsbidrag enskilda vägar
RS 2018/708

- Tekniska nämnden 2018-06-20, § 178
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-02
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 304

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag 2018 för underhåll av enskilda vägar
avslås.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för minskat statsbidrag för enskilda vägar
med 2,4 mnkr.
Tekniska nämnden redovisar i sin skrivelse att det totala statsbidraget för enskilda vägar
minskat år 2017 jämfört med tidigare år. Utfallet har tidigare legat mellan 9 och 11 mnkr
för att sjunka till 6,4 mnkr år 2017. Prognosen för 2018 är 6,5 mnkr. Det är Region
Gotlands ansvar att underhålla enskilda vägar med statsbidrag med totalt 100 procent av
den beräknade årskostnaden för var väg, förutsatt att statsbidraget från Trafikverket
tillfaller Region Gotland. För vissa vägar innebär det att regionen står för 70 procent av
årskostnaden, andra vägar 50 procent. Minskat totalbidrag från Trafikverket gör att
totalkostnaden för regionen ökar.
Regionfullmäktige beviljade i budgeten för 2019 ett ramtillskott till tekniska nämnden
med 2 mnkr som kompensation för minskade statsbidrag för enskilda vägar.
Region Gotland har en ansträngd ekonomisk situation. En preliminär bedömning av
balanskravsresultatet pekar på ett underskott. Regionstyrelseförvaltningens förslag är
därför att begäran om tilläggsanslag avslås.
Vid bedömning av om en nämnd kan beviljas ett tilläggsanslag under innevarande år är
den aktuella ekonomiska situationen alltid vägledande. Region Gotland har vid senaste
prognostillfället, april, en positiv prognos på 123 mnkr. Den största delen av överskottet
kommer dock från poster som inte kan räknas in i balanskravsresultatet. En preliminär
bedömning av balanskravsresultatet är att det blir ett underskott på 5-10 mnkr. Det
finns därmed mycket små möjligheter att bevilja det tilläggsanslag som tekniska
nämnden begärt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 34 forts.
I budgeten för 2019 har regionfullmäktige beslutat att kompensera tekniska nämnden
med 2 mnkr i ramtillskott på grund av att statsbidragen för enskilda vägar minskat.
Regionstyrelseförvaltningens förslag är att begäran om tilläggsanslag avslås med
hänvisning till Region Gotlands ekonomiska situation samt att ramtillskott beviljats i
budget 2019.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att begäran
avslås.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 35

Omdisponering av investeringsbudget för Kvarnåkershamns nya
vattenverk
RS 2018/393

-Tekniska nämnden 2018-09-19, § 234
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 313

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges en utökning av investeringsbudget 2019 för projekt
Gotlands vattenförsörjning med 16 miljoner kronor.

•

Omdisponering med 41 miljoner kronor ska ske från projekt Gotlands vattenförsörjning till Kvarnåkershamns nya vattenverk.

Tekniska nämnden tog i oktober 2017 beslut om en framställan om att få omdisponera
medel från projektet Gotlands vattenförsörjning till Kvarnåkershamns nya vattenverk,
TN 2017-10-25, § 243. Detta med anledning av att vattenverkets beräknade kostnad
översteg den beslutade budgeten med 41 miljoner kronor, mnkr. Dåvarande budget för
Gotlands vattenförsörjning 2019 var 45 mnkr. Denna framställan var inte känd av
regionstyrelseförvaltningen inför budgetberedningen våren 2018.
I samband med att investeringsbehovet för VA-ledning Burgsvik – Klintehamn (”södra
linan”) ökat med 60 mnkr omfördelades i budgetbeslutet i regionfullmäktige i juni 2018
20 mnkr från Gotlands vattenförsörjning för att täcka del av detta.
I efterhand visar det sig att tekniska nämnden redan begärt omfördelning av dessa
medel till Kvarnåkershamn vilket innebär att det uppstår en brist på 16 mnkr i
investeringsbudgeten för VA-verksamheten.
Tekniska nämnden begär nu att investeringsbudgeten för Gotlands vattenförsörjning
återställs till de ursprungliga 45 mnkr och att omfördelning sker med 41 mnkr till
Kvarnåkershamns nya vattenverk,
Regionstyrelseförvaltningen anser att investeringsbudgeten för Gotlands vattenförsörjning ska utökas med 16 mnkr till 41 mnkr, inte till 45 mnkr som tekniska nämnden
begär, och att dessa sedan omdisponeras till Kvarnåkershamns nya vattenverk.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 35 forts.
Totalt blir då investeringsbudgeten 2019 för VA-verksamheten 212,4 mnkr varav 137,4
mnkr avser VA-ledning ”södra linan” och Kvarnåkershamns nya vattenverk.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt begäran.
Anföranden
Anföranden hålls av Lars Thomsson (C) och Tommy Gardell (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 36

Begäran om anslag för genomförande av val till
Europaparlamentet 2019
RS 2018/921

- Valnämnden 2018-08-29
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-31
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 314

Regionfullmäktiges beslut
•

Valnämnden beviljas 1 571 000 kronor för att genomföra val till Europaparlamentet
2019.

2019 genomförs val till Europarlamentet. Valmyndigheten kommer att föreslå berörda
departement att utge statsbidrag för att genomföra valet. Då det inte finns något beslut
om detta ännu behöver medel för att genomföra valet säkras. Valnämnden beräknar att
valet kommer att kosta 1 571 000 kronor. I detta ingår inte eventuella merkostnader för
förtidsröstning.
Anslaget skall användas till kostnader för vallokaler, röstmottagare, valnämndens kansli,
sammanträden, utbildning, annonser m.m.
Skulle statliga medel utges kommer valnämndens resultat för 2019 bli positivt och på så
sätt återförs hela eller delar av den budget som beslutas.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller valnämndens äskande. Eftersom beslut om
statsbidrag inte tagits behöver beslut om budgetutrymme tas så att valet säkras.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen tillstyrkt valnämndens
begäran.
Anförande
Anförande hålls av Filip Reinhag (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Valnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 37

Kompensation för kapitalkostnader på grund av förändrat
regelverk
RS 2018/223

- (Regionfullmäktige 2016-09-26, § 136)
- (Regionfullmäktige 2017-06-19, § 80)
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-05
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 315

Regionfullmäktiges beslut
•

Kapitalkostnadsbudget för 2019 och framåt beslutas enligt nedanstående förslag.
Driftbudgeten påverkas för 2019 med 8 492 000 kronor.

•

Kapitalkostnadsbudget justeras automatiskt endast i de fall nivån på internräntan
förändras.

•

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall:
stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra
särskilda förutsättningar. Äskandet stäms då av mot den budgetnivå som beslutas i
detta ärende. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet
använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om förändrad
budget för kapitalkostnad ska i förekommande fall tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

•

Detta beslut ersätter tidigare beslut i regionfullmäktige 2017-06-09, § 80.

Enligt fullmäktiges beslut 2016-09-26, § 136 tas automatisk kompensation för
kapitalkostnader inom anslagsfinansierad verksamhet bort. I samband med detta togs ett
underlag till kapitalkostnadsbudget fram som baserade sig på ett tio-årigt snitt för
nämnden. Beslut togs också om årlig avstämning av nivån, främst med anledning av viss
osäkerhet om effekt av investeringar de senaste åren.
Slutligt beslut om nivå för 2018 togs i regionstyrelsen 2017-11-23, § 296.
Vid avstämning kan man se att nivåerna i huvudsak är riktiga. Dock behöver
regionstyrelsen och tekniska nämnden förändras. Dels utifrån en ökande
investeringsvolym som inte avspeglat sig i det tio-åriga snittet, dels utifrån att
sammanslagningen av ledningskontoret och serviceförvaltningen komplicerade
möjligheten att göra en beräkning av nivån för kapitalkostnaderna i den nya
förvaltningen regionstyrelseförvaltningen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 37 forts.
I förslaget nedan är kapitalkostnaderna ökade för regionstyrelsen och tekniska nämnden
utifrån gjorda investeringar samt plan, för TN är även kapitalkostnad för kommande bro
vid kryssningskajen inräknad.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ekonomistyrningen avseende investeringar
skärps i och med detta beslut då nämnderna måste ta hänsyn till sin kapitalkostnadsbudget vid investeringsäskanden inom anslagsfinansierad verksamhet.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen tillstyrkt begäran.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 38

Förändring i planeringsprocessen
RS 2018/972

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-12
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 317

Regionfullmäktiges beslut
•

Processen för investeringsbudget tidigareläggs så att nämnderna beslutar om
kommande års budget och plan i februari.

•

Koncernmöte införs i mars inför dialogmötena.

•

Arbetsutskottets dialogmöten genomförs i april efter att nämndernas strategiska
planer är färdigställda.

•

Alla nämnder/förvaltningar ska lämna in verksamhetsplan för kommande år i
december för gemensam publicering på gotland.se.

•

Förändringarna gäller från 1 januari 2019 utom förändringen av investeringsprocessen som gäller från 1 januari 2020.

