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RF § 122

Fyllnadsval till regionfullmäktige

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll (inkom 2019-03-06) från sammanräkning som utvisar att
Robert Hall (MP), Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby, blir ny ersättare i
fullmäktige från och med den 25 mars 2019 till och med den 14 oktober 2022 efter
Karl-Allan Nordblom (MP).
Länsstyrelsens protokoll (inkom 2019-03-06) från sammanräkning som utvisar att
Sören Söderholm (SD), Fole Lilla Ryftes 534, 621 46 Visby, blir ny ersättare i
fullmäktige från och med den 25 mars 2019 till och med den 14 oktober 2022
efter Johan Pettersson (SD).
Beslutsunderlag

Länsstyrelsen 2018-03-04, Dnr 201-927-19
Länsstyrelsen 2018-03-04, Dnr 201-928-19
Skickas till
De valda
Miljöpartiets partiexpedition
Sverigedemokraternas partiexpedition
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Justerande
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 123

Information om EU och Gotland i EU

Information om vad som är på gång i EU och Gotlands EU-samarbete
År 2019 är ett händelserikt år i EU. Det beror inte bara på BREXIT. För i år är det
EU-parlamentsval den 26 maj. Då väljs våra 21 svenska representanter i Europaparlamentet som stiftar lagar för EU:s snart 450 miljoner invånare och världens
största marknad. I valet 2014 var valdeltagandet i Sverige knappt 51 %, på Gotland
43,9%. EU-parlamentet är den enda institution som utses genom direkta och
allmänna val. Att ta kontakt med en EU-parlamentariker är EU-medborgarens
främsta kanal in till beslutsfattande i EU. Upp till hälften av besluten i en kommun
eller en region beror direkt eller indirekt av EU. Så valet till EU-parlamentet är
betydelsefullt för Gotland. Finns det sätt att öka intresset för valet den här gången?
Just nu pågår även arbetet med att ta fram EU:s framtida långtidsbudget för perioden
2021-2027. EU-kommissionens förslag motsvarar 1 135 miljarder euro i åtaganden i
2018 års priser, vilket medför en höjning av medlemsavgifterna till cirka 1,11 procent
av EU 27:s BNI. I förslaget till kommande långtidsbudget märks särskilt satsningar
på försvar, säkerhet, migration och gränskontroll. Men vad går resten av pengarna
till?
Ett område är EU:s fonder och program. De kan delas in i två grupper: struktur- och
investeringsfonder, respektive sektorsprogram.
Struktur- och investeringsfonderna (förkortas ESI) används för att nå sammanhållningspolitikens mål. Det är här som Gotland har möjligheter till att använda EUmedel för att skapa hållbar tillväxt, minska de sociala skillnaderna och samarbeta med
andra europeiska regioner. ESI-fonderna omfattar följande: den europeiska regionala
utvecklingsfonden finansierar insatser inom infrastruktur, sysselsättning samt lokal och
regional utveckling; europeiska socialfonden ger stöd till insatser för kompetensutveckling, sysselsättning och integration på arbetsmarknaden; interreg ger stöd till
gränsöverskridande och interregionala samarbetsprojekt. Därutöver finns även
LEADER för lokalt samverkansarbete, landsbygdsprogrammet med miljö, hållbar
utveckling och innovation, samt Havs- och fiskeriprogrammet.
EU:s sektorsprogram stödjer utvecklingen inom ett visst område, såsom kultur,
innovation eller miljö. I de flesta fall krävs projektpartners från andra EU-länder.
Man ansöker direkt från förvaltande myndigheter på EU-nivå i utlysningar. Några av
de mer kända sektorsprogrammen är EU:s ramprogram för forskning och innovation
Horisont 2020, och ERASMUS+ som främjar ungdomsutbyten, samarbetsprojekt
och insatser som inkluderar unga i ungdomspolitiken i Europa och som inom skoloch utbildningsområdet främjar internationella utbyten och samarbetsprojekt.
forts
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RF § 123 forts
Så hur tar Gotland tillvara möjligheterna med EU:s fonder och program? Och hur
bevakar Gotland sina intressen i arbetet med att utforma den framtida sammanhållningspolitiken?
Medverkande:
Roland Engkvist, EU-samordnare Region Gotland
Elever och lärare från Wisbygymnasiet
Om Wisbygymnasiet
Wisbygymnasiet är sedan 2017 en Ambassadörskola för Europaparlamentet.
Det innebär att skolan har Skolambassadörer som arbetar för att stärka kunskapen
om vårt medlemskap i EU och vad detta medlemskap betyder på ett lokalt plan men
även betydelsen av att vara medlem i en stor lagstyrd gemenskap.
Genom projektarbeten driver klasser olika typer av utbildningsprojekt riktade mot
högstadieskolor på ön. Dessa projekt har även använts som tävlingsbidrag i en
tävling som heter Euroscola.
Vinsten i Euroscola är att klassen får åka till Europaparlamentet i Strassburg och
tillsammans med ca 25 klasser delta på ett ungdomsparlament.
Under dagen i parlamentet får eleverna prova på arbetet som parlamentariker genom
att arbeta i utskott och lägga förslag samt rösta.
Wisbygymnasiet har kvalificerat sig flera år i rad.
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RF § 124

