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Plats och tid

Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, 25 februari 2019, klockan 13.00-17.00

Närvarande

Beslutande
Se följande sidor

Övriga

Peter Lindvall, regiondirektör, RSF, Per Lundin, stadssekreterare, RSF, Rosita
Siggelin, kanslisekreterare, RSF

Utsedd att justera

Eva Pettersson och Torun Ström

Justeringens plats
och tid

Rådhuset Visborg 8 mars 2019

Paragrafer

§ 91-121

Omedelbart
justerade
Underskrifter
Sekreterare Per Lundin

Ordförande Inger Harlevi

Justerande Eva Pettersson

Justerande Torun Ström
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Beslutande
Inger Harlevi (M), ordförande
Björn Dahlström (C), 1:e vice ordförande
Jonathan Carlsson (S), 2:e vice ordförande
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren (V)
Brittis Benzler (V)
Eva Nypelius (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Eva Ahlin (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M), §§ 91-113
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V), §§ 96-122
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Victoria Öjefors-Quinn (V)
Philip Swärd (M)
Charlotte Criwall (M)
Bo Björkman (S)
Jörgen Benzler (V)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)

Eva Pettersson (SD)
Greger Eneqvist (S)
Elisabeth Wanneby (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (FI)
Torgny Ammunet (S), tjg ersättare, för My
Frändestrand (S)
Charlotte Andersson (S), tjg ersättare, för Linn
Philip (S)
Peter Barnard (V), tjg ersättare, för Per Edman (V)
§§ 91-95
Margareta Benneck (M), tjg ersättare, för Håkan
Onsjö (M)
Lisbeth Bokelund (MP), tjg ersättare, för Daniel
Heilborn (MP)
Berit Cedergren Onsjö (M), tjg ersättare, för Stefan
Wramner (M) §§ 114-122
Ingrid Engström (C), tjg ersättare, för Kristian
Gustafsson (C)
Ola Hallvede (C), tjg ersättare, för Joakim
Samuelsson (C)
Anneli Klovsjö (S), tjg ersättare, för Greger Eneqvist
(S)
Renée Lingström (S), tjg ersättare, för Anne Ståhl
Mousa (S)
Ingemar Lundqvist (M), tjg ersättare, för Ayman
Aboulaich (M)
Aina Mattson (L), tjg ersättare, för Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L), tjg ersättare, för Johan
Thomasson (L)
Lennart Petersson (S), tjg ersättare, för Linus
Gränsmark (S)
Ann-Christin Wallin (C), tjg ersättare, för Fredrik
Gradelius (C)
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Närvarande, icke tjänstgörande
Lars-Erik Benneck (M)
Tony Ekman (S)
Rebeccah Ericsson (V)
Niklas Gahne (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Anna Haack (KD)
Gerd Holmgren (FI)
Linnéa Högberg (KD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Margareta Persson (M)
Carin Rosell (S)
Stellan Sigsarve (C)
Jan Svensson (V)
Andreas Unger (M)
Catarina Wahlström (S)
Eira Werner (FI)
Hasan Özyurt (C)
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ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Regionfullmäktige

Sammanträdesdag

2019-02-25

Datum då anslaget sätts upp

2019-03-08

Anslaget får tas ned tidigast

2019-04-01

Förvaringsplats för protokollet

Regionstyrelseförvaltningen

Underskrift
Per Lundin
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RF § 91

Fyllnadsval till regionfullmäktige

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2018-12-27, inkom 2019-01-03, från sammanräkning som
utvisar att Monica Westfält Nilsson (M), Strelowgatan 20, 621 45 Visby, blir ny
ledamot i regionfullmäktige från och med 2018-12-17 till och med 2022-10-14
efter Patrik Thored (M).
Länsstyrelsens protokoll 2018-12-27, inkom 2019-01-03, från sammanräkning som
utvisar att Margareta Persson (M), Hablingbo Nisse 938, 623 42 Havdhem, blir ny
ersättare i regionfullmäktige från och med 2018-12-17 till och med 2022-10-14 efter
Monica Westfält-Nilsson (M).
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2018-12-27, Dnr: 201-4572-18
Skickas till
De valda
Moderaternas partiexpedition
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Justerande
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RF § 92

Revisorernas information

Carin Backlund (M), de förtroendevalda revisorernas vice ordförande, informerade
om pågående revisionsarbete.
Nyligen har, nedan nämnda, revisionsrapport överlämnats till tekniska nämnden för
besvarande.
•

Granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar.

Anm: Pågående revisionsrapporter informeras löpande om i regionfullmäktiges
kallelse, se närmare i ärende 30 i dagens kallelse.
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 93

Instruktioner för tillgänglighetsråd

RS 2018/72

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet utgår.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RF § 94

Riktlinjer för investeringsprocessen

RS 2018/417

Regionfullmäktiges beslut
•

Riktlinjer för investeringsprocessen i Region Gotland godkänns.

Regionens revisorer gjorde hösten 2016 en granskning av investeringsprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen hade innan revisorernas granskning planerat en översyn
av processen, men avvaktat revisorernas rapport.
Riktlinjerna avser den övergripande processen och berör inte förvaltningsinterna
processer som framförallt finns inom teknikförvaltningen. De berör inte heller
redovisningsfrågor som är reglerade i riktlinjer för investeringsredovisning och
riktlinjer för exploateringsredovisning.
Riktlinjerna beskriver ansvar och roller, definition av investeringar, budgetprocess,
finansiering och ekonomisk hantering.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att riktlinjerna ger goda förutsättningar att
processen fungerar bättre framåt. Den ger också underlag för att arbeta med de
interna förvaltningsprocesserna på ett mer strukturerat sätt. Riktlinjerna tillsammans
med riktlinjer för investeringsredovisning ersätter det som står om investering i
Regler för styrning och uppföljning för Gotlands kommun, fastställda av kommunfullmäktige 2003-03-17.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att riktlinjer
för investeringsprocessen godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Stefan Nypelius (C) och Meit Fohlin (S).
Ordföranden föreslår att regionstyrelsens förslag godkänns och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-20
Regionstyrelsen 2018-10-25, § 309
Skickas till
Samtliga nämnder
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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RF § 95

Regionalt trafikförsörjningsprogram

RS 2018/204

Regionfullmäktiges beslut

De övergripande målen för Gotlands kollektivtrafik (sidan 43 i programmet) i
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2019-2030 med de av regionstyrelsen
föreslagna redaktionella ändringar godkänns.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att i sitt budgetarbete inför strategisk plan och
budget 2020-2023 redovisa kostnader för åtgärder i enlighet med det regionala
trafikförsörjningsprogrammet.
•

Tekniska nämnden har 2018-10-24, § 249, beslutat att godkänna förslaget till
Regionalt trafikförsörjningsprogram och att överlämna det till regionstyrelsen för
beslut. Det befintliga programmet antogs 2013 och inför kommande trafikupphandlingar finns behov av att ta fram ett nytt program.
Tekniska nämnden har låtit genomföra nio dialogmöten där synpunkter har tagits
emot från allmänheten och efter detta har programmet varit ute på remiss.
Remissvaren och synpunkter från två workshops har inarbetats i förslaget till
regionalt trafikförsörjningsprogram.
Regionstyrelseförvaltningen beskriver översiktligt att det regionala trafikförsörjningsprogrammet syftar till att beskriva hur kollektivtrafiken på Gotland ska bidra till en
hållbar utveckling och avser att lägga grunden för kollektivtrafikens utveckling de
kommande åren. I programmet beskrivs förhållandena på Gotland avseende geografi,
befolkning, näringsliv och kollektivtrafik. Mot den bakgrunden görs en behovsanalys.
Under rubriken Strategiska inriktningar redovisas de nationella transportpolitiska
målen, regionala mål och branschgemensamma mål, som tillsammans med övriga
delar är grunden för det avsnitt som redogör för mål och åtgärder för Gotlands
kollektivtrafik. Målen för kollektivtrafiken syftar till att öka attraktiviteten, förbättra
tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och nå ett bättre
resursutnyttjande. I programmet föreslås åtgärder bland annat för en planering för
regelbundna avgångstider, bra anslutningar, snabba förbindelser, att förbättra
tillgängligheten för funktionsnedsatta resenärer, att öka nåbarheten till viktiga resmål,
att fordon drivs med förnyelsebara drivmedel samt för samordning mellan den
allmänna och den särskilda kollektivtrafiken.
Avsnittet är avstämt med representanter från teknikförvaltningens kollektivtrafikenhet och regionstyrelseförvaltningens ekonomi- och upphandlingsenhet.
forts
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RF § 95 forts
RS 2018/204

Förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram behandlar de ämnesområden som
lagen (2010:1065) om kollektivtrafik anger. Programmet är också framtaget efter
samråd i enlighet med lagens beskrivning. De krav lagen ställer på programmets
innehåll bör kunna ses som uppfyllda. Länsstyrelsens gör i sitt remissvar
bedömningen att programmet i huvudsak omfattar en sådan redovisning som krävs
enligt lagen om kollektivtrafik.
Programmets mål för kollektivtrafiken på Gotland (sidan 43) utgår från de nationella
transportpolitiska målen, från de regionala målen i Vision Gotland 2025 och
Energiplan 2020, mål ur regionens styrmodell och inriktningen i Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland 2019-2030.
Det översiktliga målet – Kollektivtrafiken på Gotland är en självklar del av transportsystemet och är ett hållbart resealternativ för både arbets- och fritidsresor - delas
upp i fem målområden som syftar till ett ökat resande och ökad hållbarhet. Dessa är
att öka attraktiviteten, förbättra tillgängligheten, öka nåbarheten, reducera miljöpåverkan och att nå ett bättre resursutnyttjande. Programmets syfte och mål
samspelar väl med regionens övergripande mål och ambitioner och bör ge en god
grund för utveckling av kollektivtrafiken.
I målområdet för bättre resurseffektivitet ingår ett mål om en 15 procentig ökning av
antalet resenärer (år 2022 jmf. med 2017) och ett mål om intäktsökning med 10 %
(år 2022 jmf. med 2017). Dessa mål ska ses som effekter av övriga mål och föreslagna insatser/åtgärder.
Delmålet om drivmedel i förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram lyder:
”Samtliga fordon i den allmänna kollektivtrafiken drivs fossilfritt senast år 2020”.
Detta skiljer sig mot Energiplan 2020s mål på samma område, som säger: ”Kollektivtrafiken på Gotland drivs till 100 % av förnybar energi, främst lokalproducerad
biogas, från och med år 2020”. Som nämnts ovan har regionstyrelsen tidigare
(§ 69/2017) fattat beslut om krav på drivmedel, för närmare beskrivning av beslutet
se rubriken ”Upphandling av kollektivtrafik och skolskjutsar”.
Byggnadsnämnden tar i sitt remissvar upp att det vore önskvärt med tydligare
kopplingar mellan det regionala trafikförsörjningsprogrammet och andra strategiska
program som har bäring på långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Som exempel
nämns den översiktliga planeringen och kommande parkeringsstrategi där sambanden mellan trafikförsörjning och samhällsplanering är starka. I denna typ av
frågor är det väsentligt att kunna utveckla ett nära samarbete mellan kollektivtrafikplaneringen och flera samhällsbyggnadsprocesser, översiktsplanerarbete och
detaljplanearbete.
forts
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Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 95 forts
RS 2018/204

Kollektivtrafiken har också en betydelsefull roll i det regionala utvecklingsperspektivet. Här kan särskilt nämnas genomförande av strategin Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland och det kommande arbetet med att ta fram en
regional utvecklingsstrategi (RUS).
Enligt lagen (2010:1065) om kollektivtrafik ska det regionala trafikförsörjningsprogrammet innehålla tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning, samt de
bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. I lagen
definieras inte begreppet ”fullt tillgänglig”.
I förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogram görs definitionen att personer med
rörelsehinder, syn- eller hörselskada självständigt ska kunna använda kollektivtrafiken. Dagens fordon uppfyller de kriterier som ställs utifrån den definitionen.
Någon hel linje som uppfyller kraven finns ännu inte. I programmet görs
bedömningen att det på längre sikt vore tänkbart att huvudlinjen i stadstrafiken skulle
kunna bli det. De tre största hållplatserna/bytespunkterna är utbyggda enligt
kriterierna. Sju bytespunkter, i de större tätorterna, ska enligt programförslaget vara
fullt tillgängliga under 2022 och 2025 (medel saknas). Av övriga hållplatser är en fullt
tillgänglig, åtta namngivna hållplatser anpassas 2019 och 2020 (statliga medel). I
programmet framhålls att alla hållplatser inte kan bli helt utbyggda, det finns ca 350
hållplatser på landsbygden. En inventering ska göras om vilken utrustning hållplatserna har idag. För att nå den största nyttan bör man koncentrera sig på de mest
använda hållplatserna och de servicepunkter som finns i strategin Ett långsiktigt
hållbart serviceutbud på Gotland.
Förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogam innehåller övergripande mål och en
målbild som konkretiseras med mer preciserade mål samt åtgärder. En planering
baserad på detta innebär enligt programförslaget att utbudet kommer att öka både på
landsbygden och i Visby. För genomförande av de konkreta åtgärderna krävs
resurser. Vid regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde i april 2018, § 142 var det
regionala trafikförsörjningsprogrammet uppe som informationsärende. Bl.a.
noterades då att: ”Ställningstagande kring kostnader tas årligen i arbetet med
strategisk plan och budget.” De åtgärder som föreslås i förslaget till regionalt trafikförsörjningsprogam bör därför kostnadsberäknas och behandlas i samband med
strategisk plan och budget 2020-2023.
Arbetsutskottet föreslog ändringar i trafikförsörjningsprogrammet och överlämnade
därför ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogades
kallelsen till regionstyrelsens sammanträde.
forts
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RF § 95 forts
RS 2018/204

Regionstyrelsen har föreslagit att de övergripande målen för kollektivtrafiken enligt
sidan 43 i programmet godkänns. Styrelsen beslutade att de redaktionella ändringarna
införs i programmet inför regionfullmäktiges sammanträde.
Regionstyrelsen föreslår även att tekniska nämnden får i uppdrag att i sitt budgetarbete inför strategisk plan och budget 2020-2023 redovisa kostnader för åtgärder i
enlighet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Karl-Johan Boberg (C), Saga Carlgren (V), Meit Fohlin (S), Eva
Gahnström (C), Lars Engelbrektsson (SD), Gunnel Lindby (C), Lars Thomsson (C),
Victoria Öjefors Quinn (V), Eva Nypelius (C), Lisbeth Bokelund (MP), Tommy
Gardell (S), Ola Hallvede (C) och Gabriella Hammarskjöld (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 249
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-14
Regionstyrelsen 2018-12-12, § 365
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RF § 96

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland

RS 2016/731

Regionfullmäktiges beslut
•

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland 2019-2027 antas med de av
regionstyrelsen föreslagna ändringarna.