Ny planeringsprocess för Region Gotland beslutades i regionstyrelsen 2014-10-30,
§ 314. Efter utvärdering av denna föreslås ett antal förändringar.
Regionstyrelseförvaltningen sammanför sina resurser i ett mer strukturerat sätt att
analysera resultat som underlag in i planeringsprocessen.
Processen för investeringsbudget tidigareläggs. Nämnderna tar beslut om
investeringsbudget och -plan i februari. Detta beslut är en del av underlaget till
dialogmötena med arbetsutskottet. Beslutet tas sedan med som en del av nämndens
strategiska plan där också driftkonsekvenser beskrivs.
Ett koncernmöte införs i mars där en gemensam bild av förutsättningarna inför
planeringen för kommande år ges. Informationen utgår ifrån de samhällsekonomiska
förutsättningarna samt befolkningsprognos och demografisk utveckling.
Arbetsutskottets dialogmöten med nämnder/förvaltningar genomförs i april efter att
den strategiska planen för nämnden är klar.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 38 forts.
Nämndernas/förvaltningarnas verksamhetsplaner ska lämnas in till regionstyrelseförvaltningen i december för gemensam publicering på gotland.se.
Nämndernas internbudget ska ingå som en del i regionens gemensamma Strategiska
plan och budget.
Det är viktigt att planeringsprocessen följs. Den tidigare förändringen att budgetbeslutet
för nämnderna tas i juni och inte genomgår större förändringar i november har gett
nämnderna bättre möjlighet att arbeta med sin internbudget och sin verksamhetsplan
inför kommande år. Även beslutet om två-årig investeringsbudget har gett större
möjlighet för planering i verksamheten.
Regionstyrelseförvaltningen anser att ytterligare förändringar av processen kommer att
få flera positiva effekter. Framförallt ges bättre möjlighet att genomföra dialogmöten
utifrån nämndernas inkomna planer. Även separering av beslut om investeringsbudget
ger större möjlighet att bereda denna inför beslut i regionfullmäktige i juni 2019.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Anförande
Anförande hålls av Stefan Nypelius (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 39

Partistöd 2019
RS 2018/975

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-25
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 297

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen skall i början av januari 2019 betala ut partistöd till partierna med
mandat i regionfullmäktige enligt följande:
-

Moderaterna, 941 927 kronor.

-

Centerpartiet, 1 414 062 kronor.

-

Liberalerna (tidigare Folkpartiet), 402 344 kronor.

-

Kristdemokraterna, 334 896 kronor.

-

Arbetarepartiet-Socialdemokraterna, 1 414 062 kronor.

-

Vänsterpartiet, 672 135 kronor.

-

Miljöpartiet de gröna, 469 792 kronor.

-

Sverigedemokraterna, 604 687 kronor.

-

-Feministiskt initiativ, 334 896 kronor.

•

Regionstyrelsen ska fördela 646 100 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland, varvid
det som däri anges om kultur- och fritidsförvaltningen istället skall avse
regionstyrelsen.

•

Utgifterna för partistöd enligt ovan skall belasta konto 6071.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att se över regler för stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland och återkomma med
förslag till regionfullmäktige senast i oktober 2019.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetberedningen 2019 ta fram förslag till
system för granskning av partiernas redovisning av hur mottaget partistöd använts.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 39 forts.
Av 4 kap. kommunallagen (2017:725) framgår bl.a. följande:
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). Partistöd
får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som är juridiska
personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en
vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får ges också till
ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock endast under ett år
efter det att representationen upphörde.
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige får
besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen
(2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet årligen
ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål
som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december
och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av
mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande
bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över granskningen
ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får besluta att stöd inte ska betalas till ett parti
som inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har den 28 november 2014, § 57 antagit regler om partistöd och hur
det skall beräknas. Av dessa framgår av 5. att fullmäktige i november månad i samband
med budgetbeslutet skall besluta om utbetalning av hela partistödet i början av januari.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att somliga av partiernas redovisningar avseende år
2017 inkommit efter den tidpunkt som anges såväl i lag som i regionens egna regler och
att några partiers redovisningar är högst summariska. Som p. 5 i regionens regler
konstruerats kan det diskuteras om det finns något prövningsutrymme oavsett om
partiernas redovisningar har brister eller inte (det kunde motivera ett uppdrag att se över
reglerna).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 39 forts.
Förslaget till partistöd ovan strecket är således endast en matematisk beräkning av
stödbeloppens storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska
beredningen av ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om stödens
storlek och om ytterligare uppdrag.
Vad gäller regler för stöd till de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland behöver den ses över åtminstone för att anpassas till
regionens nuvarande nämndorganisation.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag samt lagt till att styrelsen
får i uppdrag att till budgetberedningen 2019 ta fram förslag till system för granskning
av partiernas redovisning av hur mottaget partistöd använts.
Anförande
Anförande hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Partiexpeditionerna
Regionstyrelseförvaltningen kultur och fritid
Regionstyrelseförvaltningen Stab

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 40

Politiska sekreterare
RS 2018/858

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-18
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 308

Regionfullmäktiges beslut
•

Funktionen politisk sekreterare inrättas från och med 1 januari 2019.

•

Omfattningen motsvarar fyra (4 ) årstjänster och fördelningen sker efter särskild
överenskommelse: Över 15 mandat berättigar till 1 politisk sekreterare på heltid, 714 mandat berättigar till 0,5 politisk sekreterare, 1-6 mandat berättigar till 0,2 politisk
sekreterare .

•

Regionstyrelsen (genom dess förvaltning) får i uppdrag att ta fram
befattningsbeskrivning samt förbereda övriga delar för att funktionen ska kunna
börja verka från och med 1 januari 2019.

I Region Gotland finns idag inte funktionen politiska sekreterare. Bland de politiska
partierna har uppmärksammats att det finns brister i resurser för bl.a. egen kommunikation och politisk ärendeberedning varför frågan om politiska sekreterare har
aktualiserats.
Ett faktaunderlag rörande politiska sekreterare har tagits fram. Underlaget beskriver
gällande lagstiftning samt hur andra kommuner och landsting löser frågan.
Regionstyrelseförvaltningen har gjort en värdering av möjligheter och risker med att
inrätta politiska sekreterare och gör bedömningen att riskerna överväger möjligheterna
och rekommenderar därför regionstyrelsen att inte, utan ytterligare analys av upplägg
och införande samt finansiering, gå vidare med att införa politiska sekreterare i Region
Gotland.

Bedömning
För att kunna göra en bedömning där möjligheter och risker med att införa politiska
sekreterare i Region Gotland vägs mot varandra har dialog bl.a. förts i
förvaltningsledning, koncernledning, kansli samt med politiska företrädare. Dessutom
har tidningsartiklar och web-information kring frågan granskats och kortare intervjuer
gjorts med såväl ansvariga chefer som politiska sekreterare i andra organisationer.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 40 forts.
De möjligheter som framkommer är bland annat:
−

Ger ansvariga politiker avlastning genom administrativt arbete och kunskapsstöd
och därmed ökade möjligheter att bedriva sitt arbete på ett bättre sätt.

−

Fördelar resurser till samtliga partier vilket ger också mindre partier och partier i
opposition möjlighet till förstärkta resurser att driva sitt arbete.

−

Få ut partipolitiska budskap.

De risker och farhågor som lyfts fram är bland annat:
−

Politisk makt förskjuts till icke folkvalda då kontakter skapas mellan politiska
sekreterare och tjänstemän utan att ansvarig politiker finns med.

−

Svårighet att skilja på rollerna politisk sekreterare/tjänsteman riskerar att skapa
oklarheter och missförstånd.

−

Kostnad (en politisk sekreterare ger en kostnad om ca 600 000 kr per år för lön,
arbetsplats och utrustning)

−

Ökad belastning på redan hårt belastade handläggare och kanslifunktion.

−

Varje politiskt parti ska erbjudas samma förutsättningar att tillsätta politiska sekreterare även om volymen anpassas till antalet mandat i fullmäktige. Ett samarbete
mellan partier kan ske men kan också skapa oklarheter kring lojaliteter. För att
möjliggöra rekrytering bör sysselsättningsgrader om minst 50% eftersträvas. Att
fördela på samtliga i fullmäktige representerade partier gör att man vid ett införande
av politiska sekreterare direkt kan hamna i ett läge att antalet måste ökas även om
man initialt har en ambition att hålla antalet lågt.

Inom regionstyrelseförvaltningen pågår ett arbete att förstärka informationsförvaltningsprocessen med delar som ärendehantering, dokumentation, registrering och
arkivering. I samband med detta förstärks dagens kanslifunktion och bedömningen görs
att detta på ett tydligt sätt också kommer att ge ansvariga politiker förbättrade
förutsättningar. I regionstyrelseförvaltningen finns också administrativt stöd att tillgå för
tex rese- och mötesbokningar.
Vid regionstyrelsens sammanträde i maj 2018 fattades beslut om att utöka tjänstgöringsgraderna för ordförande och 2e vice ordförande i samtliga nämnder. Dessutom
fattades beslut om att införa ett nytt gruppledararvode. Dessa två beslut bedöms också
stärka den politiska organisationen och dess förmåga att hantera delar av det stöd som
efterfrågas av politiska sekreterare.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 40 forts.
Sammanfattningsvis bedömer regionstyrelseförvaltningen att risker och farhågor med att
införa politiska sekreterare i dagsläget överväger möjligheterna och behöver utredas
ytterligare framförallt avseende finansiering. Detta tillsammans med en tilltro till att det
utvecklingsarbete som pågår kring informationsförvaltning ska ge effekt och att också
utökningen at tjänstgöringsgrader för ordföranden samt införandet av ett nytt
gruppledararvode ska skapa bättre förutsättningar gör sammantaget att
regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att i dagsläget inte gå vidare med att
införa politiska sekreterare i Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslog att uppdrag ges om att återkomma till
budgetberedningen 2019 med förslag på införande av politiska sekreterare samt förslag
på finansiering av detta.
Regionstyrelsen har föreslagit att
•

Funktionen politisk sekreterare inrättas från och med 1 januari 2019.

•

Omfattningen motsvarar fyra (4 ) årstjänster och fördelningen sker efter särskild
överenskommelse: Över 15 mandat berättigar till 1 politisk sekreterare på heltid, 714 mandat berättigar till 0,5 politisk sekreterare, 1-6 mandat berättigar till 0,2 politisk
sekreterare .