Revisorernas information

Ärendets behandling under mötet

De förtroendevalda revisorernas vice ordförande Carin Backlund (M) informerade
om den senaste revisionsrapporten ”Granskning av rektors förutsättningar för att
utöva sitt pedagogiska ledarskap”.
Anm: Pågående revisionsrapporter informeras löpande om i regionfullmäktige, se närmare i ärende
20 i regionfullmäktiges kallelse till dagens sammanträde.
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RF § 125

Förnyad informationshantering och
arkivering

RS 2019/109

Regionfullmäktiges beslut
•

För att återspegla verksamheternas informationshantering bättre och för att öka
informationssäkerheten antas ett nytt arkivreglemente, en ny regionövergripande
dokumenthanteringsplan och en tillhörande klassificeringsstruktur, som bygger på
verksamheternas processer, där handlingarna kommer att följa samma struktur
från att de skapas tills att de arkiveras.

Förslaget syftar till att förtydliga och förenkla informations- och arkivhanteringen på
följande sätt:
1. Det ska enbart finnas ett dokument likvärdigt ett arkivreglemente för hela
regionen, som styr hur regionen väljer att tolka och tillämpa arkivlagen.
Arkivreglementet ska uppdateras vid behov så att det överensstämmer med
gällande lagstiftning.
2. Det ska enbart finnas en regionövergripande dokumenthanteringsplan, som
ersätter tidigare gällande dokumenthanteringsplan, gallringsplan och bevarandeplan, och som ska revideras årligen av regionarkivarien. Med utgångspunkt i den
regionövergripande dokumenthanteringsplanens struktur kan respektive nämnd
välja att anpassa dokumenthanteringsplanen så att enbart de delar som berör deras
verksamhetsområden finns med.
3. Den nya dokumenthanteringsplanen är i sig ett gallringsbeslut. Förfarandet med
gallringsbeslut för handlingstyper som redan ingår i dokumenthanteringsplanen är
därmed överflödigt och ska upphöra i och med detta beslut, likaså förfarandet
kring gallringsbevis samt yttrande inför varje gallringsbeslut.
4. Gallringsbeslut ska undvikas men kan tas i unika fall, då respektive arkivansvarig
gör bedömningen att en viss handlingstyp kan gallras och att verksamheten i
vanliga fall och framöver inte kommer att hantera den handlingstypen. Men som
regel ska dokumenthanteringsplanerna för respektive nämnd revideras årligen av
arkivansvarig och uppdateras vid behov. Regionarkivarien ska rådfrågas vid större
förändringar i respektive nämnds dokumenthantering och arkivering. Regionarkivarien ska därför redan ha lämnat sina synpunkter på varje ny dokumenthanteringsplan som antas, och har därmed sagt sitt, varför inga yttranden behöver
göras på eventuella gallringsbeslut.
forts
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RF § 125 forts
RS 2019/109

Följande styrdokument och dokument upphävs i och med detta beslut:
- Bevarande- och gallringsplan för Gotlands kommun, antagen av kommunstyrelsen
1992-04-23, reviderad 1997-12-31.
- Att hantera arkiv i Gotlands kommun, ett direktiv som antogs 2007-02-24.
- Riktlinjer och föreskrifter för arkiv- och informationshantering inom Region
Gotland, från 2018.
- Fördelning arkivansvar, från 2016.
Följande begrepp/handlingstyper upphör i och med detta beslut och ska hädanefter
inte användas:
-

Gallringsplan
Bevarandeplan
Arkivbildningsplan
Gallringsbevis

Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att förslaget att förnya och förenkla
dokumenthanteringen och arkiveringen kommer att underlätta för arkivansvariga,
registratorer och handläggare. I och med övergången från allmänna arkivschemat till
processorienterad informationsredovisning kommer regionen även att vara väl förberedd när införandet av ett e-arkiv sker.
Regionstyrelsen har föreslagit att för att återspegla verksamheternas informationshantering bättre och för att öka informationssäkerheten antas ett nytt arkivreglemente, en ny regionövergripande dokumenthanteringsplan och en tillhörande
klassificeringsstruktur, som bygger på verksamheternas processer, där handlingarna
kommer att följa samma struktur från att de skapas tills att de arkiveras.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M) och Håkan Onsjö (M).
Ordföranden föreslår att regionstyrelsens förslag godkänns och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-18
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 47
Skickas till
Alla nämnder
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RF § 126

Förändrad organisation för sommarjobb i
Region Gotland

RS 2018/1255

Regionfullmäktiges beslut
•

Ansvar och budget på 3,1 miljoner kronor för verksamheten kommunala sommarjobb för barn och ungdomar i åldern 13-19 år som bäst behöver stöd i förebyggande syfte överförs från socialnämnden till gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden.