Regional besöksnäringsstrategi för Gotland har tagits fram i samverkan mellan
näringsliv, organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg
framåt i syfte att utveckla och stärka en hållbar tillväxt för den gotländska
besöksnäringen. Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i
”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” och i det statliga näringslivspaketet
”Hållbara Gotland”.
Gotland har en lång tradition som attraktivt resmål. Det finns en stark efterfrågan
från olika kundgrupper i Sverige och internationellt. Besökaren väljer Gotland som
resmål med dess olika attraktioner, upplevelser och utbud av olika former av service.
Besöksnäringen har vuxit och växer fortfarande organiskt utifrån enskilda aktörers
investeringsvilja. Besöksnäringen är uppbyggd av allt från ideella föreningar och
många små företag till ett mindre antal stora företag.
Gotland som destination och varumärke byggs av samspelet mellan aktörer, lokalbefolkning och besökaren. Grundsynen i strategin är att det behövs en gemensam
kartbild över nuläget och samlad syn på hur vi gemensamt ska driva utvecklingen
framåt så att Gotland även i framtiden ska vara ett självklart och hållbart resmål.
Strategin skapar förutsättningar för att aktörerna kan arbeta med en gemensam
målbild och att man har samma bild inom vilka strategiska utvecklingsområden
insatser behöver genomföras.
Visionen säger att Gotland ska upplevas som norra Europas mest attraktiva resmål
2027. En avgörande förutsättning är att turismen och besöksnäringen utvecklas på ett
hållbart sätt som tar hänsyn till alla tre dimensionerna ekonomi, ekologi och den
sociala aspekten. Att göra varje beslut till ett medvetet beslut som tar hänsyn till
hållbarhet är en nödvändig utveckling för Gotland såväl som i hela världen.
Strategin tar avstamp i att Gotland ska vara en attraktiv destination året runt för såväl
svenska som internationella resenärer. Genom att lägga fokus på internationella
resenärer och en exportmogen besöksnäring höjer vi nivån på vårt erbjudande och
får en tydlig grund för att agera utifrån ett helårsperspektiv. Genom att nyttja ledig
kapacitet höst, vinter och vår kan beläggningsgrad och lönsamhet ökas utan nya
forts
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investeringar. Detta ska ske genom att arbeta med en tematiskt baserad produktportfölj, tydliga besöksstråk och samordning mellan aktörer, organisationer, myndigheter, akademi och civilsamhället.
Implementering bygger på ett antal strategiska vägval. Fram till 2022 fokuseras
arbetet på strategiska åtgärder och att bygga och testa system för produktutveckling,
innovation och kunskapsuppbyggnad. För aktörer och hela det gotländska systemet.
Gotland ska upplevas som en destination – öppen året om – som är exportmogen år
2022.
Besöksnäring är ett styrkeområde för Gotland med god potential för utveckling.
Turismen tillför Gotland en stark ekonomi och Gotland har goda möjligheter att
utvecklas hållbart med fler internationella besökare och fler besökare över hela året.
Klimatförändringarna framöver och det ökande internationella intresset av att besöka
Gotland ställer stora krav på samverkan och samarbete mellan företag, organisationer, myndigheter, akademi och civilsamhället.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att förutsättningarna för utveckling och
hållbar tillväxt förbättras med en bland aktörerna gemensamt framtagen och
förankrad analys och strategi. En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred
kunskap och förståelse för hela systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för
företagens egna handlingsplaner och arbete, enskilt eller i samarbete, och som
vägledning för regionens och myndigheternas fortsatta prioriteringar inom området.
Arbetsutskottet har föreslagit ändringar i besöksnäringsstrategin och överlämnat ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogades
kallelse till regionstyrelsens sammanträde.
Regionstyrelsen har föreslagit att:
På sid 10 Förslag på åtgärder, ytterligare ett målområde att utvecklas vidare.
- Hållbarhet, ta emot fler besökare utan ökad miljöbelastning.
På sidan 11, rutan med mål.
Översta rutan under rubrik Öka resandet med flyg och färja.
- Minska miljöbelastningen för att resa till och från Gotland.
På sidan 11, rutan med mål. Det nedersta fältet ”aktivt arbeta för året runt”
- Förbättra möjligheterna att nå besöksmål utanför Visby utan bil.
De två sista sidorna om partnerskap och dess styrgrupp i besöksnäringsstrategin
beslutas av regionstyrelsen.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att den regionala besöksnäringsstrategin
med de av styrelsen ovan föreslagna ändringarna godkänns.
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Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
tillsammans med näringslivets aktörer och akademi bilda ett partnerskap för ledning
och styrning av det kommande implementeringsarbetet.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med partnerskapet ta fram
en handlingsplan för strategins genomförande. Planen ska innehålla implementering
och uppföljning/revidering.
Avsnitten om partnerskapets strategiska utmaningar, överenskommelse om partnerskap och styrgruppens roll (sid. 27-28) i Besöksnäringsstrategin fastställs.
De av regionstyrelsen föreslagna ändringarna inarbetas i besöksnäringsstrategin inför
fullmäktiges beslut.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Nypelius (C), Brittis Benzler (V), Meit Fohlin (S), Tomas
Pettersson (Fi), Lars Thomsson (C), Per Edman (V), Jesper Skalberg Karlsson (M)
och Stefan Nypelius (C).
Isabel Enström (MP) yrkar, med instämmande av Saga Carlgren (V) att det på sidan
10 Operativa mål kompletteras med ”Hållbara besök”. Regionstyrelsen ges i uppdrag
att tillsammans med partnerskapet ta fram framgångsfaktorer och målnivåer för
detta.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till regional besöksnäringsstrategi och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer därefter proposition på Isabel Enström tilläggsyrkande om
hållbara besök och finner att det avslås. Omröstning begärs. JA för avslag för
tilläggsyrkandet. NEJ för bifall till tilläggsyrkandet. 58 röstade ja. 13 röstade nej. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Tilläggsyrkandet avslås.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 1
Skickas till
Gotlands förenade besöksnäring
Länsstyrelsen
Uppsala universitet campus Gotland
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Regionfullmäktiges beslut
•

Avtal mellan Region Gotland och Akademihotellet AB avseende tillhandahållande
av boendeförmedling godkänns.

Sedan 2003 har högskolan på Gotland haft en boendegaranti för studenter där
Region Gotland via avtal varit en part. Region Gotland har genom en boendeförmedlare på ca 75% av en heltidstjänst fullgjort regionens del av avtalet.
Boendeförmedlare har varit anställd av regionen men arbetat åt högskolan och
numera universitetet. En stor del av arbetet har skett i samarbete med studentkåren
Rindi.
Ett skäl till att regionen varit inblandad i boendeförmedling är att varken Högskolan
eller numera Universitetet enligt sina regelverk får bedriva boendeförmedling. Nu har
situationen förändrats i och med att Uppsala Akademiförvaltning AB förvärvat
Universitetets fastighet. Uppsala Akademiförvaltning AB bedriver boendeförmedling
i Uppsala via sitt bolag Akademihotellet AB och har erbjudit sig att göra detsamma
på Gotland.
Bedömningen är att boendeförmedling kan bedrivas på ett tydligare och effektivare
sätt om förmedlingen står Universitet nära rent organisatoriskt. Att Gotland också får
del av den samlade kompetensen som finns inom Akademihotellet AB är ytterligare
en fördel. Därför föreslås att Region Gotland istället för att bedriva en egen boendeförmedling till studenter uppdrar åt Akademihotellet AB att tillhandahålla en tjänst
om ca 75 procent av en heltid för att bedriva boendeförmedling för studenter på
Gotland mot en ersättning om 400 000 kr.
Finansiering för 2019 hanteras inom budgetram för avdelningen Regional utveckling.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att avtal
mellan Region Gotland och Akademihotellet AB avseende tillhandahållande av
boendeförmedling godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-16
Regionstyrelsen 2018-12-12, § 379
Skickas till
Akademihotellet AB
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RS 2018/900

Regionfullmäktiges beslut

Region Gotland, tidigare Gotlands kommun, bekräftar att ingången borgensförbindelse 1993-05-07 (”Borgensförbindelsen”), vari Region Gotland åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest
äger företräda Region Gotland genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
• Region Gotland bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region Gotland
2011-10-10, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar
regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot
någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
• Region Gotland bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region Gotland den
2011-10-10, vari Region Gotlands ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
• Regionstyrelsens ordförande (vid frånvaro inträder 1:e vice ordförande) och
regiondirektören (vid frånvaro inträder ekonomidirektören) utses att för regionens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
•

Kommuninvest skapades utifrån grundidén att svenska kommuner och landsting
tillsammans får bättre villkor för sina investeringar än vad de får var och en för sig.
Kommuninvest har i dagsläget ca 280 medlemmar. Region Gotland blev medlem i
Kommuninvest ekonomisk förening år 1994.
Kommuninvests förmåga att bistå medlemmarna med stabil och kostnadseffektiv
finansiering baseras på dess mycket höga kreditvärdighet. Avgörande för finansmarknadens förtroende för Kommuninvest är den solidariska borgen som krävs för
ett medlemskap i Kommuninvest. Borgensåtagandet innebär att medlemmarna har
ett solidariskt ansvar för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Region Gotland
utfärdade sin borgensförbindelse 1993-05-07 och bekräftade denna genom beslut i
regionfullmäktige 2009-11-23, § 140. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i
tio år från den dag då åtagandet ingicks alternativt från den dag regionfullmäktige
bekräftade detta.
forts
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Utöver borgensförbindelsen har samtliga medlemmar tecknat ett separat regressavtal
samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat. Dessa båda avtal undertecknades av Region Gotland 10 oktober
2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år.
För att underlätta för medlemmarna har Kommuninvest beslutat att tillämpa ett
gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser så att dessa hanteras i samma beslut.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att Region Gotland, tidigare Gotlands
kommun, bekräftar att ingången borgensförbindelse 1993-05-07
(”Borgensförbindelsen”), vari Region Gotland åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”)
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Region Gotland
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
Region Gotland bekräftar att regressavtalet undertecknat av Region Gotland
2011 10-10, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras
för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon
eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Region Gotland bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Region Gotland 201110-10, vari Region Gotlands ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Regionstyrelsens ordförande (vid frånvaro inträder 1:e vice ordförande) och
regiondirektören (vid frånvaro inträder ekonomidirektören) utses att för regionens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
förnyelse, enligt ovan, ska ske av borgensåtagandet, regressavtalet och garantiavtalet.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsen förslag, om att tidigare ingångna
avtal förlängs och finner att så är fallet.
Beslutsunderlag

Kommuninvest 2018-08-29
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-26
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 2
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Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland godkänner ändrat samarbetsavtal med Kommunalförbundet för
avancerad strålbehandling.

Kommunalförbundet för Avancerad Strålbehandling har inkommit med förslag till
ändrat samarbetsavtal. Förslaget innebär att en större andel av förbundets kostnader
skulle täckas med en fast avgift för sjukvårdshuvudmännen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2018-10-17, § 605 föreslagit regionfullmäktige att
inte godkänna det nya samarbetsavtalet med Kommunalförbundet för Avancerad
Strålbehandling.
Regionstyrelseförvaltningen har delat hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning och
föreslår att erbjudandet avslås.
Arbetsutskottet har begärt att att få ett förtydligande av konsekvenser samt en
redovisning av ekonomin hos Skandionkliniken. Ärendet lämnades därför till
regionstyrelsen utan eget yttrande.
Regionstyrelse har föreslagit att samarbetsavtalet med Kommunalförbundet för
avancerad strålbehandling godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Filip Reinhag (S), Jesper Skalberg Karlsson (M) och Brittis
Benzler (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om godkännande av
samarbetsavtalet och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling 2018-06-27
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-10-17, § 605
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-15
Regionstyrelsen 2018-12-12, § 374
Skickas till
Kommunalförbundet för avancerad strålbehandling
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Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens begäran om ett tillfälligt tilläggsanslag på 1 850 000 kronor för
2019 för fortsatt inhyrning av tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen
bifalls.

Tekniska nämnden har 2018-11-21, § 269, begärt 1 850 000 kronor till driftsbudgeten
för att fortsätta att hyra in en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen för
kommande säsong. De motiverar detta med att då gångbron är en tillfällig lösning
uppfyller den inte kraven för att betraktas som en investering.
En tillfällig gångbro har 2018 uppförts i anslutning till kryssningskajen i Visby.
Gångbron är en tillfällig lösning innan en permanent bro kan byggas. Anslag för att
bygga en permanent bro finns i investeringsbudgeten med totalt 25 miljoner kronor.
Eftersom detaljplanearbetet inför ett eventuellt bygge av en permanent bro pågår
behöver den tillfälliga bron stå kvar även under kryssningssäsongen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme i budgeten 2019 för att
bifalla tekniska nämndens äskande. Budgetresultatet blir efter justering 57 miljoner
kronor vilket är under regionens finansiella mål om en budget som uppgår till två
procent av nettokostnaden.
Enligt regelverket ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte förekomma. Dock är behovet av en tillfällig gångbro inte att se som befintlig verksamhet.
En permanent gångbro kommer att byggas och medel för detta är avsatt i
investeringsbudget 2017 och kommer att flyttas med i kompletteringsbudget till 2019.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att tilläggsanslaget bifalls.
Ärendets behandling under mötet

Tomas Pettersson (Fi) yrkar, med instämmande av Hilda Frick (SD), avslag på
tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag.
Per Edman (V) och Karl- Johan Boberg (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag och
yrkar avslag på Tomas Petterssons och Hilda Fricks avslag.
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Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Tomas Petterssons
och Hilda Fricks avslagsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-11-21 § 269
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
Regionstyrelsen 2018-12-19
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Regionfullmäktiges beslut
•

Begäran om tilläggsanslag 2018 avslås.