•

Regionstyrelsen (genom dess förvaltning) får i uppdrag att ta fram
befattningsbeskrivning samt förbereda övriga delar för att funktionen ska kunna
börja verka från och med 1 januari 2019.

Anförande
Anförande hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M) och Isabel Enström (MP).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Förvaltningschefen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 41

Äskande. Avvikelser i barn- och elevvolymer samt begäran om
ramförstärkning
RS 2018/999

- Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-18, § 102
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 318

Regionfullmäktiges beslut
•

Barn- och utbildningsnämnden beviljas ett tillskott i resursfördelningsmodellen på
10 miljoner kronor med anledning av anmärkningsvärda avvikelser i prognos
gällande barn- och elevantalet 2019.

Barn- och utbildningsnämnden har per den 23 augusti gjort en avstämning av barn och
elevvolymer inför budget 2019. Avstämningen visar att det är en differens på 207 barn
och elever gentemot den prognos som gjordes i februari inför Strategisk plan och
budget. Enligt nämndens beräkningar innebär detta en förändring i resursfördelning
med 16,4 miljoner kronor, mnkr, i jämförelse med budgetbeslut i juni.
I den planeringsprocess som beslutades i regionstyrelsen 2014-10-30 § 14 och som gäller
från 1 januari 2015 fastslås att budgetavstämningen på hösten är just en avstämning
utifrån skatteprognos från SKL samt regeringens förslag till budget som vanligtvis
kommer i september. Nämndernas budget beslutas av regionfullmäktige i juni. Det
innebär att nämnderna inte skriver någon komplettering till strategisk plan och budget
till budgetavstämningen. Justering av budget utifrån resursfördelningsmodellen görs en
gång om året i samband med budgetberedningen på våren.
Regionstyrelseförvaltningen menar att det inte går att hantera enskilda äskanden som
kommer in utanför den beslutade processen. Dessa äskanden kan inte sättas i relation till
övriga nämnders behov inför kommande år eftersom det inte finns något sådant
underlag.
Det finns inte heller något ekonomiskt utrymme för att utöka kostnaderna nästa år utan
att någon annan nämnd i så fall får stå tillbaka. Den plankalkyl som föreligger till
budgetavstämningen har ett resultat för 2020 nära noll och ett negativt budgetresultat
2021. Att utöka budgeten för 2019 kommer att resultera i ett negativt budgetresultat
2020 och ytterligare minus för 2021.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 41 forts.

Regionstyrelseförvaltningen föreslog att äskandet på 16,4 mnkr för år 2019 avslås.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Regionstyrelsen föreslog att barn- och utbildningsnämnden beviljas ett ramtillskott på 10
miljoner kronor med anledning av anmärkningsvärda avvikelser i prognos gällande barnoch elevantalet 2019.
Yrkanden
•

Eva Nypelius (C) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag om beviljande av
ramtillskott till barn- och utbildningsnämnden.

•

Meit Fohlin (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Isabel
Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Håkan Ericsson (S).

•

Brittis Benzler (V) yrkar att det i beslutet ska stå ”tillskott i resursfördelningsmodellen” i stället för ”ramtillskott”.

P r op os it i on och om rös t n in g
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens skrivning om ramtillskott och
Brittis Benzlers ändringayrkande om tillskott i resursfördelnings-modellen och finner att
det ska vara ”tillskott i resursfördelningsmodellen”.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag, med den ändrade
skrivningen om beviljande av tillskott i resursfördelnings-modellen och Eva Nypelius
yrkande om avslag på regionstyrelsens förslag om att barn- och utbildningsnämndens
äskande avslås och finner att regionstyrelsens förslag, med ändrad skrivning bifalls.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag om bifall till äskandet. NEJ för Eva
Nypelius avslagsyrkande. Omröstningen utfaller med 38 Ja röster och 33 Nej röster. Av
bilaga framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag med skrivning om beviljande
av tillskott i resursfördelningsmodellen för barn- och utbildningsnämnden med 10
miljoner kronor har vunnit majoritet.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 42

Äskande. Teknikcollege på Gotland
RS 2018/1000

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-09-17, § 91
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 319

Regionfullmäktiges beslut
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas 2 miljoner kronor för arbetet
med teknikcollege. Nämnden uppmanas samtidigt att undersöka möjligheten till
annan finansiering på kort och lång sikt.

Inom uppdraget Hållbara Gotland har Region Gotland uppgiften att genomföra insatser
i syfte att stärka näringsliv och företagande på Gotland. Ett av fokusområdena är
kompetensförsörjning och tanken är att ökad kunskap om arbetsmarknaden hos unga
och ett ökat engagemang från arbetsgivare kan leda till att arbetsgivare i större
utsträckning och på lång sikt hittar den kompetens de efterfrågar.
I projektet Kompetenta Gotland (ett projekt inom Hållbara Gotland) ingår att utreda
möjligheterna att införa Teknikcollege på Gotland. Teknikcollege är ett koncept för att
öka attraktionskraften och kvalitet. Inom konceptet samverkar företag, kommuner och
utbildningsanordnare kring tekniskt och industriellt inriktade utbildningar på gymnasialoch eftergymnasialnivå. Målet är att företagens framtida medarbetare har den
kompetens som behövs på en global marknad.
G gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill ansöka om etablering av Teknikcollege
och anslår 529 000 kr för uppstart inför certifiering av Teknikcollege år 2019. Nämnden
äskar om ytterligare två miljoner för 2019 för etablering under förutsättning att ansökan
blir beviljad. Nämnden avser också att återkomma till budgetberedningen våren 2019
för att äska ytterligare medel för fortsatt finansiering.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att äskandet på två mnkr för år 2019 avslås.
I den planeringsprocess som beslutades i regionstyrelsen 2014-10-30, § 314 och som
gäller från 1 januari 2015 fastslås att budgetavstämningen på hösten är just en
avstämning utifrån skatteprognos från SKL samt regeringens förslag till budget som
vanligtvis kommer i september. Nämndernas budget beslutas av regionfullmäktige i juni.
Det innebär att nämnderna inte skriver någon komplettering till strategisk plan och
budget till budgetavstämningen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 42 forts.
Regionstyrelseförvaltningen menar att det inte går att hantera enskilda äskanden som
kommer in utanför den beslutade processen. Dessa äskanden kan inte sättas i relation till
övriga nämnders behov inför kommande år eftersom det inte finns något sådant
underlag.
Det finns inte heller något ekonomiskt utrymme för att utöka kostnaderna nästa år utan
att någon annan nämnd i så fall får stå tillbaka. Den plankalkyl som föreligger till
budgetavstämningen har ett resultat för 2020 nära noll och ett negativt budgetresultat
2021. Att utöka budgeten för 2019 kommer att resultera i ett negativt budgetresultat
2020 och ytterligare minus för 2021.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande
Regionstyrelsen har föreslagit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beviljas 2
miljoner kronor för arbetet med teknikcollege. Nämnden uppmanas samtidigt att
undersöka möjligheten till annan finansiering på kort och lång sikt.
Anförande
Anförande hålls av Gabriella Hammarskjöld (C).
Yrkanden
•

Eva Nypelius (C) yrkar att regionfullmäktige ställer sig bakom att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ansöker om certifiering av teknikcollege. Tilläggsavtalet
avslås. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden uppmanas att undersöka
möjligheterna till annan finansiering på kort och på lång sikt. I detta instämmer
Stefan Nypelius (C).

•

Meit Fohlin (S) yrkar, med instämmande av Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP),
bifall till regionstyrelsens förslag.

P r op os it i on och om rös t n in g
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om att bevilja 2 miljoner
kronor till teknikcollege, och Eva Nypelius yrkande om avslag på regionstyrelsens
förslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag om bifall till att bevilja 2 miljoner kronor till teknikcollege. NEJ
för Eva Nypelius avslagsyrkande. Omröstningen utfaller med 37 Ja röster och 34 Nej
röster. Av bilaga framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag om beviljande av 2
miljoner kronor till teknikcollege har vunnit majoritet.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43

Strategisk plan och budget 2019-2021
RS 2018/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-11
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 320

Regionfullmäktiges beslut
1.

Driftbudget 2019 fastställs enligt förslag.

2.

Investeringsbudget 2019-2020 samt plan 2021-2023 fastställs enligt förslag.

3.

Skattesatsen lämnas oförändrad.

4.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.

5.

Regionstyrelsen får i uppdrag att, utifrån en utvärdering, analys och effektbeskrivning av nuvarande besparingsprogram, ge förslag på hur arbetet med att
anpassa regionens utbud och verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna för
perioden 2020-2022 ska genomföras. Förslaget ska, utöver ovan, grunda sig på en
analys gjord av SKL, samhällsekonomiska prognoser kopplat till befolkningsprognos
och demografisk utveckling samt Pwc:s ekonomiska långtidsprognos. Uppdraget ska
redovisas vid budgetberedningen i maj 2019.

6.

Regionstyrelsen får också i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder inom ramen för
Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta
hänsyn till andra nationella beslut.

7.

Med anledning av socialnämndens investeringsäskande om 70 miljoner kronor 2019
för att bygga ett nytt korttidsboende får nämnden i uppdrag att återkomma till
budgetberedningen våren 2019 med en konsekvensbeskrivning avseende driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på
verksamheten. Beskrivningen ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden,
framförallt avseende påverkan på verksamheten.

8.

Regionstyrelsen får i uppdrag att till BUB 2019 komplettera utredningen om föroch nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta
för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform.

9.

Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt
inom Region Gotland.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.
10.

Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden intensifiera
arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av
enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska
underhållskostnaderna.

11.

Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på
lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till budgetberedningen 2019.

12.

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning av
helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med
en om- och tillbyggnad av Alléskolan.

13.

Reservation
Följande reserverar sig mot beslutspunkten 1, driftsbudget, till förmån för S-V-MP-Fialternativet, samt uppdrag 8, 9, 11 och 12, till förmån för avslagsyrkande:
Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Brittis Benzler (V),
Charlotte Andersson (S), Thord Ingesson (S), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V),
Annelie Klovsjö (S), Aino Friberg Hansson (S), Katja Viklund (V), Victoria Öjefors Quinn (V),
Bo Björkman (S), Lennart Petersson (S), Linus Gränsmark (S), Jörgen Benzler (V), Hanna
Westerén (S). Tommy Gardell (S), Lena Eneqvist (S), Mikael Nilsson (S), Torgny Ammunet (S),
Håkan Ericsson (S), Isabel Enström (MP), Daniel Heilborn (MP), Linn Philip (S), Carin
Rosell (S), Karl-Allan Nordblom (MP), Wolfgang Brunner (MP), Tomas Pettersson (Fi) och Torun
Ström (Fi).
Sammanfattning
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2018 föreslår regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar ( i miljoner kronor, mnkr):
Budgeterat resultat 2019 efter beslut av
RF 2018-06-18

60 mnkr

Justering finansförvaltningen och ny
skatteprognos

-7 mnkr

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.
Sänkt internhyra

26 mnkr (1 mnkr redan beslutat som
en del av 170 mnkr besparingen),
total sänkning 27 mnkr

Ökade kapitalkostnader för nämnderna

-8,5 mnkr

Anslag EU val 2019

-1,5 mnkr

Budgeterat resultat 2019

69 mnkr

Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget i juni 2018 föreslår
regionstyrelsens arbetsutskott följande förändringar ( i tusental kronor, tkr):
2019
Mottagningskök

-1 200

Wisbygymnasiet söder kök

-2 100

2020

Havdhem skola kök

-2 900

Lärbro skola kök

-3 000

Fole skola kök

-1 000

Mark- och stadsmiljö att
fördela

-5 000

Beläggningsprogram

1 000

Enskilda vägar, förbättring

1 000

Upprustning parker
ospecificerat

500

Lekutrustning

700

Bad- och besöksplatser,
upprustning och förändring

1 000

Dovhjorten parkeringshus
Kvarnåkershamn
bräckvattenverk
Gotlands vattenförsörjning

800
41 000
-25 000

Slite deponi
Summa

2021

12 700

20 000

-20 000

13 100

-20 000
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.
Arbetsutskottet har beslutat att internhyran ska sänkas motsvarande 27 miljoner kronor.
I övrigt överlämnas ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
På regionstyrelsens sammanträde föredrogs strategisk plan och budget av Åsa Högberg,
ekonomidirektör, Ulrika Jansson bitr. ekonomidirektör, Mikael Wollbo,
redovisningschef, regionstyrelseförvaltningen.
Driftsbudget
Regionstyrelsens föreslår följande ramjusteringar av driftsbudgeten efter
budgetavstämningen +69 miljoner kronor.
+69 mnkr Utgångsläge
RS; arbetet med Tillväxtprogram
och RUS

-2,5 mnkr Prioriterat att få igång arbetet
med bred förankring av ny
RUS, genomförande Tillväxtprogram

RS; politiker org. och arvoden,
politiska sekreterare

-3,4 mnkr Införande av politiska
sekreterare 2019, halvtid
oppositionsråd
samt regionalt utv. utskott

TN; kollektivtrafik

-2,0 mnkr Utökad kollektivtrafik

GEAB, utdelning

10,0 mnkr

Summa

+2,1 mnkr

Samt konsekvenser av beslut i
§ 318-319 BUN 10 mnkr och
GVN 2 mnkr

-10,0 mnkr

Budgetresultat totalt

+59 mnkr

-2,1 mnkr

Investeringar
Regionstyrelsen föreslår oförändrad investeringsbudget, i enlighet med arbetsutskottet.
Uppdrag
Regionstyrelsen har på sitt sammanträde 25 oktober beslutat att följande uppdrag ges till
regionstyrelseförvaltningen:
1. Uppdrag att ta fram underlag för eventuell försäljning av Romabadet och
återkomma med lägesrapport till regionstyrelsen i januari.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.
2. Uppdrag att i bostadsförsörjningsplanen analysera och ta hänsyn till behov av
trygghetsboende eller andra boendealternativ för äldre i Hemse och Slite.
3. Uppdrag att se över de olika resursfördelningsmodellerna inför budgetavstämningen
2019 med en delrapport till BUB 2019.
Regionstyrelsen föreslår att följande uppdrag ges av fullmäktige till regionstyrelsen:
5. Regionstyrelsen får i uppdrag att, utifrån en utvärdering, analys och effektbeskrivning av nuvarande besparingsprogram, ge förslag på hur arbetet med att
anpassa regionens utbud och verksamhet till de ekonomiska förutsättningarna för
perioden 2020-2022 ska genomföras. Förslaget ska, utöver ovan, grunda sig på en
analys gjord av SKL, samhällsekonomiska prognoser kopplat till befolkningsprognos
och demografisk utveckling samt Pwc:s ekonomiska långtidsprognos. Uppdraget ska
redovisas vid budgetberedningen i maj 2019.
6. Regionstyrelsen får också i uppdrag att redovisa möjliga åtgärder inom ramen för
Region Gotlands verksamhet som stärker skattekraften och övriga intäkter samt ta
hänsyn till andra nationella beslut.
7. Med anledning av socialnämndens investeringsäskande om 70 mnkr 2019 för att
bygga ett nytt korttidsboende får nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen våren 2019 med en konsekvensbeskrivning avseende driftkonsekvenser, alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Beskrivningen ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt
avseende påverkan på verksamheten.
8. Regionstyrelsen får i uppdrag att till BUB 2019 komplettera utredningen om föroch nackdelar med alternativa driftsformer för VA-verksamheten att även omfatta
för- och nackdelar för avfallsverksamheten i alternativ driftsform.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra utmaningsrätt
inom Region Gotland.
10. Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden intensifiera
arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och underhåll av
enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet och minska
underhållskostnaderna.
11. Tekniska nämnden får i uppdrag att se över och återkomma med förslag på
lösningar för parkeringsfrågan vid lasarettet till budgetavstämningen 2019.
12. Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten oavsett driftsform.
13. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en redovisning av
helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för nybyggnad jämfört med
en om- och tillbyggnad av Alléskolan.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.
Förslag på driftsbudget 2019

Förslag
C-M-L-KD

Förslag
S-V-MP-Fi

Förslag SD

+69 mnkr

+69 mnkr

+69 mnkr

RS; arbetet med Tillväxtprogram och
RUS

-2,5 mnkr

0

0

RS; politiker org. och arvoden, politiska
sekreterare

-3,4 mnkr

-3,4 mnkr

0

TN; kollektivtrafik

-2,0 mnkr

0

0

+10,0 mnkr

+10,0 mnkr

+10,0 mnkr

SON LSS

0

-4,0 mnkr

0

Våld i nära relationer

0

-1,6 mnkr

-1,6 mnkr

+2,1 mnkr

-1,0 mnkr

-1,6 mnkr

Samt konsekvenser av beslut i § 318-319,
BUN -10 mnkr och GVN -2 mnkr

-10,0 mnkr

-10,0 mnkr

-10,0 mnkr

-2,0 mnkr

-2,0 mnkr

-2,0 mnkr

Budgetresultat totalt, avrundat

+59 mnkr

+58 mnkr

65 mnkr

Utgångsläge efter budgetavstämning

GEAB, utdelning

Summa

Yrkanden
• Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag i dess helhet ( i sammanställningen
av driftsbudgeten kallat förslag C-M-L-KD). I detta instämmer Jesper Skalberg
Karlsson (M), Johan Thomasson (L), Sara Lidqvist (KD), Stefan Nypelius (C) och Lars
Thomsson (C).
•

Meit Fohlin (S) yrkar, med instämmande av Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Filip
Reinhag (S) och Tomas Pettersson (Fi), att:
Driftsbudget ( i sammanställningen av driftsbudgeten kallat förslag (S-V-MP-Fi):
Socialnämnden tillförs 1,6 miljoner kronor för att förstärka arbetet mot våld i
närarelationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

−
−

Socialnämnden beviljas 4 miljoner kronor i tillskott för ökade behov inom LSSverksamheten.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.
Mnkr
Utgångsläge efter budgetavstämning

69

GEAB utdelning

10

Regionstyrelsens politiska organisation,
politiska sekreterare
Teknikcollege

-3,4
-2

BUN 2019

-10

SON LSS

-4

Våld i när relationer

-1,6

Ramförändringar totalt

-11

Resultat

58

Investeringar
Investeringsbudget enligt regionstyrelsens arbetsutskott.
Uppdrag
Avslag yrkas på följande förslag på uppdrag från regionstyrelsen, se ovan: 8, 9,
11,12, 13. Förslagen om uppdrag 5, 6, 7 och 10 tillstyrks. I detta instämmer Saga
Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Tomas Pettersson (Fi).
Prop osit i on er och omr ös t ni n ga r
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till driftsbudget (enligt förslag
C-M-L-KD) och Meit Fohlins yrkande på driftsbudget (enligt förslag S-V-MP-Fi) och
finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens
förslag. NEJ för Meit Fohlins yrkande. 34 röstar Ja. 31 röstar Nej. 6 Avstår. Av bilaga
framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag till driftbudget har vunnit majoritet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till investeringsbudget och
finner att den bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till att skattesatsen lämnas
oförändrad och finner att den bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till god ekonomisk hushållning
och finner att den bifalls.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 43 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdragen 5, 6 och 7 och
finner att dessa bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 8 och Meit
Fohlins avslagsyrkande finner att regionstyrelsens förslag till uppdrag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 9 och Meit
Fohlins avslagsyrkande finner att regionstyrelsens förslag till uppdrag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 10 och finner att
detta bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 11 och Meit
Fohlins yrkande om avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 12 om
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler och Meit Fohlins yrkande om
avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag. NEJ för Meit Fohlins avslagsyrkande. 40 röstar Ja. 31 röstar
Nej. Av bilaga framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag till uppdrag 12 har
vunnit majoritet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till uppdrag 13 och Meit
Fohlins yrkande om avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 44

Låneram och anvisning av eget kapital 2019
RS 2018/976

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-26
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 321

Regionfullmäktiges beslut
•

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.