Ansvaret för de kommunala sommarjobben har sedan 2005 legat på socialnämnden.
Verksamheten har sett lite olika ut genom åren. Uppdraget 2018 har varit att erbjuda
sommarjobb till 205 ungdomar i åldern 13-18 år och under 90 timmar per ungdom.
I oktober 2017 gav socialnämnden ett uppdrag till socialförvaltningen att utreda en
effektiv organisation som ansvarar för de kommunala sommarjobben.
Socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har under 2018 fört
en dialog kring ansvaret och utformningen av de kommunala sommarjobben. Båda
förvaltningarna bedömer att utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har goda möjligheter att ta sig an uppdraget i första hand då arbetsmarknadsenheten besitter rätt
kompetens och i sitt uppdrag arbetar med arbetsmarknadsinsatser samt studie- och
yrkesvägledning på individnivå.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överta ansvaret under
förutsättning att medel överförs samt att beslut om målgrupp och urval sker enligt
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens prioriteringar.
Verksamheten är budgeterad till 3,1 miljoner kronor. Regionstyrelseförvaltningen har
inget att invända mot nämndernas förslag och föreslår att ansvar och budget ska
överföras från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att överta verksamheten
under förutsättning att beslut om målgrupp och urval sker enligt nämndens prioriteringar. I underlaget nämns att målgruppen som man främst kommer att vända sig till
är ungdomar som omfattas av det skollagreglerade kommunala aktivitetsansvaret
(KAA). KAA riktar sig till den som är mellan 16-19 år och som avbrutit eller aldrig
påbörjat gymnasiestudier, saknar fullständiga betyg och sysselsättning. Förvaltningen
poängterar att denna målgrupp kan komma att överensstämma med den målgrupp
socialnämnden vänt sig till, men att det inte finns några garantier.
forts
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RF § 126 forts
RS 2018/1255

Regionstyrelseförvaltningen har under ärendets beredning tagit kontakt med
socialförvaltningens förvaltningschef om just den här frågan. Enligt förvaltningschefen är detta något som har diskuterats och är både känt och accepterat bland
samtliga ansvariga. I praktiken är det i stort sett samma ungdomar som berörs.
Regionstyrelseförvaltningen har därmed inget att invända mot nämndernas förslag
och föreslår att budgetmedel på 3,1 miljoner kronor överförs från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2019 års budget.
Regionstyrelsen har föreslagit att ansvar och budget på 3,1 miljoner kronor för
verksamheten kommunala sommarjobb för barn och ungdomar i åldern 13-19 år
som bäst behöver stöd i förebyggande syfte överförs från socialnämnden till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Andreas Unger (M), Joakim Samuelsson (C), Ayman
Aboulaich (M), Saga Carlgren (V), Jan Svensson (V), Philip Swärd (M), Per
Edman (V) och Håkan Onsjö (M).
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar att åldersgruppen breddas upp till 21 år, men inom
befintlig budgetram.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Lisbeth Bokelunds
yrkande om det ska gälla upp till 21 år och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
Regionstyrelsen 2019-01-30, § 5
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
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RF § 127

Policy och riktlinjer för fastigheter Region
Gotland (fastighetspolicy)

RS 2018/720

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•

•
•
•
•

Upprättad fastighetspolicy godkänns.
Upprättade riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter godkänns.
Upprättade riktlinjer för lokalförsörjning med följande tillägg godkänns, på sida 2,
kap 2 stycke 3 efter ekologiska hållbarhetskriterier: ”Vid planering av lokaler för
förskola och skola skall behovet av en god utemiljö beaktas”.
Upprättade riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
godkänns.
Upprättade riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal godkänns.
Tidigare riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter
upphör att gälla.
Punkten 2 i 2017-06-15, RS § 150 upphävs.

Regionens fastigheter utgör, bland mycket annat, en förutsättning för flertalet av
regionens verksamheter, en viktig inkomstkälla, en stor andel av regionens tillgångar
och skapar möjligheter för framtida tillväxt och samhällsbyggnad. Regionens samtliga
förvaltningar är därmed beroende av en tydlig inriktning och styrning av hanteringen
kring regionens fastighetsbestånd.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 150 att ge regiondirektören i uppdrag att
ansvara för ett utvecklingsarbete i syfte att se över och kvalitetssäkra Region
Gotlands interna processer och därmed bland annat säkerställa en öppen, transparent
och rättssäker försäljningsprocess vid fastighetsförsäljningar. Som en del i utvecklingsarbetet ingick att ta fram en fastighetsstrategi samt riktlinjer som styr och vägleder lokalförsörjning samt fastighetsförvaltning. Sedan tidigare finns riktlinjer för
försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal godkända av regionstyrelsen.
På uppdrag av regiondirektören återkommer nu regionstyrelseförvaltningen med ett
reviderat förslag till övergripande fastighetspolicy, riktlinjer för fastighetsförvaltning,
bebyggda fastigheter samt riktlinjer för lokalförsörjning.
Arbetet med att ta fram en övergripande fastighetsstrategi har påbörjats och kommer
till delar att kunna presenteras under 2019.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 127 forts
RS 2018/720