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 241, begärt ett tilläggsanslag på 2 500 000 kronor
för att täcka befarat underskott inom sjukreseverksamheten. Orsaken till underskottet är att nyttjandet av sjukresor med taxi inte har minskat jämfört med förra året.
Snittkostnad per resa har ökat med 4,4 procent vilket på helårsbasis innebär en
ökning av kostnaden med 6 procent om trenden från årets första sju månader håller i
sig.
Tekniska nämnden menar att ekonomistyrningen för sjukresor har brister eftersom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen fattar beslut om nyttjande av sjukresa med taxi och
tekniska nämnden får bära kostnaden. Det saknas incitament att begränsa
användandet av taxi eftersom kostnaden inte drabbar den beslutande förvaltningens
ekonomi.
Justering av bestämmelser för sjukresor gjordes av regionfullmäktige 2017-10-23,
§ 158. I bestämmelserna står tydligt vilka regler som gäller för ersättning för olika
sjukresor och när olika transportmedel får användas.
Tekniska nämnden har även begärt att regionstyrelsen utreder frågan om principerna
kring ekonomistyrningen av sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård.
Regionstyrelseförvaltningen har i sin bedömning av ärendet anfört att det enligt
regionens regler för styrning och uppföljning ska tilläggsanslag för befintlig
verksamhet i princip inte förekomma. Budgetresultat för Region Gotland 2018 är
65 mnkr. Detta är under det finansiella målet på två procent av nettokostnaden. De
finansiella målen liksom de styrregler som är beslutade gäller och tekniska nämndens
äskande föreslås avslås.
Tekniska nämnden begär också att regionstyrelsen ska utreda ekonomistyrningsprinciperna för sjukresor, även för sjukresor för utomlänsvård.
Regionstyrelseförvaltningen menar att verksamhetsområden som berör fler nämnder
och förvaltningar framförallt ska hanteras i dialog mellan de berörda. I detta fall finns
tydliga regler om hur sjukresor ska beviljas och betalas. Dessa regler gäller både
teknikförvaltningen, då beställningscentralen ansvarar för bedömningen i de flesta
fall, och hälso- och sjukvårdsförvaltningen som vid hemresa även kan göra en
bedömning om färdsätt. Vid missbruk kan resenären bli betalningsskyldig.
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Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att begäran om tilläggsanslag avslås.
Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att göra en
översyn av principerna för ekonomistyrning av sjukresor. Översynen ska redovisas
till budgetberedningen 2019.
Regionstyrelsen har delat regionstyrelseförvaltningens förslag om att begäran om
tilläggsanslag avslås.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Karl-Johan Boberg (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 241
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-14
Regionstyrelsen 2018-12-12, § 375
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tilläggsanslag för anskaffning av slamfordon
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Regionfullmäktiges beslut

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för år 2019 med 2 500 000 kronor för
anskaffning av slamfordon. Tilläggsanslaget finansieras med regionens Eget
kapital.
• Ökade driftkostnader på totalt 300 000 kronor finansieras genom avfallstaxan.
•

Tekniska nämnden har 29 augusti 2108, § 202, begärt tilläggsanslag hos regionstyrelsen med totalt 2 500 000 kr för anskaffning av ett slamfordon till avfallsverksamheten. Avfallsverksamhetens slambilar är idag mycket ålderstigna och stora
kostnader läggs årligen på reparationer av fordonen. Gata parkavdelningen är
ansvarig för avfallsverksamhetens slambilar.
Fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas upp för att verksamheten ska
kunna bedrivas på ett effektivt sätt. Anskaffningen av nya fordon har skett i
begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen ska fortsätta driva
verksamheten i egen regi.
Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens
10-årsplan. Årlig anskaffning av nya fordon tas upp år 2019, 2020, 2022 och 2025
och kommer att vara inom ramen för maskinanskaffningsplanen.
I samband med beslut om investeringsbudget för regionen finns avsatta investeringspotter som nämnden/förvaltningen förfogar över för inköp av mindre inventarier,
maskiner, bilar mm. Tekniska nämndens pott är 8 600 tkr per år. Om medel av
investeringspotten finns kvar vid årets slut finns ingen möjlighet att flytta med dessa i
kompletteringsbudget.
Den 10-årsplan för återanskaffning som arbetats fram ingår i kommande års potter
för maskinanskaffning. Under 2019 är dock behovet att anskaffa två slamfordon för
att inte riskera att stå utan. Anskaffningsprocessen är utdragen då det tar lång tid från
att fordonen beställs tills de levereras, ibland upp till ett år.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag för 2019 med totalt 2,5 mnkr beviljas och att de ökade driftskostnaderna, i
enlighet med tekniska nämnden, på totalt 300 000 kronor finansieras genom avfallstaxan.
forts

26 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 102 forts
RS 2018/944

Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
tilläggsanslaget beviljas.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-08-29, § 202
Regionstyrelseförvaltningen 2018-10-18
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 8
Skickas till
Tekniska nämnden

27 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 103

Tilläggsanslag för anskaffning av spolfordon

RS 2018/943

Regionfullmäktiges beslut

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för år 2019 med 4 miljoner kronor för
anskaffning av spolbil. Tilläggsanslaget finansieras med regionens Eget kapital.
• Ökade driftkostnader på totalt 480 000 kronor finansieras genom avfallstaxan.
•

Tekniska nämnden har 2018-08-29 § 201, begärt tilläggsanslag för år 2019 med
4 miljoner kronor för anskaffning av spolbil till avfallsverksamheten. De ökade
driftkostnaderna på totalt 480 000 kronor finansieras genom avfallstaxan.
Avfallsverksamhetens saknar idag en spolbil till verksamheten. Anskaffningen av nya
fordon har skett i begränsad omfattning eftersom det varit osäkert om regionen ska
fortsätta driva verksamheten i egen regi. Tekniska nämnden kommer att fortsätta
driva slamuppdraget inom Region Gotlands i egen regi. Det innebär att fordonsparken inom slamuppdraget måste rustas upp för att verksamheten ska kunna
bedrivas på ett effektivt sätt.
I tekniska nämndens arbetsutskott 2018-04-11, § 103 återremitterades ärendet till
gata- parkavdelningen för att undersöka möjligheterna till biogasdrivna slam- och
spolbilar. Det finns två typer av gas som drivmedel, CNG (komprimerad naturgas
som finns på Gotland) och LNG (flytande naturgas). Det visar sig att de CNGmotorer som finns idag tyvärr är i underkant i styrka för att fungera tillfredställande i
slamverksamheten.
Däremot kan Region Gotland premiera ett miljövänligare motoralternativ i
utvärderingen vid inköp i denna upphandling, då det finns exempelvis HVO
(biodrivmedel) som alternativ. I kommande upphandlingar har utvecklingen
förhoppningsvis kommit så långt att Region Gotland kan köpa in fordon som drivs
med CNG.
Fordonsanskaffningen till slamverksamheten finns med i teknikförvaltningens
10-årsplan. Nyanskaffning av spolbil till avfallsverksamheten tas upp år 2027.
I samband med beslut om investeringsbudget för regionen finns avsatta investeringspotter som nämnden/förvaltningen förfogar över för inköp av mindre inventarier,
maskiner, bilar mm. Tekniska nämndens pott är 8 600 000 kronor per år. Om medel
av investeringspotten finns kvar vid årets slut finns ingen möjlighet att flytta med
dessa i kompletteringsbudget.
forts

28 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 103 forts
RS 2018/943

I framtida plan finns nyanskaffning av spolbil med. Dock saknas medel närmaste
åren för att kunna finansiera det behov som finns i dagsläget.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att tekniska nämndens begäran om
tilläggsanslag för 2019 med totalt 4 miljoner kronor beviljas.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att tilläggsanslaget beviljas.
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-08-29, § 201
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 9
Skickas till
Tekniska nämnden

29 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 104

Detaljplan för fastigheten Rute Stora Valle
1:16. Antagande

RS 2018/1151

Regionfullmäktiges beslut
•

Detaljplanen för Rute Stora Valle 1:16 antas.

Byggnadsnämnden har godkänt planförslag för Rute Stora Valle 1:16 och föreslår att
planen ska antas.
Ansökan om upprättade av detaljplan för Rute Stora Valle 1:16 inkom ursprungligen
2009 och avsåg då utbyggnad av planområdet med 24 bostadshus. Ett förslag till
detaljplan har ställts ut under 2012 och som en följd av inkomna synpunkter har ett
antal förändringar i planförslaget skett:
- Utställningsförslagets 24 tomter har minskats till åtta på grund av svårigheter med
att få vattentillgång till föreslagen avsaltningsanläggning för dricksvatten.
- Planbeskrivningen har anpassats till åtta bostadsenheter
- Ett PM på avloppslösning för planerad bebyggelse har tagits fram
- En administrativ planbestämmelse för att säkra tredje man har införts:
”Bygglovgivning eller fastighetsbildning får ej ske förrän VA och lokalgata är
utbyggt”.
Byggnadsnämnden har därefter 2014-10-01, § 234 godkänt förslaget till detaljplan för
vidare hantering i regionstyrelse och regionfullmäktige.
Allt sedan byggnadsnämndens godkännande av detaljplanen har en dialog pågått med
exploatörerna, tillika fastighetsägarna. Ur fastighetsägarnas synvinkel har det funnits
en vilja att undvika det krav på säkerhet i form av bankgaranti som stipulerades i
dåvarande regelverk (Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter). Detta regelverk gällde fram till nyligen och via praxis tolkades regelverket
så att en exploatör skulle ställa säkerhet i form av bankgaranti på ett belopp som
kunde säkerställa utbyggnaden av vatten, avlopp och vägar och därmed ge trygghet
för kommande tomtköpare inom området. Med det nyligen antagna regelverket i
ärendet RS § 196 2018-08-30, ”Policy och riktlinjer för fastigheter Region Gotland”,
har den aktuella bestämmelsen ändrats. Nu lyder tillämplig bestämmelse enligt
följande: ”I det fall detaljplanen inte reglerar att infrastruktur samt vatten och avlopp
ska vara färdigställt och i övrigt att åtgärderna enligt exploateringsavtal är utförda
innan bygglov lämnas, ska exploatören ställa säkerhet i form av bankgaranti för
fullgörandet av de skyldigheter som exploateringsavtalet medför/redovisar.”
forts

30 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 104 forts
RS 2018/1151

Planbestämmelserna för Stora Valle 1:16 innehåller en administrativ bestämmelse
som anger följande: ”Bygglovgivning eller fastighetsbildning får ej ske förrän VA och
lokalgata är utbyggt”.
Detaljplanen medger byggande av åtta bostadsenheter. Tillgången på vatten bedöms
som god och påverkan från avloppsanläggningen bedöms inte som betydande.
Genomförande av planen bedöms inte medföra betydande påverkan avseende
rekreation, friluftsliv, strandskydd, natur- och kulturmiljö samt landskapsbild. Region
Gotland är inte fastighetsägare och kommer heller inte att vara huvudman för allmän
plats inom detaljplanen.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att med det nya regelverket på plats gällande
säkerhet vid exploatering och med aktuell planbestämmelse rörande krav på
utbyggnad av VA och lokalgata innan bygglov och fastighetsbildning, så uppfyller
detaljplanen Region Gotlands krav i gällande riktlinjer och kan således antas.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
detaljplan för Rute Stora Valle antas.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Ahlin (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2014-10-01, § 234
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-13
Regionstyrelsen 2018-12-12, § 376
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 105

Förslag till taxa enligt plan och bygglagen,
PBL

RS 2018/1108

Regionfullmäktiges beslut

Taxan ändras i enlighet med byggnadsnämndens förslag och regionstyrelsens
förtydligande.
• Ny taxa träder i kraft 2019-04-01.
•

Byggnadsnämnden (nuvarande miljö- och byggnämnden) har 2018-10-17, § 216,
ämnat förslag på reviderad taxa inom plan- och bygglagen. Ny taxemodell för planoch bygglagens område började gälla 2017-01-01. I samband med framtagandet av ny
modell fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en utvärdering.
Nedanstående ändringar/revideringar menar byggnadsnämnden behöver
genomföras.
- Ändringar under Tabell A, avser A5-A10. Ändrad kvm intervall.
- Ändringar under Tabell A, avser A8-A10. Tid för teknisk granskning utökad med
0,5 timme.
- Ändringar under Tabell A, avser A17-A19, Tid för arbetsplatsbesök utökad med
1 timme.
- Tillägg under Tabell H, avser H15. Hantering av fler anmälningsärenden i en och
samma ansökan.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt byggnadsnämndens förslag. Dock behöver
texten i H15 förtydligas så att det klart framgår vad kostnaden blir. Ny text blir
”Debiteras med 50 % av avgiften per ärende”.
Förvaltningen föreslår att taxan ändras i enlighet med byggnadsnämndens förslag och
förvaltningens förtydligande.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att taxan
ändras i enlighet med byggnadsnämndens förslag och regionstyrelsens förtydligande.
Anm: Byggnadsnämnden har upphört och ny nämnd har bildats med namnet miljöoch byggnämnden.
forts

32 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 105 forts
RS 2018/1108
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Ahlin (C) och Gunnel Lindby (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Byggnadsnämnden 2018-10-17, § 216
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 7
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 106

Förslag på reducering av
anläggningsavgiften i vatten- och
avloppstaxan för mindre hyreslägenheter

RS 2017/1085

Regionfullmäktiges beslut
•

•
•
•

•

I Region Gotlands VA-taxa, § 3, avsnitt Bostadsfastighet, görs ett tillägg av
begreppet bostadsfastighet: ” I dessa taxeföreskrifter avses med Bostadsfastighet:
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostadsändamål avses tillgång
till matlagningsmöjlighet och hygienutrymme. Med bostadsfastighet jämställs
fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat
bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste
sett ur användarsynpunkt”.
Exempel på fastighet jämställd med bostadsfastighet
Butiker
Hotell
Sporthallar
Camping
Kontor
Stormarknader
Förvaltning
Restauranger
Utbildning
Hantverk
Sjukvård
Utställningslokaler
Ordet Tariff ersätts med Tariffenhet
SS 21053 ersätts av SS 21054.
Följande nya stycke sätts in:
” I fråga om små lägenheter med utrymmen som är =<50 kvm bruttoarea (BTA)
enligt svensk standard SS 21054 i sådan fastighet, som enligt ovan är jämställd med
bostadsfastighet, beräknas anslutningsavgiften utifrån 0,6 tariffenheter från och
med från tredje sådant utrymme <=50 kvm BTA.”
Ny taxa ska gälla från och med 2019-04-01.