•

Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.

•

Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.

•

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

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget om
regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets
ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av
nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och hur stor
del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för regionens
upplåning. Låneskulden uppgår per den sista augusti till 486 miljoner kronor, mnkr.
Amortering har skett med 179 mnkr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2019 innehåller stora projekt
framförallt inom VA-området så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för
upptagande av långfristiga lån 2019 sätts till 300 mnkr. Målet är att framledes sänka
investeringsnivån och därmed även nivån för upplåning.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 45

Motion. Lokal integrationsplikt för nyanlända
RS 2017/1150

-Motion 2017-12-18
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-12
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 287

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Jesper Skalberg Karlsson (M) har lämnat in en motion till regionfullmäktige där han
föreslår:
Att Region Gotland tar initiativ till en lokal integrationsplikt för nyanlända med sin
utgångspunkt i de punkter som anförts ovan.
Punkterna refererar till ett antal lokala förändringar inom olika nämnders verksamheter
på integrationsområdet. De föreslagna förändringarna ska möta de utmaningar som
asylinvandringen till Sverige hösten 2015 har inneburit. Punkterna rör förpliktelser för
nyanlända och samverkan mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att motionen inte är förenlig med Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. Integrationsstrategin gäller för Gotland i sin helhet och
antogs av regionfullmäktige och länsstyrelsen i september 2017 (RF § 118).
Strategin utgår från den första av de elva europeiska grundprinciperna för integration
som beslutats av Europarådet år 2004:
Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt
tillmötesgående mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.
Integrationsplikten såsom den beskrivs i motionen är enbart plikter för den nyanlända.
Den är därmed inte överensstämmande med gällande integrationsstrategins
utgångspunkt om ett ömsesidigt tillmötesgående.
Den sistnämnda punkten i motionen rör vikten av samverkan mellan Region Gotland
och Arbetsförmedlingen. Samverkan parterna emellan sker redan idag på alla nivåer,
bland annat utifrån en överenskommelse inom ramen för Delegationen för unga och
nyanlända till arbete.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 45 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Anföranden
Anföranden hålls av Saga Carlgren (V), Jesper Skalberg Karlsson (M), Filip Reinhag (S), Isabel
Enström (MP) och Tomas Pettersson (Fi).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 46

Motion. Strategi för idrottens anläggningar
RS 2017/1153

- Motion 2017-12-18
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-02
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 284

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

I en motion yrkar Ulf Klasson, Lena Grund, Frans Brozén och Claes Nysell, samtliga
(L), att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en strategi
för idrottens behov av anläggningar, båda egna och föreningsägda/drivna. De yrkar
vidare att det därefter görs en projektering under 2018 för att på bästa sätt prioritera
nyinvesteringar och renoveringar.
I samband med beslut om framtida kultur- och fritidsverksamheten fick regionstyrelsen
i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan för utarbetande av
ett reviderat fritidspolitiskt program samt en anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar (regionfullmäktige 2017-09-25, § 117). I tidigare budgetunderlag från
kultur- och fritidsnämnden har ett antal större investeringsobjekt aktualiserats inom
planperioden, exempelvis nytt badhus, ny ishall, anläggningar för ridsport, gymnastik,
fotboll (konstgräs), elljusspår och ombyggnation omklädningsrum. Dessa är inte
inarbetade i gällande investeringsplan utan har att hanteras i samband med beslut kring
anläggningsstrategi.
Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av
regionfullmäktige (2017-06-19, § 87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma med
en statusrapport angående befintligt skick för Region Gotlands sim- och ishallar. Svaret i
rapporten (Statusrapport sim- och ishallar, 2017-09-20) bekräftar ålderstigna badanläggningar i behov av underhåll samt styrning i vägvalet mellan reinvesteringar och
nybyggnation.
Regionstyrelsen gav därefter regionstyrelseförvaltningen 2017-10-26, § 272 i uppdrag att
ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby. Förstudie syftar till att
visa på hur ett badhus i Visby kan bidra till bättre tillgång till bad på Gotland och
tillfredsställa olika gruppers behov och önskemål. Förstudien ska tas fram i bred dialog
med allmänhet, föreningsliv, näringsliv och patientgrupper.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 46 forts.
Uppdraget ges under förutsättning att nödvändiga budgetmedel beslutas.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att förslaget till förstudiedirektiv kommer att
säkerställa ett fullgott beslutsunderlag för framtida beslut om nytt badhus i Visby.
Regionstyrelsen beslutade 2018-02-01, § 9 att godkänna direktiv gällande förstudie för
nytt badhus i Visby samt att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utifrån
direktivet beställa och genomföra en förstudie gällande ett nytt badhus i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med skrivelse.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Kultur- och fritid

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 47

Motion. Anläggningsinventering hästsport
RS 2017/1055

- Motion 2017-11-20
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-04
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 283

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat på att även ridsporten ska inkluderas i den
anläggningsstrategi som ska genomföras av kultur- och fritidsavdelningen med start
inom kort. Samt att förutsättningarna för ridsport, speciellt avseende ungdomar, utreds.
I samband med beslut om framtida kultur- och fritidsverksamheten fick regionstyrelsen
i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en plan för utarbetande av
ett reviderat fritidspolitiskt program samt en anläggningsstrategi för fritids- och
idrottsanläggningar (regionfullmäktige 2017-09-25 § 117). I tidigare budgetunderlag från
kultur- och fritidsnämnden har ett antal större investeringsobjekt aktualiserats inom
planperioden, exempelvis nytt badhus, ny ishall, anläggningar för ridsport, gymnastik,
fotboll (konstgräs), elljusspår och ombyggnation omklädningsrum. Dessa är inte
inarbetade i gällande investeringsplan utan har att hanteras i samband med beslut kring
anläggningsstrategi.
I anläggningsstrategin ska det belysas hur det ser ut med befintligt bestånd, hur
önskemålen från idrotten ser ut, hur vi som Region Gotland kan möta dessa önskemål
eller hjälpa idrotterna att själva göra det. I den här genomgången är ambitionen att alla
idrotter på Gotland ska vara delaktiga, inte minst genom Gotlands idrottsförbund. I
detta inkluderas även ridsporten. Ridsporten utövas, precis som motionen säger, till stor
del i privatägda lokaler, men det finns även ridhus där Region Gotlands i dagsläget
betalar ut driftsstöd. En del av anläggningsstrategin, vad gäller exempelvis ridsporten, är
att se över om hur den ska bedrivas i framtiden och hur Region Gotland på bästa sätt
kan medverka till det. Ett av huvudområdena i anläggningsstrategin kommer att vara att
på bästa sätt främja idrottande för barn och ungdomar. Även där är givetvis ridsporten
inkluderad.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen ska bifallas.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 47 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkanden
•

Filip Reinhag (S) yrkar att motionen ska anses besvarad.

•

Fredrik Gradelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag om bifall till motionen. I detta
instämmer Stefan Nypelius (C), Eva Nypelius (C) och Saga Carlgren (V).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Filip Reinhags yrkande
om att motionen ska anses besvarad finner att motionen bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Kultur och fritid

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 48

Motion. Medborgarinitiativ till landsbygdsutveckling vid strandnära
områden, s.k. LIS-områden
RS 2017/865

- Motion 2017-09-25
- Byggnadsnämnden 2018-04-18, § 86
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 289

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med att frågan ska behandlas i kommande revidering av
översiktsplan.