I regionstyrelsen 2018-09-30, § 196 godkändes riktlinjer för försäljning och köp av
fastigheter, tomträtt och arrende samt riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal med förbehåll för ett antal ändringar. Dessa riktlinjer ska efter godkännande i regionfullmäktige ersätta riktlinjer för markexploatering och försäljning av
mark och fastigheter antagen av regionfullmäktige 2012-02-20 ändrad 2014-03-31
och 2017-02-27, § 28.
Regionstyrelsen beslutade 2017-06-15, § 150 punkt 2, att regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga fastighetsförsäljningar fram tills dess att allt
utvecklingsarbete är genomfört och återrapporterat. I och med förslaget till fastighetspolicy och underliggande riktlinjer bedöms en stor del av det utvecklingsarbetet
vara uppfyllt, men fortfarande kvarstår ett flertal uppgifter och för att frigöra resurser
för detta bör beslutet att regionstyrelsen/regionfullmäktige ansvarar för samtliga
fastighetsförsäljningar hävas och ansvaret återgå i enlighet med tidigare reglemente.
I och med den nya strukturen på styrdokumenten med en övergripande fastighetspolicy och en gemensam fastighetsstrategi som håller samman arbetet med regionens
fastigheter kan arbetet effektiviseras över förvaltningsgränserna. De nya riktlinjerna
blir långsiktiga styrdokument som skapar tydlighet i regionens förhållningssätt inom
respektive ansvarsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till fastighetspolicy, riktlinjerna för
fastighetsförvaltning bebyggda fastigheter, riktlinjerna för lokalförsörjning tillsammans med av regionstyrelsen tidigare godkända riktlinjer samt förslag till övergripande struktur för dessa dokument kommer att utgöra viktig del i detta arbete.
Arbetsutskott beslutar att föreslagna ändringar inarbetas till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har föreslagit att:
- Upprättad fastighetspolicy godkänns.
- Upprättade riktlinjer för fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter godkänns.
- Upprättade riktlinjer för lokalförsörjning med följande tillägg godkänns, på sida 2,
kap 2 stycke 3 efter ekologiska hållbarhetskriterier: ”Vid planering av lokaler för
förskola och skola skall behovet av en god utemiljö beaktas”.
- Upprättade riktlinjer för försäljning och köp av fastigheter, tomträtt och arrende
godkänns.
- Upprättade riktlinjer för markanvisnings- och exploateringsavtal godkänns.
- Tidigare riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter
upphör att gälla.
- Punkten 2 i 2017-06-15, RS § 150 upphävs.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 127 forts
RS 2018/720
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M), Håkan Onsjö (M), Johan
Thomasson (L) och Stefan Nypelius (C).
Meit Fohlin (S) yrkar att på sida 2, under rubriken Försäljning, upplåtelse och köp i
Fastighetspolicyn ändra första meningen till ”Regionen ska i huvudsak tillse att fastighetsförsäljningar och förvärv sker på marknadsmässiga villkor på en konkurrensutsatt
marknad”. I yrkandet instämmer Brittis Benzler (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Meit Fohlins tilläggsyrkande om ”huvudsak” och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag i dess helhet och finner
att dessa bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 49
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 128

Tillåtlighetsprövning av vindbruk vid
Forsviden, norra Gotland

RS 2019/99

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland begär att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövning av
Forsvidens vindkraftspark.

Jäv
Jäv anmäldes av Björn Dahlström (C).

Ledamoten tillika regionrådet Eva Ahlin (C) har i skrivelse väckt ärende med förslag
om att hos regeringen begära en tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
Av 17 kap. 4 a § 7. miljöbalken (MB) framgår att på kommunfullmäktiges begäran
ska regeringen förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av anläggningar för vindkraft
som är tillståndspliktiga enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av
9 kap. 6 § MB, om ett sådant förbehåll är möjligt enligt 17 kap. 3 § MB och det inte
finns särskilda skäl för att avstå från prövningen.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till regionfullmäktige föreslagit att Region Gotland
begär att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövning av Forsvidens vindkraftspark.
Regionstyrelsen har givit regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag
till arbetsutskottets sammanträde den 12 mars.
Till arbetsutskottets sammanträde den 12 mars hade regionstyrelseförvaltningen tagit
fram en kompletterande promemoria.
Arbetsutskottet gav regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att direkt till regionfullmäktiges sammanträde den 25 mars ta fram underlag och skrivelse till regeringen.
Till regionfullmäktiges sammanträde föreligger ytterligare handlingar samt nytt
framtaget förslag till skrivelse till regeringen.
Regionstyrelseförvaltningen har, i reviderad tjänsteskrivelse 19 mars, redogjort för
ärendet enligt följande:
Region Gotland (Gotlands kommun) vänder sig med stöd av 17 kap. 4 a § miljöbalken till Regeringen med begäran att regeringen förbehåller sig tillåtlighetsprövningen av Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift
av anläggning för vindkraft.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 128 forts
RS 2019/99

Region Gotland motiverar detta med att hos oss väcker detta ärende även frågor av
principiell natur: Var ska den kraftproduktionen lokaliseras som ska förse Gotland
med framtida behov av förnybar el? Hur ska Region Gotland hantera energifrågor
inom sitt planeringsansvar i kommande översiktsplan, när riksintresse för vindbruk
på Gotland, till synes alltid får stå tillbaka för andra intressen, även i de områden där
översiktsplanen anger att andra bevarande- och exploateringsintressen inom dessa
områden inte alltid kan prioriteras?
Av alla projekt som testats för utbyggnad i riksintresseområden för vindkraft på
Gotland finns dock bara Forsviden kvar som ensamt projekt vilket kan komma att
öka produktionen av vindkraftsel på Gotland i närtid. För ett hållbart, säkert och
tryggt framtida energisystem på Gotland bedömer vi det nödvändigt att hitta olika
vägar till samexistens mellan örnar och vindkraft på Gotland. Ett steg i den
riktningen vore att låta vindkraften äga företräde på några av de platser som pekats ut
som lämpliga för vindkraft ur flera aspekter.
Därför instämmer Region Gotland i vad Forsviden Vind AB anfört i målet och
tillstyrker bifall till tillåtligheten av bolaget tillämnade anläggning.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Ahlin (C), Tomas Pettersson (Fi), Lars Thomsson (C),
Isabel Enström (MP), Hanna Westerén (S), Jörgen Benzler (V), Jan Svensson (V)
och Per Edman (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-06, 2019-03-06
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 60
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-19
Skrivelse till Regeringen
Skickas till
Miljö- och energidepartementet
Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 129

Försäljning av Gothem Kyrkebinge 1:55

RS 2017/456

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat köpekontrakt avseende överlåtelse av del av fastigheten Gothem
Kyrkebinge 1:55 till Åminne fritid och havsbad AB för en köpeskilling av
8 000 000 kronor godkänns.