Bo Björkman (S) föreslog i motion 2014-06-19 att vatten- och avloppstaxan (VAtaxan) ändras så att anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras för lägenheter
som är mindre än 50 kvadratmeter.
Regionfullmäktige behandlade 2017-03-24 regionstyrelsens förslag om en reducerad
anläggningsavgift men återremitterade ärendet för förnyad beredning i frågan kring
förväntade effekter av en förändrad taxa.
Efter komplettering behandlade regionfullmäktige ärendet 2017-06-17, § 97, varvid
motionen bifölls. Eftersom fullmäktiges beslut inte innehöll något om storleken av
reduceringen eller hur detta skulle påverka skrivningarna i regionens va-taxa fick
tekniska nämnden uppdrag att fram förslag till justering av texten i va-taxan.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 106 forts
RS 2017/1085

Tekniska nämnden har genom beslut 2017-11-22 lämnat förslag till hur avgiftsreduceringen kan utformas och de textmässiga förändringar som förslaget medför i
va-taxan. Dessutom har några smärre justeringar/förtydliganden gjort i taxans
befintliga textdelar där de ny bestämmelser placerats.
Regionstyrelsens arbetsutskott konstaterade 2018-01-17, § 2 att förslaget från
tekniska nämnden inte helt överensstämde med motionärens yrkande och
fullmäktiges beslut. Nämndens förslag innehöll dock både en utvidgning och en
inskränkning av motionärens förslag. Utvidgningen var att alla tariffenheter/lägenheter omfattas, oavsett typ av upplåtelseform för lägenheten, dvs även andra än
hyreslägenheter. Inskränkningen är att det är först från och med den tredje tariffenheten/lägenheten på en fastighet som den reducerade avgiften börjar gälla.
Ärendet återremitterades till tekniska nämnden för ytterligare beredning då förslaget
frångick fullmäktiges beslut gällande motion 2017-06-17, § 97, eftersom ändringen
föreslogs gälla från tredje lägenhet istället för första lägenhet.
Tekniska nämnden har 2018-09-19, § 220 beslutat att föreslå ovanstående ändringar i
VA-taxan enligt pkt 1-4. Tekniska nämnden framför argument till varför ändring ska
gälla från den tredje lägenheten, och inte såsom regionstyrelsens arbetsutskott yrkat
på, från den första lägenheten.
Tekniska nämnden har gjort en konsekvensbedömning av förslagets genomförande
och beräknar bortfallet av intäkter till ca 900 000 kr per år.
Regionstyrelseförvaltningen har konstaterat att tekniska nämnden inte tagit hänsyn
till arbetsutskottets skäl för återremiss när det gäller att konstruera en VA-taxa som
ger rabatt från första lägenheten, men utgår ifrån att de skäl som tekniska nämnden
anför har giltighet och kan godtas. Förvaltningen föreslår att tekniska nämndens
förslag till beslut godkänns förutom när det gäller tid för ikraftträdande för reviderad
VA-taxa, vilken av nödvändighet måste justeras till 2019-04-01.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att tekniska
nämndens förslag godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Bo Björkman (S) och Eva Ahlin (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-09-19, § 220
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-13
Regionstyrelsen 2018-12-12, § 378
Skickas till
Tekniska nämnden
35 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 107

Förslag till vatten- och avloppstaxa 2019

RS 2018/1133

Regionfullmäktiges beslut

Förslag till ny vatten- och avloppstaxa fastställs.
• Vatten- och avloppstaxan höjs med 6 procent för brukningsavgifterna.
• Beslutet träder i kraft 2019-04-01.
•

Tekniska nämnden har 2018-10-24, § 243, lagt fram förslag till reviderad vatten- och
avloppstaxa för 2019.
En genomgång av gällande VA-taxa har genomförts tillsammans med extern konsult.
Enligt nämndens bedömning behöver VA-taxan höjas med 6 procent from 2019.
Kapitalkostnaderna beräknas öka med 13 200 tkr beroende på de ökade investeringarna. Hänsyn har då tagits till att investeringsprojekten VA-ledning Södra linan
och uppförandet av bräckvattenverk kommer att aktiveras from september 2019.
Avskrivningarna beräknas öka med 2 500 000 kr och då har hänsyn tagits till att
avskrivningar görs i år med 30 miljoner kr.
Effekterna av nyanslutningar till VA-nätet beräknas sänka nettokostnaden med
1 650 000 kr.
Beslut om sänkt internränta 2019 påverkar VA-verksamheten genom att kostnaderna
sjunker med 2 500 000 kr.
Förslag till ny VA-taxa (bilaga A). I bilaga B framgår vilka revideringar som är gjorda.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Med de stora
investeringar som görs inom VA-verksamheten så är det oundvikligt att
abonnenterna får höjd taxa. Det är viktigt att VA-verksamheten är fullt finansierad så
att skattemedel inte används för detta.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att vatten- och avloppstaxan fastställs i
enlighet med tekniska nämndens förslag och höjs med 6 procent.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen och tekniska
nämnden, föreslagit att reviderad vatten- och avloppstaxa godkänns.
forts

36 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 107 forts
RS 2018/1133
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Karl-Johan Boberg (C) och Isabel Enström (MP).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 243
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-12
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 6
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 108

Motion. Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam vid
reningsverken

RS 2018/998

Regionfullmäktiges beslut

Motionen avslås i enlighet med tekniska nämndens förslag.
• Regionfullmäktige ser positivt på tekniska nämndens uppdrag att utreda deltagande
i en biokolsatsning med en extern part.
•

Isabel Enström m.fl. (MP) föreslår i en motion att tekniska nämnden får i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att införa ett pyrolys-steg i hanteringen av rötslam
från avloppsreningsverket i Visby.
Vid pyrolysen där en förbränning sker med ett underskott av syre omvandlas
rötslammet till produkten Biokol. Biokolet kan spridas på åkermark. Produktion av
Biokol har dragit till sig stort intresse i flera länder inom jordbruk och bioteknik samt
som en klimatåtgärd. Biokol kan öka jordens vattenhållande förmåga, minskar
näringsläckage och bidra till högre skördar. Produkten Biokol är stabilt och finns
kvar i marken under lång tid och bildar koldioxidsänkor.
Tekniska nämnden har i sitt svar anfört att processen med pyrolysbehandling av
rötslam bedöms kräva att slammet först avvattnas och torkas innan pyrolysen.
Torkning av rötslam innebär således en betydande ökning av energiförbrukning i
behandlingsprocessen för att få bort vattnet innan pyrolys kan ske. Vidare innebär
det avsevärda arbetsmiljöproblem med lukt, något som konstaterats vid den tidigare
pelleteringsanläggningen för rötslam på Visby ARV(2005-2011). Region Gotland bör
fortsätta att utveckla metoden med uppströmsarbete för att få ett rent avloppsslam
inom REVAQ:s regelverk, inte gå via förbränning eller pyrolys. Visby reningsverk är
ingen lämplig plats för detta försök samt projektet får inte finansieras genom VA
kollektivet.
Tekniska nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda deltagande i en
biokolsatsning tillsammans med extern part. Uppdraget kan omfatta lämpliga
fraktioner som idag utgör en kostnad för regionen för kvittblivning, såsom rötslam,
trädgårdsavfall, ris och grenar och träflis. Det finns behov hos andra privata aktörer
att omvandla avfall där biokol kan vara en lämplig metod. Uppdraget omfattar att
utreda ifall Region Gotland kan vara delaktiga i en sådan anläggning eller projekt, där
regionen inte nödvändigtvis är ägare av anläggningen. Syftet är att omvandla avfall till
resurs och att minska regions klimatavtryck.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 108 forts
RS 2018/998

Tekniska nämnden har föreslagit att motionen avstyrks och att Region Gotland bör
följa och lära av de försök och utvärderingar med biokolframställning med
pyrolysmetoden som pågår i Sverige och i andra länder.
Regionstyrelseförvaltningen har i sin bedömning hänvisat till tekniska nämndens
förslag till beslut.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås, i enlighet med tekniska nämnden,
och att de ser positivt på tekniska nämndens uppdrag att utreda deltagande i en
biokolsatsning tillsammans med extern part.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Wolfgang Brunner (MP), Eva Gahnström (C), Stefan
Nypelius (C), Per Edman (V) och Filip Reinhag (S).
Isabel Enström (MP) yrkar på ett tillägg i p. 2 i slutet av första meningen: ”och att
utreda hur rötslammet kan vara en del av detta.”
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer därefter proposition på Isabel Enströms tilläggsyrkande och
finner att det avslås. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag. NEJ för
Isabel Enströms tilläggsyrkande. 40 röstar ja. 31 röstar nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstar. Ordföranden finner att regionstyrelsens förslag vinner
majoritet.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-09-24
Tekniska nämnden 2018-12 -13, § 300
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 27
Skickas till
Tekniska nämnden
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Motion. Klimatinvestera i laddinfrastruktur
för elfordon

RS 2017/291

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till pågående arbete i samverkan med
länsstyrelsen, vilket motsvarar motionens förslag.

Lisbeth Bokelund m.fl. (MP) har till regionfullmäktige 2017-03-27 lämnat motion om
att klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon. I motionen förs fram att Sveriges
klimatmål att vara fossilfritt 2050 ställer stora krav på aktivt arbete för att ställa om
från fossilberoende. Utöver antagen biogasstrategi bör Region Gotland också aktivt
arbeta för utveckling av eldrivna fordon och laddinfrastruktur för dessa. Exempelvis
bör befintliga och planerade bostadsområden utrustas med publika laddstationer.
Delfinansiering för utbyggnad av laddinfrastruktur kan sökas ur regeringens tillsatta
medel för minskning av koldioxidutsläpp.”
I motionen föreslås att Region Gotland tar fram en handlingsplan för laddinfrastruktur på hela Gotland samt en tidplan och organisation för denna.
Motionen har remitterats för synpunkter till tekniska nämnden, byggnadsnämnden
samt miljö- och hälsoskyddsnämnden. De två senare ställde sig positiva till
motionens förslag, medan tekniska nämnden föreslog att motionen skulle avslås med
anledning av pågående arbete med en ny parkeringsstrategi och ny parkeringsnorm
där bland annat dessa frågor behandlas.
Regionstyrelseförvaltningen har anfört att för 2018 och 2019 har varje länsstyrelse
fått i uppdrag enligt villkorsbrevet för 2018 att i dialog med lokala aktörer och
Energimyndigheten ta fram en länsvis regional plan för infrastruktur för elfordon
och förnybara drivmedel. På Gotland görs arbetet i samverkan med regionen och i
utkastet till plan (som kommer på remiss under 2019) anges, bl.a. med hänvisning till
dessa motioner: Då politiken inom Region Gotland efterfrågat en strategi för
infrastruktur för el och förnybara drivmedel så har dessa två uppdrag slagits ihop till
en gemensam och länsövergripande process.
I den nu antagna parkeringsstrategin anges följande under ”Utbyggnad av laddinfrastruktur”
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Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det är
dock ingen anledning att bromsa in. Region Gotland bör ansvara för fortsatt
satsning, men också se till att utbilda fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara
investerare.”
I parkeringsstrategin föreslås vidare att nya och befintliga parkeringar som regionen
råder över bör sträva efter att minst 10 procent av platserna är utrustade med
laddpunkter. Det föreslås också informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar i syfte att hjälpa dessa att införa laddpunkter. För att uppmuntra
användande av hållbara transportmedel kan laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör
på sikt avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring laddning kan tas fram i takt med att
fler laddpunkter skapas. Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen. Tidplan: 2019-2025.
Men regionstyrelsen föreslår årlig återkoppling från tekniska förvaltningen ifråga
om utvecklingen av laddinfrastruktur i parkeringar på regionens fastigheter. Särskilt
som både miljö-och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden ställde sig positiva
till motionen och nämnderna beslutade att anta samhällsbyggnadsförvaltningens
yttrande som sitt eget, bör inte laddinfrastruktur bara var en fråga för näringsliv och
privata aktörer.
Citat Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande från 2017:
”Utvecklingen av eldrivna fordon går snabbt och det finns anledning att tro att vi står
inför ett snart paradigmskifte där elfordon också blir ett allt mer ekonomiskt
fördelaktigt val för privatbilister. Tillgången till laddmöjlighet både i anslutning till
bostad och arbete kommer säkerligen att påverka hur snabbt samhället klarar att
ställa om till fossilfri fordonstrafik. Idag utrustas många nya bostadsområden på
Gotland med framdragen el i anslutning till parkeringsplatser. En kommunalt
antagen handlingsplan skulle, som förvaltningen ser det, framförallt vara effektiv för
att tillskapa laddinfrastruktur i anslutning till befintliga bostadsområden och i
anslutning till publika parkeringsplatser, exempelvis i anslutning till annan samhällsservice. En kommunalt antagen handlingsplan bör rikta in sig på möjligheterna att
använda markanvisningsinstrumentet och direktiv till det kommunala bostadsbolaget
för att möjliggöra för en snabbare utbyggnad av laddinfrastruktur på Gotland. I ett
översiktligt planeringsperspektiv kan frågan om strategisk lokalisering av publika
laddstationer behöva aktualiseras. Även den parkeringsstrategi som Region Gotland
håller på att ta fram borde beröra eventuell påverkan som ny laddinfrastruktur kan ha
på parkeringssituationen på Gotland. I detaljplanering är förberedelse av laddinfrastruktur en mindre fråga då laddstationer inte är utrymmeskrävande och därmed inte
specifikt behöver tas om hand i en detaljplaneprocess.
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Eventuellt kan laddstationer i en omställningsfas påverka p-normer och behov av
parkeringsplatser om större parkeringsplatser utrustas med ett fåtal laddstationer som
då endast ett fåtal bilar kan nyttja. Detta problem torde på sikt kunna avhjälpas med
att samtliga parkeringsplatser inom ett parkeringsområde utrustas med laddstolpar.
Sammanfattningsvis anser förvaltningen att det med den snabba utveckling som sker
inom elbilsområdet vore proaktivt att ta fram en handlingsplan för utbyggd laddinfrastruktur och söka statlig medfinansiering för utbyggnaden. Man behöver utreda hur
en handlingsplan i så fall förhåller sig till vår översiktliga planering och man bör
också ge akt på hur ett sådant styrdokument påverkar antagna eller pågående
strategier, inte minst arbetet med parkeringsstrategi för Gotland och det pågående
arbetet med servicestrategi”.
Arbetsutskottet har begärt att ärendet kompletteras med en skrivning om Region
Gotlands samarbete med länsstyrelsen angående en klimatstrategi. Ärendet överlämnades därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag bifogades
kallelsen till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till
pågående arbete i samverkan med länsstyrelsen, vilket motsvarar motionens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Lisbeth Bokelund (MP) och Stefan Nypelius (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-03-27
Tekniska nämnden 2018-04-25 § 129
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 102
Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 172
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18, rev 2019-01-23
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 26
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden

42 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 110

Motion. Laddplatser för elektriska fordon

RS 2016/772

Regionfullmäktiges beslut

Tekniska nämnden får i uppdrag att till regionfullmäktige innan utgången av 2019
redovisa förslag till en successivt utbyggd laddinfrastruktur med betallösningar för
fordon inom regionägda fastigheter, för att möta behov från allmänhet,
medarbetare och laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
• Tekniska nämnden ska i samband med årsredovisningar, till regionfullmäktige,
redovisa status för laddplatser på de parkeringar som regionen råder över, enligt
parkeringsstrategins förslag.
•

Claes Nysell (L) har i en motion yrkat att det ska skapas förutsättningar för
operatörer att anlägga laddningsplatser på Region Gotlands parkeringsplatser.
I sitt beredningsförslag anför regionstyrelseförvaltningen att motionens yrkande att
ge förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser, föreslås bli hanterat i en strategi som ska redovisas av tekniska nämnden
2019, i samband med pågående arbete om laddinfrastruktur. Förslaget är i överensstämmelse med parkeringsstrategin, antagen i regionfullmäktige 2018-12-17.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att tekniska nämnden äger frågan om att
skapa förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på de parkeringsplatser
där Region Gotland är fastighetsägare. Laddplatser för elfordon på allmänna
parkeringar finns med i regionens parkeringsstrategi som antogs 2018. För 2018 och
2019 har också varje länsstyrelse fått i uppdrag enligt villkorsbrevet för 2018 att i
dialog med lokala aktörer och Energimyndigheten ta fram en länsvis regional plan för
infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. På Gotland görs detta arbete i
samverkan med regionen och i utkastet till planen (som kommer på remiss under
2019) anges, bl.a. med hänvisning till dessa motioner: Då politiken inom Region
Gotland efterfrågat en strategi för infrastruktur för el och förnybara drivmedel så har
dessa två uppdrag slagits ihop till en gemensam och länsövergripande process.
Regiondirektören ingår i styrgrupp och medarbetare från samhällsbyggnadsrespektive teknikförvaltningen deltar i arbetsgruppen för detta arbete.
I och med att detta arbete pågår, bedömer regionstyrelseförvaltningen att regionfullmäktige, med en mycket begränsad extra arbetsinsats från teknikförvaltningen bör
kunna få en redovisning av hur laddinfrastruktur för fordon inom regionens egna
fastigheter ska utvecklas, för att möta behov från allmänhet, medarbetare och
laddning av fordon inom regionens egna verksamheter.
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Tekniska nämndens svar på denna motion hänvisade till arbetet med den nya
parkeringsstrategin. Parkeringsstrategin kap 6.7: ”Det finns dock ingen tydlig strategi
kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men kommunen bör sträva efter att
fortsätta ligga i framkant för laddpunkter på allmän plats. Samtliga nya och befintliga
parkeringar som kommunen råder över bör därför sträva efter att minst 10 procent
av platserna är utrustade med laddpunkter. Det bör också genomföras informationssatsningar mot hyres- och bostadsföreningar i syfte att hjälpa dessa att införa
laddpunkter. För att uppmuntra användande av hållbara transportmedel kan laddning
vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer kring
laddning kan tas fram i takt med att fler laddpunkter skapas.”
I strategins kap 8.5 hänskjuts övriga frågor om laddinfrastruktur till regionstyrelseförvaltningen:
”Region Gotland bör ansvara för fortsatt satsning, men också se till att utbilda
fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare. Ansvar: Regionstyrelseförvaltningen, Tidplan: 2019-2025”
Föreslagen redovisning från teknikförvaltningen behövs därför även som underlag till
regionstyrelseförvaltningen, för att hantera uppdrag enligt parkeringsstrategin.
I arbetet inför parkeringsstrategin, där konsultfirman Ramböll arbetade med underlaget, hålls även ett antal arbetsmöten om laddinfrastruktur med berörda inom
teknikförvaltningen. Ramböll fick även underlag från projektet Elbilslandet, ett
projekt där Region Gotland medverkade, om än i mycket begränsad omfattning . En
avsikt var att parkeringsstrategins delar rörande laddplatser skulle ha kunnat redovisas
inom ramen för projekt Elbilslandet, men arbetet med parkeringsstrategin blev
fördröjt. Mycket tack vare projektet Elbilslandet finns redan ett femtiotal publikt
tillgängliga laddplatser på Gotland, många av dem på besöksmål. S.k. snabbladdare
finns i Fårösund, Hemse och i Visby. Det är möjligen för besökare och för fastboende utan egen parkering vid bostaden som behovet av laddning på allmän
parkering är störst. Här kommer teknikförvaltningens förhållningssätt till laddplatser
att få betydelse.
Från teknikförvaltningen behövs, i samarbete mellan avd. för fastighetsförvaltning
och utveckling, inriktningsbeslut om var det är lämpligast att sätta upp laddplatser på
regionens fastigheter, både på allmänna parkeringar och på personalparkeringar och
hur betalningen enklast löses för att använda dessa. Om konkurrens uppstår mellan
olika prioriterade grupper, behöver det beskrivas och hanteras. På platser med få
laddningar kan laddplatser utan betallösningar vara mest kostnadseffektivt.
forts
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Trots det har det i arbetsmöten om laddinfrastruktur, bland annat ur ett likabehandlingsperspektiv, lyfts från tekniska förvaltningen att laddplatser på offentligt
ägd mark inte ska erbjuda fri laddning av elbilar.
Vidare måste det skaps incitament på P-platser som erbjuder laddning att flytta
fordon när de laddat färdigt, så att de inte blockeras av redan laddade fordon.
Teknikförvaltningen har också påpekat att ansvarsfrågor för skador kopplade till
laddning ska vara utredda. Inom dessa frågor bedömer regionstyrelseförvaltningen att
regionfullmäktige bör uppdra till teknikförvaltningen att redovisa ställningstaganden i
en strategi för laddinfrastruktur inom regionägda fastigheter. Stöd för uppdraget kan
bland annat inhämtas i Energimyndighetens SOFT-utredning, i samarbetet med
länsstyrelsen som beskrivs ovan och i pågående arbete hos Energimyndigheten inom
deras gotlandsuppdrags delprojekt för transporter.
Arbetsutskottet har begärt att ärendet kompletteras med en skrivning om Region
Gotlands samarbete med länsstyrelsen angående en klimatstrategi. Ärendet överlämnades därför till regionstyrelsen utan eget yttrande. Reviderat underlag har
bifogats kallelse till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att tekniska
nämnden ges i uppdrag att till regionfullmäktige innan utgången av 2019 redovisa
förslag till en successivt utbyggd laddinfrastruktur för fordon inom regionägda
fastigheter, för att möta behov från allmänhet, medarbetare och laddning av fordon
inom regionens egna verksamheter.
Tekniska nämnden ska i samband med årsredovisningar, till regionfullmäktige,
redovisa status för laddplatser på regionens parkeringar.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Claes Nysell (L).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2016-11-21
Tekniska nämnden 2018-08-29, § 209
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-18, rev 2019-01-23
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 25
Skickas till
Tekniska nämnden
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Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls genom att regionstyrelsen får i uppdrag att i en förstudie utreda
förutsättningarna för att planlägga de aktuella fastigheterna för bostäder samt att
därefter bedöma lämpligheten i att genomföra en dubbel markanvisning.

Eric Martell (S) har i en motion yrkat att Region Gotland planlägger fastigheterna
Öja Bocksarve 1:21 och 1:22 för blandad bebyggelse samt att fastigheterna ingår i
upphandling av dubbel markanvisning.
Regionstyrelseförvaltningen har i sitt tjänsteutlåtande skrivit att Region Gotland äger
fastigheterna Öja Bocksarve 1:21 och 1:22. Delar av fastigheterna är i fördjupad
översiktsplan, FÖP Burgsvik 2025, utpekade som ett område för bostäder/verksamheter. Förvaltningen gör bedömningen att det eventuellt kan finnas förutsättningar
för att planlägga fastigheterna för bostadsändamål och att detta borde utredas i en
förstudie.
Regionstyrelseförvaltningen har även bedömt att området skulle kunna vara
intressant för en dubbel markanvisning. Beslut om detta bör dock tas då en ny
detaljplan vunnit lagakraft och kunskap om rådande marknadsförutsättningar finns.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen bifalls genom att regionstyrelsen får i uppdrag att i en förstudie utreda förutsättningarna för att planlägga de
aktuella fastigheterna för bostäder samt att därefter bedöma lämpligheten i att
genomföra en dubbel markanvisning.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
motionen bifalls genom uppdrag om förstudie.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Ahlin (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-09-24
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 24
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Lena Grund (L) föreslår i en motion att det tillhör framtidens sjukvård att ha ett
patienthotell, att hotellet bör vara beläget nära sjukhusområdet och vara en integrerad
del av vårt sjukhus samt vara en avlastning för vårdavdelningarna och minska
överbeläggningar. Vidare anser Lena Grund att intäktsmöjligheter kan finnas,
besparingar kan göras och att servicenivån i vården kan öka.
I motionen yrkas på:
- Att utredning görs för att utröna praktiska och ekonomiska förutsättningar för att
ordna ett patienthotell med olika möjligheter vid överbeläggning, för nyblivna
föräldrar, för anhöriga till nyblivna mammor och för andra patienter som kan
skrivas ut från lasarettet, men vill känna trygghet nära lasarettet några dagar.
- Om möjligt etablera en uppstartsform av dylikt boende i begränsad omfattning
med möjligheter till utvidgning, om framtidens sjukvård skulle visa större behov
av ett patienthotell som komplement till lasarettet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2018-10-17, § 594, i sitt svar redogjort för underlag som har samlats in i verksamheterna inklusive bostadsservice, förfrågan till
nämndsekreterare om eventuella inlämnade synpunkter samt genom omvärldsspaning i närmast jämförbart landsting, Blekinge. Nämnden uppfattar att motionens
intentioner är goda men finner ändå att behovet av patienthotell bedöms vara litet på
Gotland, till stor del på grund av att den patientgrupp som dominerar i motsvarande
verksamhet i andra landsting är personer som har strålbehandling. Denna patientgrupp behandlas inte på Gotland utan på fastlandet och bedöms göra så även i
framtiden.
Med tanke på det förhållandevis lilla behovet, avsevärda investeringskostnader och
begränsande markförutsättningar vid lasarettet föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden
att motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen har delat hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning
utifrån behovsbedömningen, investeringskostnader och markförhållanden som
beskrivs i nämndens yttrande.
forts
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Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Lena Grund (L).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag på avslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-10-17 § 594
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-27
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 23
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Eva Gahnström (C) har i en motion yrkat att hälso- och sjukvårdsförvaltningen
tillsammans med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för
samarbete angående ungas sexuella hälsa mellan Ungdomsmottagningen och
Skolhälsovården.
I motionen framförs att ”den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat. Att det
uppmärksammas alltmer är bra och förhoppningsvis inkluderas unga i det arbetet.
Gotland har länge legat högt i statistiken för tonårsaborter och det har bedrivits olika
projekt ända sedan 1970-talet för att få ner antalet aborter. Glädjande nog sjunker
antalet både på Gotland och i riket. Ett sorgligt kapitel har varit antalet fall av
klamydia, men nu (2016) ligger Gotland en bra bit under riksgenomsnittet.
Fler insatser behöver ändå göras och där har Ungdomsmottagningen en stor roll.
Alla unga är välkomna att besöka Ungdomsmottagningen, men det kan vara ett
alltför stort steg för många ungdomar. Barnmorskorna på Ungdomsmottagningen
besöker även skolorna och informerar om sitt arbete, men det saknas ett nära
samarbete med Skolhälsovården. Det skulle till exempel kunna vara att Ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker Wisbygymnasiet regelbundet.”
Hälso- och sjukvårdsnämnden har 2018-10-17, § 597, i sitt svar anfört att i beredningen av motionen har samtal om nuläge och planering förts med medarbetare på
ungdomsmottagningen.
Ungdomsmottagningen hade redan innan motionen skrevs inlett ett samarbete med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Från och med hösten 2018 inkluderar
samarbetet både så kallad drop-in mottagning och information ute i skolklasser
tillsammans med lärare från Wisbygymnasiet. Information kommer också att spridas
genom affischering på skolan och genom ungdomsmottagningens hemsida och på
Facebook. Ungdomsmottagningen hoppas på ett gott samarbete och positivt gensvar
från både elever, lärare och skolledning. Utvärdering kommer att genomföras efter
höstens planerade insatser.
forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 113 forts
RS 2018/691