I en motion till regionfullmäktige har Ann Hrdlicka (M) yrkat att möjligheten till lokalt
utpekande av LIS-områden undersöks och redovisas för Regionfullmäktige .
I motionen har hon framfört följande:
”Som bekant är dialog och lokala initiativ värdefulla när det gäller att få till utveckling, gynna
företagande och skapa förutsättningar för tillväxt. Därför finner jag det rimligt att undersöka om
privata initiativ / medborgarinitiativ till utpekande av LiS-områden skulle kunna tillämpas på
Gotland. På så vis kan vi fånga fler initiativ till att få landsbygden att leva.
Byggnadsnämnden har låtit samhällsbyggnadsförvaltningen utreda den aktuella
frågeställningen och de har svarat att ”Enligt PBL 7 kap §18 e kan kommunen i en
översiktsplan, i en fördjupning av översiktsplanen eller som ett tematiskt tillägg till
planen under vissa förutsättningar peka ut områden för landsbygdsutveckling i
strandnära läge, s.k. LIS-områden. Att peka ut LIS-områden måste ske inom ramen för
den översiktliga planeringen. Så något ”lokalt utpekande” är inte lagtekniskt möjligt
enligt plan-och bygglagen (PBL). Dock kan lokala krafter föreslå vilka områden som i
nästa formella översiktsplan borde vara ett s.k. LIS-område, men det måste förankras
enligt sedvanlig planprocess (samråd-granskning-antagande) för att få benämningen LISområde.” Med denna bedömning som grund har byggnadsnämnden därefter beslutat
om avslag på motionen.
Regionstyrelseförvaltningen har instämt i den bedömningen som byggnadsnämnden
gjort och föreslår att regionstyrelsen avslår motionen för beslut i regionfullmäktige.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 48 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med att frågan ska
behandlas i kommande revidering av översiktsplan.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 49

Motion. Ej klara detaljplaner vid markanvisning
RS 2017/1057

- Motion 2017-11-20
- Byggnadsnämnden 2018-02-07, § 12
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-26
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 281

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Anna Hrdlicka (M) yrkar i en motion att Region Gotland vid markanvisningstävlingar
och markanvisningar arbetar klart detaljplanen tillsammans med exploatören för att dra
nytta av deras kunskaper.
I regionens gällande riktlinjer för markexploatering- och försäljning av mark och fastigheter finns angivet under punkten 3.1 e, att detaljplanearbetet ska ske i nära samverkan
mellan regionen och byggherren. För närvarande görs en översyn av regionens riktlinjer,
bland annat ovan nämnda riktlinjer, och denna punkt kommer då att kvarstå.
Regionen har vid ett antal markexploateringar arbetat enligt motionens förslag, t ex
pågår för närvarande ett sådant arbete på fastigheten Järnvägen 4 i Visby med Gillöga
AB. Tidigare har regionen även haft ett samarbete kring arbetet med detaljplanen med
exploatörerna på fastigheten Sergeanten i Visby.
AB Gotlandshem har fått en direktanvisning av del av Gråbo 1:8 med förutsättningen
att detaljplanearbetet ska ske i nära samarbete med regionen.
Regionstyrelseförvaltningen har framfört att ambition är att även framledes arbeta i
enlighet med vad Anna Hrdlicka yrkar i sin motion och att motionen med detta anses
besvarad.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 50

Motion. Brist på detaljplanelagd mark
RS 2017/981

- Motion 2017-10-23
- Byggnadsnämnden 2018-04-18, § 87
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-07-09
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 290

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens överväganden.

I en motion från Lars Thomsson (C) yrkas att
−

Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för
bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden.

−

Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet framöver.

I motionen motiveras yrkandena bl.a. med att ”Mycket mark är planlagd för bostadsbyggande i Visby via den fördjupade översiktsplanen Hela Visby, men det råder redan
nu en akut brist på färdiga detaljplaner. …. Normal processtid att ta fram en detaljplan
är ca 1,5-2 år, det gör att det nu är väldigt bråttom att komma igång med detaljplaneläggningen av nya bostadsområden. Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har
ökat under den senaste tiden. Även här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner
att välja mellan, speciellt med attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen
tar fram flera detaljplaner även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.
Byggnadsnämnden har i sitt svar framfört att ”det är viktigt att prioritera arbetet med att
ta fram detaljplaner för bostadsbyggande på Gotland. En strategi för att göra detta är att
säkerställa alla delar i den s.k. exploateringsprocessen. För att kvalitetssäkra detaljplaneprocessen måste även projektering och genomförandedelarna säkerställas och i dagsläget
är detta den stora utmaningen. För görs inte detta försenas per automatik framtagandet
av detaljplaner eller så får vi antagna detaljplaner men genomförandet fallerar d.v.s. att
avsaknad av eller förseningar av utbyggnad av vägar och VA gör att byggnationen av
bostäder ej kan ske trots att det finns en antagen detaljplan.”
Regionstyrelseförvaltningen har i sitt svar utvecklat byggnadsnämndens resonemang
med att detaljplaneläggning visserligen är en viktig del av förutsättningarna för att
möjliggöra ett byggande av bostäder,
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 50 forts.
men inom exploateringsprocessen ryms ett antal andra viktiga delar vilka måste ges
prioritet och resurser för att byggandet inte ska försenas. Det handlar om projektering
(markanvisning, markundersökning, upphandling m.m.) och genomförande (utbyggnad
av gator, vatten och avlopp, markanvisning m.m.).
Det är således viktigt att inte enbart fokusera på planläggningen av mark. För Visby
pågår för närvarande planläggningen av ett antal stora utbyggnadsområden för bostäder
inom Gråbo och Visborg, bedömningen är att dessa utbyggnadsområden tillsammans.
innehåller fler än 1 000 bostäder. För tätorter utanför Visby har regionstyrelseförvaltningen tidigare i en sammanställning av byggbar planlagd mark, konstaterat att läget är
relativt gott inom delar av ön, bland annat har markanvisning genomförts för byggande
av bostäder i Hemse och Klintehamn. Ytterligare områden utanför Visby är aktuella för
anvisning inom den närmaste framtiden.
När det gäller bostadsbyggandet framöver vill regionstyrelseförvaltningen hänvisa till
pågående arbete med revidering av bostadsförsörjningsplanen, ett uppdrag som
regionstyrelsen beslutade om 2018-02-01. Inom ramen för denna plan kommer det
framtida bostadsbehovet för olika målgrupper och för olika delar av Gotland att
hanteras. Denna plan kan sedan utgöra stöd för kommande exploateringsplanering och
uppdrag om planläggning.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med
förvaltningens överväganden.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 51

Motion. Miljömål gällande transporter
RS 2017/587

- Motion 2017-06-19
- Tekniska nämnden 2018-01-31, § 23
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-14
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 280

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Robin Storm (M) har i en motion yrkat på att:
−

Vid upphandlingar specificeras att minst Euro 5 ska uppnås för lastbilar som
används av samarbetspartners.

−

Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6.

I motionen anförs att ”Region Gotland (nedan kallat RG) har väldigt högt ställda miljöoch klimatmål i sin Vision 2025. Detta bör också gälla när RG upphandlar lastbilstjänster. Ett minimumkrav kan tyckas vara minst Euro 5-klassning på lastbilarna som
utför tjänster för RGs räkning. RG borde själva också ha en policy att så fort man
införskaffar en lastbil ytterligare i fordonsparken så ska den uppfylla Euro 6. På detta
sätt kan RG genom handling också visa att man menar allvar av sin Vision.”
Tekniska nämnden har 31 januari 2018 föreslagit att motionen avslås. Nämnden
bedömer att ”vid upphandling av samarbetspartners till Region Gotland avseende
lastbilar eller entreprenörsmaskiner är det ett rimligt krav att specificera minst ett Euro 5
krav. Detta har teknikförvaltningen för avsikt att göra framgent, dock har förvaltningen
fortfarande ett gällande avtal att förhålla sig till och där framgår följande: ”Fordon med
totalvikt över 3,5 ton, ska uppfylla kraven enligt Euro IV eller senare Euro-krav.
När detta avtal upphör, alternativt sägs upp från någon del av parterna, har teknikförvaltningen för avsikt att ställa minst Euro 5 krav i kommande upphandling.
Svaret avseende att ”Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6”
är följande:

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 51 forts.
Vid nyanskaffning av last- och entreprenadmaskiner är detta en rimlig målsättning.
Däremot går den inte att uppfylla i praktiken då teknikförvaltningen även upphandlar
begagnade maskiner. Där kan förvaltningen inte ställa Euro 6 krav i upphandlingen.
Av de tilldelade medlen förvaltningen har både i maskinanskaffningsplanen samt i
driftsbudgeten finns inte de ekonomiska förutsättningarna att ”aldrig” köpa ett fordon
som inte uppnår Euro 6.
Om förvaltningen enbart upphandlar nya fordon fungerar det med Euro 6 men med
gällande ekonomiska ramar går det ej att uppnå att ”aldrig” köpa en last- eller
entreprenadmaskin som inte uppnår Euro 6.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens bedömning och har föreslagit att
motionen avslås.
Regionstyrelsen har tillstyrkt att motionen avslås.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 52

Motion. Avfyrande av fyrverkeripjäser och annan pyroteknik
bör regleras
RS 2018/370

- Motion 2018-03-26
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-08-16
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 286

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Jonas Niklasson (C) har i en motion yrkat att regionen utreder möjligheten att reglera
skjutandet av raketer och annan pyroteknik till lämpliga klockslag och att regionen
utreder möjligheten att förbjuda avlossande av raketer och annan pyroteknik från vissa
särskilt känsliga områden såsom t ex innanför murarna eller från andra områden som
kan anses särskilt olämpliga i det här avseendet.
Yrkande 1 – Ja, det finns möjligheter att reglera
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, en kommun får enligt 3 kap. 9 §
ordningslagen meddela de ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som
behövs för att förhindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av
användningen av pyrotekniska varor.
Av 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att föreskrifter enligt 3 kap. 9 § inte får angå
förhållanden som är reglerade i denna lag eller annan författning eller som enligt lagen
eller annan författning kan regleras på något annat sätt. Föreskrifterna får inte lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet.
Med förordningen (1993:1632) har regeringen bemyndigat kommunerna att meddela
föreskrifter enligt bl.a. 3 kap. 9 §§ ordningslagen. Kommunerna får dock inte meddela
sådana föreskrifter som innebär en inskränkning i den enskildes frihet att framföra ett
musikaliskt verk eller något annat konstnärligt verk.
Regionen har utnyttjat bemyndigandet genom att i allmänna lokala ordningsföreskrifter
för Region Gotland föreskriva följande.
”Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
22 § Tillstånd av polismyndigheten krävs för att få använda pyrotekniska varor inom
Visby innerstad.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 52 forts.
23 § Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor i gallerian på Östercentrum och
närmare Domkyrkan i Visby än 100 meter.”
Yrkande 2 – Behov av utökat förbud mot fyrverkeri och andra pyrotekniska varor
Regionstyrelseförvaltningen finner det svårt att utan mera resurskrävande utredande
peka ut nya områden för förbud, där behovet av förbud kan antas vara stort
och förbudet bli efterlevt eller beivrat; allt utan att lägga onödigt tvång på enskilda eller
riskera att ingripa i konstfulla framföranden. Därför föreslås i första hand att motionen
anses besvarad med denna skrivelse. Skulle det bedömas finnas behov av att utreda
frågan om nya förbudsområden vidare, föreslås att regionstyrelsen får i uppdrag av
fullmäktige att tillsätta en utredning med resurser för det ändamålet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med förevarande
utredning.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag med att motionen anses
besvarad.
Anförande
Anförande hålls av Jonas Niklason (C).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 53