Kommunstyrelsen (nuvarande regionstyrelsen) beslutade 2010-02-25, § 25 att godkänna avtal om option av friköp av tomträtten upplåten i Gothem Kyrkebinge 1:55
under förutsättning att planändringar vidtas i syfte att förhindra att området styckas i
flera fastigheter.
Regionfullmäktige beslutade 2018-10-22, § 13 att anta ett förslag till detaljplan för
Gothem Kyrkebinge 1:55 (Åminne camping), daterat 2016-05-25, rev 2017-04-05.
Beslutet vann laga kraft 2018-12-06.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att föreliggande genomförandeavtal,
köpekontrakt och ändring av tomträttsavtal är upprättande i enlighet med gällande
riktlinjer samt regionstyrelsens beslut om option för friköp av tomträtt 2010-02-25
och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättade genomförandeavtal (markanvisning) och köpekontrakt samt besluta om
ändring av tomträttsavtal, för fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 med Åminne
Fritid & Havsbad AB.
Regionstyrelsen har i ärendet beslutat att:
Upprättat genomförandeavtal (markanvisning) för fastigheten Gothem Kyrkebinge
1:55 med Åminne Fritid & Havsbad AB godkänns.
Ändring av tomträttsavtal avseende del av fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55
godkänns.
Regionstyrelsen har till regionfullmäktige föreslagit att upprättat köpekontrakt
avseende överlåtelse av del av fastigheten Gothem Kyrkebinge 1:55 till Åminne Fritid
& Havsbad AB för en köpeskilling av 8 000 000 kr godkänns.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 55
Skickas till
Åminne Fritid och Havsbad AB
19 (36)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 130

Förvärv av åkermark av fastigheterna Roma
Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16

RS 2018/1266

Regionfullmäktiges beslut
•

Överenskommelse avseende fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 samt 1:16, som ägs av Bror Sture Svensson, till Roma Lövsta 2:2, som ägs
av Region Gotland godkänns. Överenskommen ersättning uppgår till 4 950 000
kronor.

Jäv
Jäv anmäldes av Brittis Benzler (V).

Huvudinriktningen på skoljordbruket på Gotland Grönt Centrum AB (GGC) är
ekologisk mjölkproduktion med drygt 80 mjölkkor. Under hela sommarhalvåret, dvs
april – september, går mjölkkorna ute på betesfållor. Mer än hälften av dessa betesfållor ligger på fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. För att GGC ska
kunna fortsätta med ekologisk mjölkproduktion finns ett behov av att säkerställa ett
långsiktigt nyttjande av åkermarken inom Roma Diskarve.
GGC har sedan många år tillbaka arrenderat åkermarken på fastigheterna Roma
Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16. Markarealen omfattar totalt cirka 37 ha. Markägaren vill
nu avyttra marken och GGC har därför fått frågan ifall det finns ett intresse att
förvärva. För GGC är det nödvändigt att ha ett fungerande skoljordbruk. Antalet
gymnasieelever som läser Naturbruk på GGC har ökat från 40 st. 2015 till 75 st.
2018. Alla elever får arbete efter avslutade studier. Genom ett förvärv av marken
säkras verksamhetens förutsättningar långsiktigt.
Genom en överenskommelse om fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve
1:9, 1:10 och 1:16 till Roma Lövsta 2:2 och därefter ett arrende med GGC säkras en
långsiktighet för ekologisk mjölkproduktion inom ramen för GGC’s verksamhet som
skoljordbruk. Marken ligger i ett av Gotlands bästa jordbruksområden och den
marknadsmässiga arrendeavgiften ger en avkastning på investerade medel som överstiger regionens nu gällande internränta. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför
att regionstyrelsen godkänner föreliggande överenskommelse avseende fastighetsreglering för beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har föreslagit att godkänna föreliggande överenskommelse avseende
fastighetsreglering av fastigheterna Roma Diskarve 1:9, 1:10 samt 1:16, som ägs av
Bror Sture Svensson, till Roma Lövsta 2:2, som ägs av Region Gotland.
Överenskommen ersättning uppgår till 4 950 000 kronor.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 130 forts
RS 2018/1266
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-31
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 58
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 131