Även gemensamma aktiviteter är planerade till hösten 2018 där modellen för samverkan kommer att utvärderas efter genomförda insatser. Då hälso- och sjukvårdsförvaltningen redan innan motionen skrevs har en etablerad samverkan med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan motionen därmed anses vara besvarad.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att motionen anses besvarad utifrån att
samverkan mellan ungdomsmottagningen och Wisbygymnasiet redan är etablerad.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden framför 2018-11-20, § 123, i sitt svar
på motionen, även de, att redan idag finns ett etablerat samarbete mellan ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan. Sedan höstterminen 2018 pågår ett samarbete gällande så kallad drop-in mottagning. Samarbetat går ut på att det finns ett
team från ungdomsmottagningen, bestående av barnmorska och kurator som
besöker Wisbygymnasiet på ett liknande sätt som sker på grundskolorna. Skillnaden
är att besöken sker en gång i månaden och att skolan upplåter ett ändamålsenligt
grupprum i nära anslutning till elevkaféet. Dessutom samverkar barn- och elevhälsans personal med 1:e lärare gällande ansvar för identitet, relationer och levnadsnormer med ungdomsmottagningen i samband med dessa besök. Samarbetet mellan
ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan pågår i flera olika nivåer och
utvärderas ständigt.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har föreslagit att motionen anses besvarad
med förvaltningens tjänsteskrivelse.
Regionstyrelseförvaltningen har i sitt svar sammanställt de båda nämndernas svar och
påpekar att efter att nämndernas beslut har ungdomsmottagningen och barn- och
elevhälsan gjort avstämning. Beslut har fattats om att från 2019-01-01 öka ungdomsmottagningens närvaro på Wisbygymnasiet från en gång per månad till varannan
vecka och tiden de är på plats har förlängts.
Regionstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att ett fungerande samarbete
pågår mellan ungdomsmottagningen och barn- och elevhälsan kring ungas sexuella
hälsa och att motionen kan anses besvarad med denna tjänsteskrivelse.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

forts
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 113 forts
RS 2018/691
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Gahnström (C), Saga Carlgren (V) och Torun Ström (Fi).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Hälso- och sjukvårdsnämnden 208-10-17, § 597
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-11-20 § 123
Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-19
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 22
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

51 (60)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 114

Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2018/9

Regionfullmäktiges beslut

Karl-Allan Nordblom (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
• Johan Pettersson (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
•

Karl-Allan Nordblom (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Johan Pettersson (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Karl-Allan Nordbloms avsägelse 2018-12-30
Johan Petterssons avsägelse 2019-02-01
Skickas till
Karl-Allan Nordblom
Johan Pettersson
Länsstyrelsen, genom begäran om ny sammanräkning
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 115

Avsägelser och fyllnadsval

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Patrik Thoreds (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktiges valberedning
godkänns.
Ny ledamot i regionfullmäktiges valberedning, efter Patrik Thored (M)
Rolf Öström (M), Burs Kärne 659, 623 49 Stånga.
Ny ersättare i regionfullmäktiges valberedning, efter Rolf Öström (M) Andreas
Unger (M), Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby.
Karl-Allan Nordbloms (MP) avsägelse som ersättare i regionfullmäktiges
valberedning godkänns.
Ny ersättare i regionfullmäktiges valberedning, efter Karl-Allan Nordblom (MP)
Vakant (MP).
Ersättare i socialnämnden, tidigare vakant (MP)
Laila Ljunggren (MP), Pjäsgatan 92, 621 38 Visby.
Fyllnadsval som ledamot i Gotlands lantbruksmuseum i Havdhem, efter avlidne
Christer Mattson (C)
Bengt Wickman (C), Eskelhem Rovide 143, 622 70 Gotlands Tofta.
Avsägelser i Närs Sparbank, föreligger efter att för många ledamöter nominerats
Kjell Thomsson (C) När Dalbo 474, 623 48 Stånga,
Andreas Wiklund (L) Lau Liffride 127, 623 62 Ljugarn,
Håkan Jacobsson (S) Asarvegatan 152, 623 51 Hemse.
Till styrelsen för Gotlandshem värme AB, utses
Elisabeth Kalkhäll, VD AB Gotlandshem, ledamot.
Roger Wärn (M) Box 50, 623 15 Stånga, ledamot,
Bo Björkman (S) Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby, ersättare. Marcus
Åslund ekonomichef AB Gotlandshem, ersättare.
Ersättare i styrelsen för AB Gotlandshem, tidigare vakant plats
Mariette Nicander, (M) Klosterplan 2, 621 56 Visby.
Nyval av delegat i Östersjöns författar- och översättarcentrum
Eva Gahnström (C), Bro Ytlings 411, 621 73 Visby.
Nyval av ersättare i årsmöte i Östersjöns författar- och översättarcentrum Eva
Ahlin (C), Mästerby Bander 108, 622 32 Gotlands Tofta.
Andreas Unger (M), Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby.
Val av förtroendevalda revisorer till styrelser, föreningar m.m. enligt bifogad
förteckning.

Paragrafen justeras omedelbart.

Skickas till
De berörda
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 116

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

RS 2019/222

Regionfullmäktiges beslut
•

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

- Pia Malmros medborgarförslag om att utreda och införa en turistavgift.
RS 2018/197, inkom 2018-02-13.
Beslut i Regionstyrelsen 2019-01-30, § 28.
- Lena Björks medborgarförslag om upprustning av salongen i Slite teater.
RS 2018/298, inkom 2018-03-12.
Beslut i Tekniska nämnden 2018-12-13, § 302.
- Hans A Svenssons medborgarförslag om ISPS-zon kring kryssningskajen.
RS 2018/299, inkom 2018-03-12.
Beslut i Tekniska nämnden 2018-12-13, § 301.
- Magnus Petterssons medborgarförslag om att höja trafiksäkerheten på Rutegatan i
Visby RS 2018/652, inkom 2018-06-11.
Beslut i Tekniska nämnden 2019-01-31, § 35.
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 117

Medborgarförslag; nyinkomna

RS 2019/223

Regionfullmäktiges beslut

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:
- Klas Erikssons medborgarförslag om belysning vid utfart från Ica Maxi
Arena. RS 2018/1267 inkom 2018-12-10.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
- Affe Anderssons medborgarförslag om ändrat intervall för sophämtning.
RS 2018/1287 inkom 2018-12-17.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
- Karin Stephanssons medborgarförslag om hundrastgård vid Kärleksstigen i Visby.
RS 2018/1298 inkom 2018-12-18.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
- Linnéa Jacobssons medborgarförslag om terapi med avslappningsbad i saltvatten.
RS 2018/1360 inkom 2018-12-20.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
- Eva Eneroths medborgarförslag om vägbelysning från Norra kyrkogården till
Snäckbacken. RS 2019/72 inkom 2019-01-08.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
- Christina Fredrikssons medborgarförslag om rökfritt på Östercentrum. RS
2019/96 inkom 2019-01-13.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
- Anna Säve Söderberghs medborgarförslag om att förbättra säkerheten för gående
och cyklister på Skarphäll. RS 2019/117 inkom 2019-01-18.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
- Johan Bards medborgarförslag om devisen cykel först inom området färjeleden
plus Broväg. RS 2019/155 inkom 2019-01-30.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
- Johan Bards medborgarförslag om att nyttja oanvänd datorkraft för
forskningsändamål. RS 2019/156 inkom 2019-01-30.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
forts
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 117 forts
RS 2019/223

- Mats Ekströms medborgarförslag om ny vattenverksamhet och eventuella
konsekvenser för lantbruk m.m. RS 2019/242 inkom 2019-02-17.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
- Bobo Writlers medborgarförslag om att riva den s.k. klottermuren vid Greta
Arwidsson gata. RS 2019/286 inkom 2019-02-21.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.
Skickas till
Berörda nämnder
Förslagsställarna
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 118

Interpellation. Dubbel markanvisning

RS 2018/1362

Eva Nypelius (C) besvarade interpellation ställd av Brittis Benzler (V) om s.k. dubbel
markanvisning. Brittis Benzler tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2018-11-22

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Beslutsunderlag

Interpellation 2018-12-17
Interpellationssvar 2019-02-25
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 119

Information. Revisionsrapporter:

Till handlingarna lades information om följande revisionsrapporter:
- Granskning av regionens underhåll av VA-anläggningar. RS 2019/24,
Inkom 2019-01-07
- Granskning av regionens underhåll av fastigheter samt gator och vägar.
RS 2019/25, Inkom 2019-01-07
- Granskning av inköp och upphandling av entreprenadavtal. RS 2019/75,
Inkom 2019-01-09
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 120

Nya motioner

RS 2019/224

Följande motioner har inkommit 2019-02-25:
- Förnyelsebara bränslen i transporter och fordon samt uppdaterad
drivmedelsstrategi. Claes Nysell (L) RS 2019/297.
- Minnesmärke över veteraner som gjort fredstjänst utomlands.
Claes Nysell (L), RS 2019/298.
- Färdplan för klimatneutralt Gotland. Filip Reinhag (S), RS 2019/299.
- Erbjudande om förmånscyklar till anställda i Region Gotland.
Filip Reinhag (S), RS 2019/300.
- Samlad strategi för ett narkotikafritt Gotland. Håkan Ericsson (S), RS 2019/301.
- Handlingsplan för att nå klimatmålen. Isabel Enström m.fl. (MP), RS 2019/302.
- College - en väg mot en jämställd arbetsmarknad. Saga Carlgren m.fl. (V),
RS 2019/303.
- Sjukresor. Lennart Petersson (S) och Tommy Gardell (S), RS 2019/304.
- Gratis halkskydd för äldre. Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S),
RS 2019/305.
- Fritidsbanker. Meit Fohlin (S), RS 2019/306.
- Marktilldelning för AB Gotlandshem. Meit Fohlin (S), RS 2019/307.
- Underlättande av distansarbete och minskande av transportbehov.
Saga Carlgren m.fl. (V), RS 2019/308.
Anm.: Motionerna bifogas protokollet
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-02-25

RF § 121

Nya interpellationer

RS 2019/225

Regionfullmäktiges beslut

• Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

- Lennart Petersson (S) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) ställa interpellation om avskedande av sjukvårdsdirektör.
RS 2019/221
- Filip Reinhag (S) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Mats-Ola Rödén (L) ställa interpellation om frånvarande politiskt ansvar vid
rekrytering. RS 2019/265
- Saga Carlgren (V) fick tillstånd att till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Andreas Unger (M) ställa interpellation om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. RS 2019/296
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PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-02-25

Omröstning § 96
Ärende: Regional besöksnäringsstrategi för Gotland
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Eva Ahlin (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Margareta Benneck (M)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Ingemar Lundquist (M)
Bo Björkman (S)
Renée Lingström (S)
Lennart Peterson (S)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag
NEJ: För Isabel Enströms (MP) tilläggsyrkande om hållbara besök

Ola Hallvede (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Torgny Ammunet (S)
Håkan Ericsson (S)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Eva Pettersson (SD)
Charlotte Andersson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Claes Nysell (L)
Aina Mattson (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elisabeth Wanneby (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-02-25

Omröstning § 108
Ärende: Motion klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering av rötslam
vid reningsverken
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Margareta Benneck (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Ingemar Lundquist (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Ola Hallvede (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Tina Benthammar (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Eva Pettersson (SD)
Claes Nysell (L)
Aina Mattson (L)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag
NEJ: För Isabel Enströms (MP) tilläggsyrkande

Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Renée Lingström (S)
Lennart Peterson (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)
Lisbeth Bokelund (MP)
Charlotte Andersson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Elisabeth Wanneby (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)
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STYRELSEN FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE,

Mandatperiod: 2019–2022
Revisor:
S

Ann-Marie Karedus, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

STYRELSEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GOTLAND
Finsam

Mandatperiod: 2019–2022
Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
V

Carina Lindberg, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik

AB GOTLANDSHEM

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
L

Håkan Moon, Kung Magnus väg 44 lgh 1201, 621 39 Visby

GOTLANDSHEM VÄRME AB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
L

Håkan Moon, Kung Magnus väg 44 lgh 1201, 621 39 Visby

GOTLANDS ENERGI AB – GEAB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
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GOTLANDS ELNÄT AB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

GOTLANDS ELFÖRSÄLJNING AB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

GOTLANDS NÄRINGSLIVS- OCH ETABLERINGSSERVICE AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2019 – bolagsstämman 2022
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

WISBY STRAND CONGRESS & EVENT GOTLAND AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2019 – bolagsstämman 2022
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

INSPIRATION GOTLAND AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2019 – bolagsstämman 2022
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby
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STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2019-2022

Grupp 1 Samförvaltade stiftelser

Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Stiftelsen för julgåva i Visby
S A Petterssons stiftelse
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Grupp 2 Särförvaltade stiftelser

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem

GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
S

Ann-Marie Karedus Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

Sida 3 av 5

Register över förtroendevalda 2019-2022
FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

FÖRENINGEN LEADER GUTE
Mandatperiod: 2019–2022

Revisor:
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

Ersättare för revisor:
S

Ann-Marie Karedus Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

SCIENCE PARK GOTLAND
Mandatperiod: 2019–2022

Revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

GOTLANDS FILMFOND AB
Mandatperiod: 2019–2022

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
V

Carina Lindberg, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik

Ersättare för lekmannarevisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
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ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2019–2022

Revisor:
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
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Bilaga § 118
Interpellationssvar
2019-02-20

Interpellation om läget med den dubbla markanvisningen
Brittis Benzler (V) har ställt frågor ang den dubbla markanvisning som Regionen
beslutat om.
”Den 26/4 2018 beslutade regionstyrelsen om tilldelning för en så kallad dubbel markanvisning. Österled Fastighets
AB tilldelades de tre fastigheterna Klinte Odvalds 1:35, Hemse Talgoxen 3 och Visby Kopparslagaren 1. Anvisningen
hade föregåtts av en markanvisningstävling och kriterier i tävlingen var högst andel hyresrätter samt att bottenplattan på
tomterna utanför Visby skulle vara klara innan man erhöll bygglov för byggnation på tomten i Visby.
•
•
•

Vad har hänt i ärendet efter Regionstyrelsens beslut?
Har bygglov sökts för någon eller några av tomterna?
Om bygglov har sökts, hur många lägenheter av ser man bygga på aktuell tomt?”