Motion. Namnändring av avdelning inom tekniska nämndens
verksamhetsområde
RS 2017/1151

- Motion 2017-12-18
- Tekniska nämnden 2018-04-25, § 130
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-2018-07-09
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 288

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

I en motion till regionfullmäktige yrkar Frans Brozén (L), att tekniska nämnden ändrar
namnet på (avdelningen) enheten ”Mark och Stadsmiljö” till ”Mark och
landsbygds/stadsmiljö”.
Tekniska nämnden har 25 april 2018 behandlat ärendet och kommit fram till att ett
namnbyte inte är motiverat. Den aktuella enheten Mark- och stadsmiljö har i huvudsak
uppdrag och åtaganden i områden där Region Gotland är fastighetsägare/väghållare.
Uppdragen finns i stads- eller tätortsmiljö, något som gör att enhetens namn kan sägas
spegla de uppdrag som enheten har. Ett namnbyte vore dessutom förknippat med stora
kostnader då mallar, visitkort, skyltar med mera skulle behöva bytas ut.
Regionstyrelseförvaltningen har instämt i den bedömning som tekniska nämnden gjort
och föreslår att motionen avslås.
Regionstyrelsen har tillstyrkt att motionen avslås.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 54

Motion. Bredda länsväg 148
RS 2017/585

- Motion 2017-05-16
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-16
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 285

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Eva Nypelius, m.fl. (C) har i en motion yrkat att standarden på väg 148 ska höjas och att
vägen ska breddas. De yrkar även på att dessa förbättringar ska ingå i Gotlands
länstransportplan.
Som bakgrund pekas det på i motionen att vägen är en av de mest trafikerade och
olycksdrabbade av Gotlands länsvägar, samtidigt som den är en av de smalaste.
Trafikverkets lösning att sänka hastigheten för att skapa säkrare vägar är fel sätt att lösa
problemet. En snabb och säker framkomlighet på vägarna behövs för att utveckla
näringslivet och öka boendet över hela Gotland, oavsett om man använder kollektivtrafik, bil eller cykel. Vägarnas standard är viktig för att nå befolknings- och tillväxtmål.
Väg 148 är en av de vägar som bör ha hög prioritet.
Fårös attraktion som besöksmål gör att trafiken på vägen ökar kraftigt under sommaren.
Nuvarande standard på länsväg 148 är en av de begränsande faktorerna för att Fårö och
norra Gotland ska kunna utvecklas ytterligare.
Regionstyrelseförvaltningen anför att det i motionen yrkas på att förbättringar av väg
148 ska ingå i Gotlands länstransportplan. I februari godkände regionstyrelsen
länsplanen för regional transportinfrastruktur 2018-2029. Planen är lämnad till
regeringen, som beslutar om ekonomiska ramar, och ska därefter fastställas av
regionfullmäktige.
I planen beskrivs väg 148:s brister och i planen ingår att kunna genomföra insatser på
vägen som en av de åtgärder som skulle kunna finansieras genom länsplanen.
Infrastrukturinvesteringar är ofta mycket kostsamma. Med Gotlands länsplans ekonomiska ram finns dock endast förutsättningar att genomföra mindre förbättringar.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 54 forts.
I statens budget för 2018 fick Trafikverket 50 miljoner kronor avsedda för förbättringsåtgärder på Gotlands vägnät. Medlen ska användas för att öka framkomligheten och
förbättra trafikmiljön. Åtgärderna ska planeras i samråd med region Gotland. Medlen
kan användas mellan 2018-2022.
Enligt Region Gotlands uppfattning ska åtgärderna prioriteras till norra Gotland och då
till väg 148.
Trafikverket har nyligen påbörjat en åtgärdsvalsstudie för väg 148 (region Gotland
medverkar i arbetet), för att se på brister och behov, och för att föreslå åtgärder.
Åtgärdsvalsstudien planeras finnas färdig vid årsskiftet 2018/19.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad och att arbete
pågår enligt intentionerna i motionen.
Regionstyrelsen har tillstrykt regionstyrelseförvaltningens förslag med att motionen anses
besvarad.
Yrkande
•

Stefan Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Eva Gahnström (C), att motionen ska
bifallas.

•

Meit Fohlin (S) tillstyrker, med instämmande av Brittis Benzler (V), regionstyrelsens
förslag om att motionen anses besvarad.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om att motionen anses
besvarad och Stefan Nypelius yrkande om att motionen ska bifallas och finner att
motionen anses besvarad.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 55

Motion. Bilfritt på Skeppsbron under sommarkvällarna
RS 2017/1056

- Motion 2017-111-20
- Tekniska nämnden 2018-02-21, § 50
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-05-15
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 282

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad. Tekniska nämnden har gett teknikförvaltningen i uppdrag
att fortsätta planeringen för utökade gångfartsområden på Hamnplan och
Skeppsbron i Visby.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat att förutsättningarna för
avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds. Som skäl anges
att Skeppsbron sommartid är livligt frekventerad och en plats där folk träffas och
flanerar. Skeppsbron skulle enkelt kunna göras om till gågata där människor har
företräde framför bilar. Den nödvändiga trafiken skulle kunna ledas via Korsgatan.
Tekniska nämnden har vid sitt sammanträde 21 februari redogjort för de regler som
gäller. På en gågata får motorfordon inte föras i genomfart. Om Skeppsbron skulle
göras om till gågata måste all trafik till Högskolan, Biblioteket, kongresshallen, hamnen,
restauranger, parkeringar, m.m. passera Korsgatan för att komma ut på Hamnplan via
Hamngatan. Att göra om Skeppsbron till gågata endast kvällstid bedöms inte vara
realistiskt.
Tekniska nämnden genom dess teknikförvaltning har dock planer på att utöka de
gångfartsområden som finns på Cramérgatan, Donnersgatan och Strandvägen till att
också omfatta Hamnplan och Skeppsbron. Detta är ett led i att förbättra för bl.a. den
ökande mängd kryssningsbesökare som förväntas komma under 2018. På ett
gångfartsområde får motorfordon föras i genomfart men med total väjningsplikt mot
gående och endast i gångfart. Kostnader kommer att uppkomma för omskyltning och
eventuella hastighetsdämpande åtgärder på nya gångfartsområden.
Tekniska nämnden föreslår att motionen anses besvarad och har gett förvaltningen i
uppdrag att fortsätta planeringen för utökade gångfartsområden på Hamnplan och
Skeppsbron i Visby.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 55 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har i sin tur delat tekniska nämndens bedömning och
föreslår att motionen anses besvarad med att tekniska nämnden givit sin förvaltning i
uppdrag att fortsätta planeringen för utökade gångfartsområden på Hamnplan och
Skeppsbron i Visby.
Regionstyrelsen har delat såväl tekniska nämndens bedömning som regionstyrelseförvaltningens bedömning och tillstyrker att motionen anses besvarad.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 56

Motion. Ingen parkeringsbot innan kl. 11:00
RS 2018/367

- Motion 2018-03-26
- Tekniska nämnden 2018-08-29, § 210
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-09-12
- Regionstyrelsen 2018-10-25, § 291

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Håkan Onsjö (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att bilar som parkeras
inom område där parkeringsreglering gäller, inte ska kunna ges parkeringsböter förrän
tidigast efter två timmars fri parkering. Det skulle i normalfallet innebära att parkeringsböter tidigast kan ges från kl. 11:.00. Motiven till den föreslagna förändringen är att den
skulle skapa mindre irritation hos invånarna samt att den skulle spara en del arbetstid för
parkeringsvakterna.
Tekniska nämnden har vid sammanträde 29 augusti redogjort för sin och förvaltningens
synpunkter på det aktuella förslaget. Nämndens bedömning är att en förändring som
skulle innebära att tiden för parkeringsbevakning förskjuts till kl. 11:00 skulle komma att
innebära att allmänheten anpassar sitt beteende därefter. Följden kommer att bli att den
som parkerar kl. 18:00 föregående dag, ställer parkeringsskivan på kl. 11:00 kommande
dag, vilket skulle innebära fyra timmars fri parkering fram till kl. 13:00. Tekniska
nämnden avslår motionen och överlämnar den till fullmäktige för beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot tekniska nämndens bedömning i
ärendet och föreslår att motionen avslås.
Regionstyrelsen har, i enlighet med tekniska nämnden och regionstyrelseförvaltningen,
tillstyrkt att motion avslås.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 57

Krisledningsnämnd
RS 2018/9

- Regionstyrelsen 2018-10-15, § 254

Regionfullmäktiges beslut
•

Till ledamöter i krisledningsnämnden för perioden 2018-10-15 till och med
2022-10-14 väljs:
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Johan Thomasson (L)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)

•

Till ersättare väljs:
Eva Ahlin (C)
Ola Björkqvist (KD)
att inträda i tur och ordning för (C)
Andreas Unger (M)
Anna Hrdlicka (M)
att inträda i tur och ordning för (M-L)
att därefter inträda i tur och ordning för C-M-L-KD-gruppen
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Thomas Gustafson (V)
att inträda i tur och ordning för S-V-MP-gruppen

•

Till ordförande utses: Eva Nypelius (C). Till 1:e vice ordförande utses Jesper
Skalberg Karlsson (M).