Motion. Begränsning av fyrverkerier

RS 2018/366

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Håkan Onsjö (M) har i motion den 26 mars 2018 yrkat att möjligheterna att begränsa
fyrverkerierna på nyårsnatten, i första hand i Visby, i både tid och rum utreds. I
motiveringen har han bl.a. angett att begränsningen skulle kunna uppvägas av en
regionalt ordnad lasershow.
Regionfullmäktige har 19 november 2018, § 52 behandlat en annan motion på
motsvarande tema. Av utredningen i det ärendet framgår att regionen använt sig av
möjligheten i ordningslagen att begränsa användningen av pyrotekniska varor i Visby.
Beslutet i ärendet blev att motionen ansågs besvarad.
Regionstyrelseförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse tillagt att det i media
rapporterats att några kommuner på prov ersatt det kommunala fyrverkeriet med en
lasershow men att en sådan lasershow kan störa flygtrafiken och kräva särskilda
tillstånd.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
motionen anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Håkan Onsjö (M) och Per Edman (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-03-26
Regionstyrelseförvaltningen 2018-11-15
Regionstyrelsen 2018-12-12, § 380
Regionfullmäktige 2018-11-19, § 52
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 132

Motion. Jobb- och resultatinriktad vuxenutbildning

RS 2018/694

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Jesper Skalberg Karlsson (M) har i en motion yrkat på att Region Gotland ser över
möjligheterna att göra vuxenutbildningen mer inriktad på att få människor i arbete.
Som lyckade reformer anförs i motionen några utvalda kommuners arbete kring
auktorisations- och ersättningsmodeller.
Regionstyrelseförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse anfört att målet med vuxenutbildningen är att gotländska arbetsgivare kan rekrytera personal med rätt
kompetens och att samarbete kring utbildnings- och kompetensfrågor sker i ett väl
fungerande system i syfte att analysera och matcha utbud och efterfrågan av
kompetens och arbetskraft. Genom det samarbete som sker mellan Region Gotlands
förvaltningar, Arbetsförmedlingen, Uppsala universitet Campus Gotland och
näringslivet (bl.a. via forum som Kompetensplattformen) fokuserar regionen på att få
en så bra matchning som möjligt mellan antalet studieplatser på utbildningar som det
finns intresse för och att tillhandahålla studieplatser inom yrken där det är arbetskraftsbrist. Gotland har en låg arbetslöshet och söktrycket på befintliga kurser inom
vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att det skulle motivera fler utbildningsanordnare samt att
externa faktorer som kan komma att förändra vuxenutbildningen bör analyseras
först.
Även om auktorisationsmodellen kan vara en intressant modell att tillämpa (se
utbildnings- och arbetslivsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-09-25) så bör man
även resonera kring modellens eventuella möjlighet till en lyckad etablering, med det
lokala perspektivet och nuläget i åtanke. Gotland har en låg arbetslöshet och söktrycket på befintliga kurser inom vuxenutbildningen är generellt ganska lågt.
Bedömningen är att det i rådande situation är för litet elevunderlag på Gotland för att
det skulle motivera fler utbildningsanordnare. Då upptagningsområdet är begränsat
är det dessutom svårt att se att utbildningsanordnare skulle vilja etablera sig på ön,
eftersom det skulle bli problematiskt att fylla utbildningsplatserna och få en
balanserad ekonomi. Ö-läget begränsar också möjligheterna till samverkan med andra
kommuner kring auktorisation.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 132 forts
RS 2018/694

Med utgångspunkt från de regionala aktiviteter som sker gällande utbildning och
stärkt samverkan med näringslivet samt med tanke på de utredningar och andra
aktuella faktorer som påverkar och kommer att påverka vuxenutbildningen bör fokus
först läggas på att analysera dessa samt se över, utveckla och förbättra samverkansformer lokalt på Gotland – där vuxenutbildningen förblir en mycket viktig aktör.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att nämnden föreslår regionfullmäktige att
motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Regionstyrelsen har fattat beslut om att regionstyrelsen ser positivt på att gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden arbetar vidare med valfrihetssystem genom
ackreditering inom vuxenutbildningen”.
Regionstyrelsen har föreslagit regionfullmäktige att motionen anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M), Andreas Unger (M) och Tomas
Pettersson (Fi).
Meit Fohlin (S) yrkar avslag på motionen. I detta instämmer Saga Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Meit Fohlins
avslagsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA
för regionstyrelsens förslag. NEJ för att motionen avslås. 40 ledamöter rösta ja. 31
ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsen förslag om att motionen anses besvarad vinner majoritet.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Gymnasie- och utbildningsnämnden 2018-10-23, § 105
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-11
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 61
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 133