Svar:
Regionstyrelsen beslutade 2018-04-26 att utse Österled Fastighets AB som vinnare i
markanvisningstävling för fastigheterna Hemse Talgoxen 3, Klinte Odvalds 1:35 samt Visby
Kopparslagaren 1. 2018-06-13 RS § 186 godkände regionstyrelsen upprättat
markanvisningsavtal mellan regionen och Österled Fastighets AB.
Inom regionen har därefter tagits fram ett projektdirektiv och en projektledare är utsedd.
Bygglov har ännu inte sökts för någon av tomterna. Regionen har tagit del av översiktliga
skisser på förslag till byggnation på Kopparslagaren i Visby men inget underlag har inkommit
för de andra projekten i Hemse och Klintehamn. Det pågår en dialog med
bygglovsavdelningen i syfte att säkerställa att intentionerna i markanvisningsavtalet följs.
Ett möte med Österled Fastighets AB och tjänstepersoner är bokat i början av mars.
Dubbel markanvisning är ett verktyg för att få igång bostadsbyggande också utanför Visby.
Detta är det första försöket och vi följer det noggrant för att dra erfarenheter inför kommande
markanvisningar.
Visby 2019-02-20

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 120

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Förnyelsebara bränslen i regionens fordon och transporter. Uppdaterad
drivmedelsstrategi för Region Gotland
Region Gotlands Biogasstrategi gäller till och med 2019, och omfattar alla nämnder och förvaltningar, vilket
innebär att i första hand skall biogas användas i regionens fordon.
På Gotland finns det i dag god tillgång till komprimerad biogas (CNG), som dessutom är lokalproducerad.
Tyvärr finns inte alla fordonstyper som behövs i utförande för CNG. Framför allt tunga fordon och
entreprenadmaskiner saknas i utbudet. Tyvärr har också utbudet av nya personbilar anpassade för CNG
minskat. I dag är det svårt att hitta en ny taxibil (särskild kollektivtrafik) som uppfyller regionens krav på gasdrift
och som passar in i kravspecifikationen avseende mått på bilen.
På marknaden finns det i dag flera andra förnyelsebara fordonsbränslen, till exempel HVO100 och RME (FAME).
HVO100 går utmärkt att använda i de flesta nyare dieselmotorer. RME fungerar i många tyngre fordon och
anläggningsmaskiner. Både HVO100 och RME är bränslen som är tillgängliga i dag på Gotland. Det förekommer
många myter och gamla föreställningar om ”biodiesel”, vill man uppdatera sig kan man googla, eller besöka till
exempel denna sida: www.energifabriken.se Det finns också andra typer av förnyelsebara bränslen.
För att vi skall klara omställningen till förnyelsebara bränslen behövs det en drivmedelsstrategi som tar hänsyn
till att många typer av transport- eller entreprenadarbeten inte kan utföras med biogasdrivna fordon.
Då många fordon (även biogasfordon) kan köras på petroleumprodukter kan det vara lämpligt att i
upphandlingskrav ha med transparens och kontroll av drivmedelsfakturor.

Därför yrkar jag:
-Att Region Gotland tar fram en drivmedelsstrategi som styr mot förnyelsebara bränslen när biogas
inte kan användas i regionens egna fordon.
-Att Region Gotland ställer krav på förnyelsebara bränslen där så är möjligt, vid upphandling av
transport- och entreprenadarbeten.

2019-02-24

Claes Nysell, Liberalerna

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Anläggande av minnesmärke för veteraner som gjort fredstjänst utomlands
för statens räkning
Sedan 2011 hedras de veteraner som för statliga civila och militära myndigheter gjort utlandstjänst i fredens
namn. Veterandagen, som har statsceremoniell status, firas den 29 maj varje år. På ett 20-tal orter runt om i
Sverige har det anlagts minnesmärken för våra veteraner.

Nedan en bild från Sundsvall. Minnesstenen invigd 2017

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) har erbjudit sig att vara huvudman för ett
minnesmonument i Visby, och har framfört särskilt önskemål om att det skall ligga i anslutning till
Almedalen. En placering i Almedalen är också klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas
generera extra kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte ekonomiskt
utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa finansiering.
På denna adress kan man läsa mer om de olika minnesmärkena runt om i landet:
www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/minnesmarken-och-monument

Därför yrkar jag:
-Att Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett veteranmonument i
Almedalsområdet.
-Att Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende

2019-02-14

Claes Nysell, Liberalerna

Till: Regionfullmäktige

2019-02-25

MOTION: Handlingsplan för att nå klimatmålen
Klimatförändringarna är ett tydligt symptom på en hållbarhetskris som hotar våra barn
och barnbarn. Utsläppen av växthusgaser, som i sin tur leder till global uppvärmning med
smältande polarisar och glaciärer, stigande havsyta, torka och översvämningar, måste
minska. Den nödvändiga omställningen har bara börjat och det är bråttom. Frågan är
global men omställningen måste ske lokalt. Gotland har fantastiska förutsättningar att leda
den utvecklingen. Gotland har en viktig uppgift som föregångare med egen förnybar
energiproduktion.
Klimatfrågan är akut! Även om konsekvenserna smugit sig på oss blir dom allt tydligare i
form av torka, vattenbrist och mer extrema väder. Enligt SMHI:s klimatscenarion kommer
klimatet på Gotland ha förändrats mot slutet av seklet med bland annat varmare årstider
och längre vegetationsperiod. Tillrinningen beräknas öka under vinter och höst, men
minska under vår och sommar. Sommarsäsongen med lägre flöden förlängs.
Det är lokalt som förändring kan och måste ske och här har Region Gotland ett ansvar som
regional utvecklingsansvarig aktör. Att nå klimatmålen är avgörande för ett långsiktigt bra
liv på Gotland och för bland annat våra största näringar lantbruket och besöksnäringen.
Den koldioxidbudget som tagits fram har beräknat Gotlands andel av utsläppsminskning
för att nå Sveriges utsläppsmål. Dessa är framräknade till 16 procent årligen 2020-2040.

Med utgångspunkt i ovan yrkar vi:
- att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel av
klimatmålen
- att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för klimatet
måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas

Isabel Enström (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Wolfgang Brunner (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)
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Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Färdplan för ett klimatneutralt Gotland
Mänskligheten står inför en av de största utmaningarna någonsin, klimatförändringarna. Det
ställer enorma krav på individer, på samhällen och beslutsfattare att begränsa utsläppen men
också att hantera de konsekvenser av klimatförändringarna som vi redan ser och som kommer
fortsätta.
Sommarens torka och Gotlands vattensituation påminde nog alla om hur beroende vi är av en
fungerande livsmiljö och hur allvarliga följder som kan inträffa om vi inte agerar kraftfullt och
skyndsamt.
Världen har enats om Parisavtalet vilket ger en tydlig inriktning på vilka beslut som måste till på
internationell och nationella nivå. Den lokala nivåns betydelse i omställningsarbetet behöver öka
men vi måste också ta vårat ansvar för helheten.
Mycket har gjorts, satsningar på biogas och förnybar energi är två exempel på hur Gotland
arbetar med sin del. Men takten, kreativiteten och ambitionerna måste öka.
Stora utmaningar kräver stor handlingskraft. Men det kräver också en tydlig strategi. Gotland
saknar idag en sådan strategi. Utsläppen kommer idag från en lång rad källor och kräver en god
samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Men för att en strategi ska vara verksam
krävs också en färdplan som skapar tydlighet kring när saker ska ske, i vilken ordning och på
vilket sätt.
Den före detta presidenten i USA, Theodore Roosevelt sägs ha uttalat följande: ”do what you
can, with what you’ve got, where you are”.
Därför yrkar jag på att:
1. Region Gotland tar fram en färdplan för ett klimatneutralt Gotland 2035 som ska beslutas
av regionfullmäktige senast 2020-12-31

Filip Reinhag
Socialdemokraterna

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Erbjud förmånscyklar till Region Gotlands anställda.
Införandet av förmånscyklar har en rad fördelar. Arbetsgivarrollen, folkhälsan, miljön och
trafiksituationen. Förmånscykel innebär att anställda i Region Gotland erbjuds att välja en cykel enligt
särskilt avtal där avdrag görs på lönen varje månad. Många andra kommuner och regioner runtom i
Sverige har infört detta och efterfrågan har varit stor. Erbjudandet innefattar en stor valfrihet av cyklar
med allt från traditionella cyklar, elcyklar och lådcyklar.
Att vara anställd i Region Gotland ska innebära goda villkor och attraktiva arbetsplatser. Region
Gotland har under de senaste åren arbetat för att stärka rollen som arbetsgivare med bland annat
särskilda lönesatsningar. En pusselbit att lägga till förmånerna med att arbeta inom Region Gotland
skulle vara erbjudandet av förmånliga avtal för cyklar till samtliga anställda.
Ett ökat cyklande innebär en bättre folkhälsa. Daglig motion och idrott genom hela livet är en av de
enskilt viktigaste variablerna för förbättrad hälsa och välmående. Genom ett införande av
förmånscyklar ökar sannolikheten för just daglig motion hos ca 6500 anställda. Ett ökat cyklande
innebär minskat bilåkande. Förmånscykeln är ett bra incitament för de anställda att oftare låta bilen stå.
Det skulle minska utsläppen och Gotlands del i den så akuta och viktiga omställningen för minskade
klimatförändringar.
I parkeringsstrategin nämns just ökat cyklande och förmånscyklar som en viktig del i att lösa
parkeringssituationen. Fler cyklar innebär minskat tryck på parkeringsplatser för bilar.
Gotland är avlångt och införandet av förmånscyklar skulle sannolikt inte vara en möjlighet för alla
anställda, men för många. Det skulle göra vardagen lättare för de som måste använda bilen och som
saknar andra alternativ.
En positiv konsekvens av detta är minskade kostnader för parkeringar och ett lägre behov av
investeringar i parkeringslösningar.
Införandet av förmånscykeln som ett erbjudande till Region Gotlands anställda skulle skapa många
goda konsekvenser.
Därför yrkar jag på att:
-

Region Gotland inför förmånscyklar som erbjudande till sina anställda.

Filip Reinhag
Socialdemokraterna

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Samlad strategi för ett narkotikafritt Gotland.
En av de främsta orsakerna till missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa på Gotland är att så många
faller in i missbruk av narkotika och alkohol. Attityden mot hasch och annan narkotika bland öns unga
är farligt liberal och leder till att många unga prövar och fastnar i ett narkotikaberoende, som sedan
leder till kriminalitet och psykisk ohälsa. Ofta leder narkotikabruket också till våld i nära relationer.
Årligen tvingas skattebetalarna lägga 100-tals miljoner kronor om året på åtgärder för att ta hand om
effekterna av det gotländska narkotikamissbruket. Det politiska valet står mellan att betala dessa 100tals miljoner kronor för att ta hand om skadade gotlänningar och konsekvenserna av missbruket eller
om vi offensivt ska satsa på att förebygga och hindra att främst de unga, men även alla andra
missbrukare inleder ett narkotikamissbruk. Ofta talas om sociala investeringar, och det är ur alla
synvinklar klokare att satsa offensivt mot narkotikabruket, än att betala för att reparera skadorna av
redan narkotikaskadade individer.
Vad som krävs är ett samlat grepp där många aktörer samverkar för att bryta narkotikans makt över de
som missbrukar. Det är inte bara polisens och socialtjänstens uppgift, utan det krävs en samlad strategi
där regionstyrelsen tar ledningen och skapar en samverkan mellan regionens olika delar, där skolan
spelar en viktig roll tillsammans med andra myndigheter. Liksom att föräldrar ges stöd och kompetens,
som krävs för att tidigt upptäcka och hitta motkrafter mot de ungas användande av narkotika.
Istället för att år efter år se gotlänningar gå under i narkotikamissbruk, kriminalitet och våld i nära
relationer, som kostar 100-tals miljoner kronor om året, borde vi satsa offensivt i en social investering
på förebyggande åtgärder i en samlad aktion för att få ett narkotikafritt Gotland. Därför yrkar jag:
Att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en mångårig offensiv samlad
strategi för att snarast få ett narkotikafritt Gotland.
Att offensiven för ett narkotikafritt Gotland ska ses som en social investering. Det innebär att resurser
måste avsättas till denna sociala investering.

Håkan Ericsson
Socialdemokraterna

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Gratis halkskydd till våra äldre - en åtgärd för att minska fallolyckor.
De senaste veckorna har Gotland haft varit extremt halt väglag med en besvärande ishalka som drabbat
många gotlänningar, särskilt våra äldre. Ideliga väderomslag har försvårat halkbekämpningen och många
har klagat på dålig sandning. Ansvarig personal har jobbat för högtryck, ibland dygnet runt. Media har
intervjuat äldre och hemtjänstpersonal som haft det mycket svårt. Vintertid utomhus är halkan ett gissel
för många äldre.
En ökad ålder medför att förmågan att upprätthålla kroppens balans gradvis förändras. Förmågan att
förflytta sig försämras och fallrisken ökar. Många äldre upplever att balansen känns sämre när man är
utomhus än inomhus. Äldres skelett är skörare och frakturer är vanliga i samband med fallolyckor. Det
framgångsrika programmet ”Trill int ikull” har under flera år fokuserat på det fallförebyggande arbetet.
Fallskadorna innebär stora kostnader och på Gotland beräknas över 300 gotlänningar årligen vårdas till
följd av fallskador. En höftleds-operation beräknas kosta cirka hundra tusen kronor. En rad kommuner
i landet har som en förebyggande åtgärd beslutat köpa in halkskydd till sina äldre.
Därför yrkar vi att:
x

Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år. En insats som
kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader som därmed kan minskas.
Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens vårdcentraler.