•

Nuvarande krisledningsnämnd upphör i och med detta beslut.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 57 forts.
Regionfullmäktige har att utse krisledningsnämnd vid ny mandatperiod: 2018-10-15 till
och med 2022-1014. Krisledningsnämnden ska enligt reglementet bestå av sju ledamöter
och sju ersättare.
Expedieras:

Regionstyrelsen
Krisledningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Krisplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 58

Avsägelser i regionfullmäktige
RS 2018/9
- Robin Storms (M) avsägelse 2018-10-24
- Nils Ingelmarks (M) avsägelse 2018-10-24

Regionfullmäktiges beslut
•

Robin Storm (M)befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Nils Ingelmark (M)befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Robin Storm (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Nils Ingelmark (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Expedieras:

Robin Storm
Nils Ingelmark

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 59

Avsägelser och fyllnadsval. Hälso- och sjukvårdsnämnden
RS 2018/9
- Nils Ingelmarks (M) avsägelse 2018-10-24

Regionfullmäktiges beslut
a) Nils Ingelmarks (M) avsägelse från uppdrag som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden godkänns.
b) Moderaterna meddelar att ingen ny ersättare nomineras.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras:

Nils Ingelmark
Moderaternas partiexpedition
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 60
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Patriks Hjerts medborgarförslag om ny sträckning av Linje 11 genom Rone, Burs och del
av Eke socken. RS 2017/1022
•

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 254

Jens Söderbergs medborgarförslag om renovering av gång- och cykelbana i Slite Södra och
området Slite Länna med ljussättning. RS 2017/ 1081
•

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 256

Monica Sjöstens medborgarförslag om väjningsplikt på Artillerigatan i Visby.
RS 2018/ 446
•

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 257

Lars Flemströms medborgarförslag om att öppna toaletterna i Herrviks hamn.
RS 2018/495
•

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 255

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 61

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Jan Alamos medborgarförslag om stöd till glutenallergiker (celiaki)
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

RS 2018/1092
2018-10-22

Britt-Inger Thomssons medborgarförslag om normal taxa för akuta
tand- och sjukvårdsbesök
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

RS 2018/1093
2018-10-22

Britt-Inger Thomssons medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för
pensionärer
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/1094
2018-10-22

Lars Ahlgrens medborgarförslag om en badbrygga utanför
Strandgärdet, nedanför Paviljongsplan
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2018/1099
2018-10-23

Tommy Marquarts medborgarförslag om utökad demokrati genom att RS 2018/1136
2018-11-01
rösta på inkomna medborgarförslag
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Dan Perssons medborgarförslag om att till riksdagen hemställa om
kärnvapenförbud
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2018/1145
2018-11-05

Anita Ljustells medborgarförslag om att anpassa kollektivtrafiken till RS 2018/1146
2018-11-05
båtarnas tider
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 62

Frågor
Filip Reinhag (S) får tillstånd att ställa en fråga om antalet besök till Romabadet:
”I intervju med Eva Nypelius på hela Gotland 2018-10-27 påstår regionstyrelsens
ordförande att Romabadet ’var det bad som var mest utnyttjat och drog in mest
intäkter’. Vad baserar regionstyrelsens ordförande det uttalandet på?”.
Frågan besvaras av Eva Nypelius (C).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 63
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Filip Reinhag (S) får tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) ställa
interpellation om utmaningsrätt med kollektivavtal.
RS 2018/1208

Filip Reinhag (S) får tillstånd att till regionrådet och tillika kultur- och fritidsberedningens
ordförande Fredrik Gradelius (C) ställa interpellation om att låta utmaningsrätten även
omfatta biblioteksverksamheten.
RS 2018/1209

Jörgen Benzler (V) får tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) ställa
interpellation om elavbrott på Gotland.
RS 2018/1210

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-11-19

Rf § 64

Information
Till handlingarna lades information om
•

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Konsekvenser av negativ årsprognos för
budget 2019. RS 2018/987
•

Regionstyrelsen 2018-10-25, § 301

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-09-19, § 590

Byggnadsnämnden - Åtgärdsprogram och åtgärdsplan med anledning av
delårsrapport 2 för 2018. RS 2018/1157
•

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2018-10-28

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-11-19

Omröstning § 29
Ärende: Begäran om tilläggsanslag för överförmyndarnämnden

Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag om avslag
på överförmyndarnämndens begäran
om tilläggsanslag
NEJ: för Meit Fohlins yrkande om medgivande för överförmyndarnämnden om
att överskrida sin budgetram

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Monika Westfält Nilsson (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Roger Wärn (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Margareta Benneck (M)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ayman Aboulaich (M)
Rolf Öström (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)

Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Charlotte Andersson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Annelie Klovsjö (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Peterson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Torgny Ammunet (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Daniel Heilborn (MP)
Linn Philip (S)
Karin Rosell (S)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-11-19

Omröstning § 30
Ärende: Begäran om tilläggsanslag för socialnämnden för att täcka kostnader
uppkomna i samband med mottagandet av ensamkommande ungdomar samt LSS

Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Monika Westfält Nilsson (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Roger Wärn (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Margareta Benneck (M)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ayman Aboulaich (M)
Rolf Öström (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)

Proposition:
JA:
för regionstyrelsens förslag om avslag
på socialnämndens begäran om
tilläggsanslag
NEJ: för Isabel Enströms yrkande om att
socialnämndens begäran om tilläggsanslag avslås men att nämnden medges
att överskrida sin budgetram

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Charlotte Andersson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Annelie Klovsjö (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Peterson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Torgny Ammunet (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Daniel Heilborn (MP)
Linn Philip (S)
Karin Rosell (S)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Eva Pettersson SD)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)

PROTOKOLL
2018-11-19

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-11-19

Omröstning § 31
Ärende: Begäran om tilläggsanslag för hälso- och sjukvårdsnämnden för
vårdkvalitet

Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag om avslag
på hälso- och sjukvårdsnämndens
begäran om tilläggsanslag
NEJ: för Meit Fohlins yrkande om att
begäran om tilläggsanslag avslås men att
hälso- och sjukvårdsnämnden medges
att överskrida sin budgetram

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Monika Westfält Nilsson (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Roger Wärn (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Margareta Benneck (M)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ayman Aboulaich (M)
Rolf Öström (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Eva Pettersson (SD)

Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Charlotte Andersson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Annelie Klovsjö (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Peterson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Torgny Ammunet (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Daniel Heilborn (MP)
Linn Philip (S)
Karin Rosell (S)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Karl-Allan Nordblom (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)
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Omröstning § 41
Ärende: Äskande. Avvikelser i barn- och elevvolymer samt begäran om
ramförstärkning

Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
för regionstyrelsens förslag om bifall till
barn- och utbildningsnämndens äskande
NEJ: för Eva Nypelius avslagsyrkande

Följande röstade ja:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Charlotte Andersson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Annelie Klovsjö (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Peterson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Torgny Ammunet (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Daniel Heilborn (MP)
Linn Philip (S)
Karin Rosell (S)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Eva Pettersson (SD)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)

Följande röstade nej:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Monika Westfält Nilsson (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Roger Wärn (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Margareta Benneck (M)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ayman Aboulaich (M)
Rolf Öström (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-11-19

Omröstning § 42
Ärende: Äskande. Teknikcollege på Gotland

Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
för regionstyrelsens förslag om bifall
till att bevilja 2 miljoner kronor till
teknikcollege
NEJ: för Eva Nypelius avslagsyrkande

Följande röstade ja:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Charlotte Andersson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Annelie Klovsjö (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Peterson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Torgny Ammunet (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Daniel Heilborn (MP)
Linn Philip (S)
Karin Rosell (S)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Eva Pettersson (SD)
Ola Björkqvist (KD)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)

Följande röstade nej:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Monika Westfält Nilsson (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Roger Wärn (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Margareta Benneck (M)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ayman Aboulaich (M)
Rolf Öström (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
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Omröstning § 43, 1
Ärende: Strategisk plan och budget 2019-2021

Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Monika Westfält Nilsson (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Roger Wärn (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Margareta Benneck (M)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ayman Aboulaich (M)
Rolf Öström (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)

Driftsbudget
Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag till
driftsbudget (enligt förslag C-M-L-KD)
NEJ: för Meit Fohlins yrkande om
driftsbudget (enligt förslag S-V-MP-Fi)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Charlotte Andersson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Annelie Klovsjö (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Peterson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Torgny Ammunet (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Daniel Heilborn (MP)
Linn Philip (S)
Karin Rosell (S)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)
Avstår
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Eva Pettersson (SD)
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Omröstning § 43:2
Ärende: Begäran om tilläggsanslag för hälso- och sjukvårdsnämnden för
vårdkvalitet

Uppdrag 12: Efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag till uppdrag
12 om efterhandskompensation för
privat drivna vårdcentraler
NEJ: för Meit Fohlins yrkande om avslag på
uppdrag 12

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Monika Westfält Nilsson (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Roger Wärn (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Margareta Benneck (M)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Ayman Aboulaich (M)
Rolf Öström (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)

Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Charlotte Andersson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Annelie Klovsjö (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Peterson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Mikael Nilsson (S)
Torgny Ammunet (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Daniel Heilborn (MP)
Linn Philip (S)
Karin Rosell (S)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
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Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)
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