Motion. Skapa en jobborienterad
organisation inom Region Gotland

RS 2018/696

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

I en motion från Jesper Skalberg Karlsson (M) yrkas på att Region Gotland ser över
möjligheterna till en omorganisation där jobborienteringen stärks, bland annat inom
vuxenutbildning och socialtjänst.
Regionstyrelseförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse anfört att ett samarbete, kallat
VuxKomp, pågår idag som ett pilotprojekt mellan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, socialförvaltningen och Arbetsförmedlingen. Bedömning är att det
pågående samarbetet till innehåll liknar det som framförs i motionen, och att
resultatet av samarbetet ska kunna utvärderas under 2019. Även andra aktiviteter som
bedrivs inom regionen i syfte att möta behovet hos personer som står långt ifrån
arbetsmarknaden bör tas i beaktande vid en eventuell översyn av Region Gotlands
organisationer.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att det pågående samarbetet, VuxKomp,
mellan socialförvaltningen, utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Arbetsförmedlingen till innehåll liknar det som framförs i motionen och att resultatet av
samarbetet ska utvärderas under 2019.
I det fall regionfullmäktige önskar gå vidare med en eventuell översyn av Region
Gotlands organisationer, i syfte att stärka jobborienteringen, så bör resultatet av det
pågående VuxKomp tas med i bedömningen. Även andra aktiviteter som bedrivs
inom regionen liksom resultat av ovan nämnda statliga utredningar bör tas i
beaktande. Då det är tydligt att en sådan eventuell utredning eller översyn innefattar
flera nämnders verksamhet så är det önskvärt att arbetet leds övergripande på en
central regional nivå.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med
förvaltningens tjänsteskrivelse.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till regionfullmäktige ansett motionen besvarad.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 133 forts
RS 2018/696
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Saga Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-06-18
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2018-10-23, § 106
Regionstyrelseförvaltningen 2019-01-30
Regionstyrelsen 2019-02-28, § 62
Skickas till
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

26 (36)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 134

Avsägelser och fyllnadsval

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•

•
•
•

Elin Sundins (S) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen godkänns.
Ny ersättare i regionstyrelsen efter Elin Sundin (S)
Tord Ingeson (S), Väskinde Lummelundsväg 215, 622 76 Visby
Elin Sundins (S) avsägelse som ledamot i socialnämnden godkänns.
Ny ledamot i socialnämnden efter Elin Sundin, (S)
Helena Bogsjö (S), Angelbosvägen 25, 624 52 Lärbro
Val av stämmoombud till Gotlands filmfond:
Fredrik Gradelius (C), Lärbro Gisslause 1624, 624 53 Lärbro.
Ersättare Andreas Unger (M), Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby
Isabel Enströms (MP) avsägelse som ledamot i Gotlands näringslivs- och
etableringsservice godkänns.
Lena Stenströms (MP) avsägelse som ersättare i Gotlands näringslivs- och
etableringsservice godkänns.
Ny ersättare i regionfullmäktiges valberedning efter Karl-Allan Nordblom, (MP)
Robert Hall, (MP) Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby

Paragrafen justeras omedelbart

Beslutsunderlag

Elin Sundins avsägelse 2019-02-25
Skickas till
De berörda
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 135

Medborgarförslag; anmälan om beslutade

RS 2019/222

Regionfullmäktiges beslut
•

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

- Pia Malmros medborgarförslag om att låta gymnasielever studera till B-körkort.
RS 2018/191, inkom 2018-02-13
Beslut i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2019-02-06, § 17
- Hans A Svenssons medborgarförslag om parkering på lasarettsområdet.
RS 2018/527, inkom 2018-05-07
Beslut i Tekniska nämnden 2019-02-20, § 56
- Git Järnmarks medborgarförslag om gångtunnel under vägen vid kryssningskajen
RS 2018/530, Inkom 2018-05-08
Beslut i Tekniska nämnden 2019-02-20, § 60
- Sören Mårds medborgarförslag om informationsskylt till Vårdklockans utsiktsplats
i Visby innerstad. RS 2018/671 inkom 2018-06-14
Beslut i Tekniska nämnden 2019-02-20, § 55
- Hans A Svenssons medborgarförslag om skyltar med vägvisning till
vårdcentralerna. RS 2018/620 inkom 2018-06-20
Beslut i Tekniska nämnden 2019-02-20, § 54
- Eva Enroths medborgarförslag om Gatubelysning vid Gustavsviksvägen.
RS 2018/862, inkom 2018-06-14
Beslut i Tekniska nämnden 2019-02-20, § 53
- Rune Westergrens medborgarförslag om markeringar på gång- och cykelbanor.
RS 2018/897, inkom 2018-08-28
Beslut i Tekniska nämnden 2019-02-20, § 58
- Ulf Nilssons medborgarförslag om rekonstruktion av väktargång på ringmuren.
RS 2018/1059 inkom 2018-10-10
Beslut i Tekniska nämnden 2019-02-20, § 57
- Catrin Hägboms medborgarförslag om att vidareutbilda vårdpersonal till undersköterskor. RS 2018/1087, inkom 2018-10-19
Beslut i Socialnämnden 2019-02-06, § 21
- Roberth Östergrens medborgarförslag om lägre hastighet för del av länsväg 140.
RS 2018/1235, inkom 2018-11-29
Beslut i Tekniska nämnden 2019-02-20, § 59
- Birgitta Waldenströms medborförslag om m en s.k. bondens marknad i Visby.
RS 2016/370, inkom 2016-05-23
Beslut i Regionstyrelsen 2018-10-25, § 292
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 136

Medborgarförslag; nyinkomna

RS 2019/223

Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:
- Anna Kristiansdotters medborgarförslag om publik klocka på Östercentrum.
RS 2018/334, inkom 2019-03-01
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.
- Britta Samsioes medborgarförslag om allmänna informationsmöten om aktuella
utvecklings- service och kvalitetsfrågor.
RS 2018/350, inkom 2019-03-07
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Skickas till
Berörda nämnder
Förslagsställarna
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 137

Interpellation. Avskedande av hälso- och
sjukvårdsdirektören

RS 2019/221

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd
av Lennart Petersson (S) om avskedande av sjukvårdsdirektör. Lennart Petersson
tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare. Deltar i diskussionen gör
även Håkan Onsjö (M).
Interpellation 2018-09-25
Interpellationssvar 2019-03-25