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Bo Björkman

2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Sjukresor
Nuvarande regelsystem för sjukresor inom Region Gotland har brister och kostnader är olika
beroende på var man bor på Gotland och resor till utomlänsvård har blivit dyra.
Anslutningsresor till buss på ön nyttjas inte beroende på regler som ofta innebär långa
väntetider och avståndsregler som utesluter många resenärer.
Patientorganisationer har framfört kritik över regionens regelsystem för sjukresor och speciellt
kostnader för resor till vård på fastlandet som blivit dyra i jämförelse med andra landsting.
Rimligt vore att alla betalade samma egenavgift var man än bor och vilket sjukhus man än åker
till. En enhetstaxa skulle förbättra särskilt för de som bor på landsbygden och samtidigt bli
dyrare för de som bor nära sjukvården. Ett enklare system som minskar administrationen för
alla och blir lätt att förstå. Det blir en utjämnande kostnad så totalt borde kostnaden inte öka
för regionen
Egenavgifterna idag för enkelresor är:
x 0-7 km = 105 kr, 8-15 km = 110 kr, 16-27 km = 131 kr, över 27 km = 152 kr
x Utomlänsresa = 304 kr
Anslutningsresa till buss med privatbil eller taxi nyttjas nästan inte alls idag eftersom
regelverket begränsas med avstånd till bostad och närmaste hållplats. Närmaste hållplats kan
ofta vara en hållplats där bussen inte går så frekvent och då kan väntetider bli helt orimliga
både till och från sjukhuset
Regelverket idag är följande:
x Anslutningsresa med taxi ersätts om avståndet till närmaste hållplats från bostaden är
minst 3 km. En egenavgift tas ut för taxi med 50 kr.
x Anslutningsresa med privatbil ersätts m avståndet till närmaste hållplats från bostaden
är 12 km. Ingen egenavgift tas ut.
Därför yrkar vi att:
x
x
x

Enhetstaxa för sjukresor införs, till sjukvård på Gotland respektive till utomlänsvårds
Anslutningsresa till buss med taxi eller privatbil ersätts utan särskild prövning
Begreppet närmaste hållplats och avstånd till bostad tas bort och man väljer själv
hållplats och får bilersättning och ersättning för taxi och buss vid uppvisande av kvitto

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Tommy Gardell

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Gotland ska ha Fritidsbanker
Fritidsbanken är ett koncept där alla kan låna utrustning till idrott och rörelse gratis. 2013 öppnade den
första Fritidsbanken i Forshaga kommun och nu finns 87 stycken spridda runt om i landet. På Gotland
finns Fritidsbanken i Visby och i Klintehamn.
Fritidsbanken är ett koncept som är unikt. För Fritidsbankens verksamhet gäller tre utgångspunkter:
- Alla får låna
- Allt är gratis
- Fokus på miljö och återbruk
Det ska inte kosta pengar att låna, ingen deponeringsavgift tas ut och heller ingen förseningsavgift. Går
något sönder syns det att man har haft kul! Inga böter eller ersättningskrav får tas ut. (De flesta
artiklarna är skänkta). Verksamheten bygger helt och hållet på återbruk och all utrustning är skänkt av
privatpersoner, föreningar och företag. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar och
människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att låna skridskor de gånger
du behöver, då sparar du både på miljön och din egen plånbok. Fritidsbanken kan ses som en
rekryteringsplattform för ny utövare. Nya intressen väcks genom utlån och Fritidsbanken kan vara
länken mellan individ och lokalt föreningsliv.
När en Fritidsbank startar är det inom ramen för konceptet och utifrån den inriktning som
Fritidsbanken tagit fram. Med det kommer också en tydlig struktur med kvalitet på köpet.
Fritidsbanken ska ta sin utgångspunkt i ovan och bidrar till både individ och flera av Region Gotlands
mål inom tillexempel:
x

Inkludering och social hållbarhet - Alla barn och vuxna har inte tillgång till utrustning för
rörelse och idrott. Fritidsbanken bidrar till inkludering och social hållbarhet när fler ges tillgång
till möjligheten att röra sig och upptäcka idrott.

x

Folkhälsa och välbefinnande - Idrott, lek och fysisk aktivitet bidrar till bättre folkhälsa. Målet är
att gotlänningar ska må bättre än genomsnittet i riket. Vi vet att rörelse bidrar till det. Varje
utlån på Fritidsbanken kan omsättas till minst en timme fysisk aktivitet.

x

Miljö och hållbarhet - Att köpa ny utrustning varje år barnen växer är varken socialt,
ekonomiskt eller miljömässigt hållbart. Att återbruka och låna bidrar till miljön. Vi behöver
anamma sådant som är cirkulärt och återbrukande. Fritidsbanken passar väl in i Globala målen
för hållbar utveckling på flertalet punkter.

x

Arbetsmarknad och tillväxt - På varje Fritidsbank ska finnas personer med
arbetsmarknadsåtgärd. Att jobba med sociala anställningar är en del av konceptet. På det sättet
bidrar Fritidsbanken med arbetstillfällen för personer som kan finnas långt ifrån
arbetsmarknaden som genom anställning på Fritidsbanken får värdefull erfarenhet av
meningsfull sysselsättning. På så vis är Fritidsbankerna också en arbetsmarknadsåtgärd värd att
stötta.

På Gotland har vi Fritidsbank i Visby och i Klintehamn. Inom ramen för Fritidsbanken arbetar sex
personer där fem är extratjänster och en samordnare. Idag går Arbetsförmedlingen in med en summa
pengar för samordningstjänst och lokalkostnad. Region Gotland hade genom den tidigare rödgröna
majoriteten avsatt 2 miljoner för integrationsinsatser där viss del av dessa medel var tänkte att gå till
Fritidsbanken. Inför 2019 plockades dessa integrationsmedel bort av nuvarande Alliansstyre varför
Region Gotland idag inte har en budget som säkerställer att Fritidsbankerna blir kvar.
Fritidsbankerna fyller således stor funktion brett i det gotländska samhället. Region Gotland bör vara
med att ta ansvar för dess verksamhet och utveckling. Det kan organiseras som idag eller inom ramen
för IOP.
Därför yrkar jag att:
-

Region Gotland inleder dialog med Gotlands Idrottsförbund för att hitta upplägg, organisation
och finansiering som säkrar Fritidsbankerna där de finns idag.
Region Gotland tillsammans med lokala företrädare och Gotlands idrottsförbund utreder
behovet av fler Fritidsbanker på fler orter.

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Långsiktig planering för marktilldelning för GotlandsHem
I GotlandsHems nuvarande ägardirektiv från 2015 står det att bolaget ska arbeta för en nyproduktion
som har ett långsiktigt perspektiv och är i takt med de behov som finns, dock minst 400 lägenheter till
år 2020.
Gotland har en positiv befolkningsutveckling och vi vet att behovet av nyproduktion av bostäder är
fortsatt högt. Idag är brist på tillgång till bostad ett tillväxthinder. I näringslivet är oron större för att
bostad inte ska finnas till nya rekryteringar än huruvida rätt kompetens finns. Gotland är rödlistade i
Sveriges Förenade Studentkårers Bostadsrapport som kom i augusti 2018. Gotlands demografiska
struktur med hög andel äldre och lägre andel i arbetsför ålder ger behov av att locka nya gotlänningar
som kan ta jobben.
GotlandsHem är den viktigaste aktören vad gäller tillkomsten av fler hyresrätter. Fler hyresrätter är
viktigt utifrån perspektivet att alla har rätt till en bostad. Svårast att hitta bostad är det för den som stått
i kö kortast tid. Dit hör grupperna unga och utrikes födda. Dit hör också den som just flyttat till ön.
Tillgången till hyresrätter är därför central för stora och viktiga grupper och för Gotlands utveckling.
Utifrån behov framåt kommer ägardirektivet till GotlandsHem fortsatt ställa krav på minst 400
bostäder i perioden. Den takten innebär ett projekt om ca 80 lägenheter om året fram till 2025.
En sådan kontinuerlig byggtakt skulle skapa goda förutsättningar för bolaget att uppföra nyproduktion
på ett hållbart sätt. En tydlig plan gynnar bolagets planeringsförutsättningar och ekonomi samt
arbetsmarknaden för underleverantörer som också får långsiktighet.
För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgång säkerställas. Det ställer krav på
Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör att ett nytt projekt startar varje år.
Därför yrkar jag att:
- dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland utifrån
ägardirektivets krav på nybyggnation
- Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden utifrån
ägardirektivet och bolagets ambition
- det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Underlätta för distansarbete –
minska transportbehovet

25 februari 2019

Klimatkrisen ställer krav på stora förändringar av både produktion,
konsumtion och levnadsvanor. Region Gotland ska bidra i det arbetet
inom så många områden som möjligt. Att minska behovet av resor
genom att ge förutsättningar för distansarbete för medarbetare som inte är
beroende av att vara på en speciell arbetsplats, kan vara ett bidrag. Inte
istället för ett ökat resande med kollektivtrafiken eller omställning till
fossilfria drivmedel, utan som ett komplement. Bättre möjligheter för
distansarbete gynnar också möjligheterna till boende över hela ön.
Vi föreslår att:
-

Region Gotland tar initiativ för att öka möjligheterna till
distansarbete.
Att regionen undersöker intresse för och möjlighet till att skapa
distansarbetsplatser i några tätorter, tex i kommunhuset i Hemse.
Att arbetet med att eventuellt skapa distansarbetsplatser sker i
samverkan med statliga myndigheter på Gotland.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

College – en väg mot en
jämställd arbetsmarknad
Arbetsmarknaden är alltför könsuppdelad. I många yrken dominerar män, i
andra kvinnor. Ofta har kvinnodominerade yrkena lägre lön än
mansdominerade. Vi tror att en jämnare könsblandning inom yrken är bra, inte
bara för att jämna ut orättvisa löneskillnader. Med en jämnare könsfördelning
kan en yrkesgrupp eller arbetsplats ge fler infallsvinklar på ett problem och
produkter och tjänster som tas fram kan bli mer brukarvänligt då det oftast är
både män och kvinnor som använder produkten/tjänsten. Diskrimineringslagen
säger att arbetsgivaren ska främja en jämnare könsfördelning och vår tro är att
jämställdheten mellan könen ökar om yrken blir mer könsblandade.
En viktig orsak till att arbetsmarknaden är könsuppdelad är den fördelning av
män respektive kvinnor som råder inom gymnasieskolan. Till exempel är det
mest tjejer på Vård- och omsorgsprogrammet och mest killar på El- och
energiprogrammet. Bristen på förebilder och stereotypa föreställningar kring
olika yrken lyfts ofta som en orsak till att könsuppdelningen består, men även
hur ett ämne presenteras spelar roll för vem som lockas, här finns en utmaning
inom skolväsendet att tänka nytt. Kan det exempelvis vara så att tjejer är mer
intresserade av att skapa en produkt eller lösa ett problem snarare än att utforska
tekniken för teknikens skull?
När Vänsterpartiet var en del av majoriteten under förra mandatperioden
jobbade vi för att öka könsblandningen bland gymnasieskolans olika program.
Vi vet att ska man lyckas är det ett långsiktigt arbete med mycket tålamod som
krävs. Vänsterpartiet vill att det arbetet ska fortsätta, annars når vi inga
godtagbara resultat. Ett av de sätt vi jobbade på var genom projektet
Kompetenta Gotland. Det är en del av projektet Hållbara Gotland och syftar till
att förbättra kompetensförsörjningen. I projektet jobbar man bland annat med att
öka kunskapen om arbetsmarknaden, inte minst tekniska yrken. Arbete bedrivs
redan i grundskolan där målet är ökad kunskap bland eleverna om
arbetsmarknaden. På gymnasienivå har vi infört Teknikcollege där El- och
energi- och Teknikprogrammet ingår. Ett eventuellt vård- och omsorgscollege
kan också komma att införas.
Redan idag arbetar man inom projektet också med en ambition att öka
jämställdheten. Vänsterpartiet menar att det nu när college är på väg att startas
då räcker det inte längre med en god ambition. Det är nu det behöver sättas upp
tydliga mål och skapas en konkret strategi för att uppnå målen. Annars är risken
stor att vi inte lyckas jämna ut könsblandningen på gymnasieskolans program.
Målet skulle kunna vara att inom fem år ska El- och energi-, Teknik-, Vård- och
omsorg- och Barn- och fritidsprogrammet ha minst 40 % av det minst
representerade könet. Strategin skulle kunna börja med att utreda var hindren
finns och föreslå hur avhopp motverkas och hur minoriteten kan stärkas.
Påverkas könsblandningen av den homogena lärarkåren på programmen?
Behöver vi utbilda lärarna i jämställdhet? Behöver de kill- och tjejdominerade
programmen arbeta aktivt med förebilder och riktade insatser för
grundskoleelever? Hur ska könsaspekterna hanteras vid arbetet med
arbetsmarknadsutbildning i grundskolan? Genom att börja med dessa program
tror vi att en naturlig fortsättning är gymnasieskolans övriga verksamhet.

Vi yrkar att:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag:
att tydliga mål för fördelningen av könen på El- och energi-, Teknik-, Vård- och
omsorg- och Barn- och fritidsprogrammet tas fram
att en strategi tas fram för hur målen ska uppnås
att stärka de elever som är i klar minoritet i sin grupp.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)