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 138

Interpellation. Frånvarande politiskt ansvar
vid rekrytering av hälso- och sjukvårdsdirektör

RS 2019/265

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L) besvarar
interpellation ställd av Filip Reinhag (S) om frånvarande politiskt ansvar vid
rekrytering. Filip Reinhag tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Interpellation 2019-02-25
Interpellationssvar 2019-03-25

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 139

Interpellation. Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter

RS 2019/296

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Unger (M) besvarar
interpellation ställd av Saga Carlgren (V) om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Saga
Carlgren tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Interpellation 2019-02-25
Interpellationssvar 2019-03-25

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 140

Information. Revisionsrapporter

Till handlingarna lades information om följande revisionsrapporter:
- Granskning av rektors förutsättningar för att utöva sitt pedagogiska ledarskap.
RS 2019/347, inkom 2019-03-06.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 141

Eventuella frågor

Inga frågor ställdes.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 142

Nya motioner

RS 2019/224

Följande motioner har inkommit 2019-03-25:
- Riktlinjer för sociala upphandlingar. Håkan Ericsson (S). RS 2019/431
- Överanställning som ett medel att minska sjuktalen och kostnaderna. Lisbeth
Bokelund m.fl. (MP). RS 2019/432
- Skärpta arbetsmiljökrav vid upphandling. Saga Carlgren m.fl. (V). RS 2019/433
- Förnyad resepolicy för minskad klimatpåverkan. Saga Carlgren m.fl. (V).
RS 2019/434
- Investering i solceller för minskad klimatpåverkan. Saga Carlgren m.fl. (V).
RS 2019/435
Anm: Motionerna bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-03-25

RF § 143

Nya interpellationer

RS 2019/225

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellationer har inkommit 2019-03-25:
- Jörgen Benzler (V) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Rolf
Öström (M) ställa interpellation om LSS (Lagen om stöd och service).
RS 2019/436
- Lennart Petersson (S) fick tillstånd att till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Unger (M) ställa interpellation om konsekvenser
för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden av varslet mot Arbetsförmedlingen.
RS 2019/437
- Saga Carlgren (V) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) ställa interpellation om varför Region Gotland inte ansökt om medel
från Tillväxtverket för att utveckla sociala företag. RS 2019/438
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-03-25

Omröstning § 132
Ärende: Motion. Jobb- och resultatinriktad vuxenutbildning
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)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Ingrid Engström (C)
Charlotte Criwall (M)
Philip Swärd (M)
Ayman Aboulaich (M)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Lennart Modig-Kihlberg (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag
NEJ: För Saga Carlgrens (V) avslagsyrkande

Tina Benthammar (-)
Eva Pettersson (-)
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)
Jan Svensson (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Anneli Klovsjö (S)
Linus Gränsmark (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén (S)
Lennart Petersson (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Torgny Ammunet (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Daniel Heilborn (MP)
Renée Lingström (S)
Carin Rosell (S)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Tomas Pettersson (Fi)
Torun Ström (Fi)

Bilaga § 137
Interpellationssvar
2019-03-25

Interpellation angående situationen inom hälso- och sjukvården och
avslutandet av hälso- och sjukvårdsdirektörens förordnande
Lennart Pettersson (S) ledamot i Hälso- sjukvårdsnämnden har ställt följande frågor till mig.
1. När och i vilka avseenden kan gotlänningarna förvänta sig se resultat av den
utlovade nystarten?
Vi ser att ett ansvarsfullt och lyssnande ledarskap som tar tillvara medarbetarnas
kompetens och engagemang är nyckeln för en fortsatt god kvalité i vården samt för att
klara kompetensförsörjningen framåt. Hela presidiet är nu med i beredningsarbetet
och nämndsledamöter vittnar om en förändrad arbetsmiljö i nämnden.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har ett stort ansvar att gemensamt se till att
verksamheten bedrivs enligt fullmäktiges beslut och inom givna ekonomiska ramar.
2. Trots uttalanden typ ”jag eftersträvar ett bra samarbete”, varför avstod du från
att samråda med den avgående politiska ledningen vid avskedandet?
Samtliga partiers gruppledare i Regionstyrelsen kontaktades direkt efter att
överenskommelsen var klar och innan den kommunicerades till allmänheten.
3. Vilken kostnad innebär avskedandet för Region Gotland? Kommer kostnaden
att belasta den nya hälso- och sjukvårdsnämnden?
Samtliga förvaltningschefer har tidsbegränsade förordnanden om normalt 6 år. Utöver
detta så finns det i botten en tillsvidareanställning. Tjänsterna omfattas av LAS och ska
denna frångås måste en separat överenskommelse göras.
Något avskedande har inte skett. I det nu aktuella fallet gjordes en överenskommelse
om att frånträda förordnandet i förtid och samtidigt låta tillsvidareanställningen
upphöra. En överenskommelse hade blivit aktuell oavsett om förordnandet hade
fullföljts eller inte eftersom det finns en tillsvidareanställning i botten.
Den aktuella överenskommelsen innehöll ett avgångsvederlag om 12 månadslöner
motsvarande 1.8 mkr inklusive sociala avgifter. Denna kostnad har belastat bokslutet
för 2018. Således kommer inga av dessa kostnader att belasta den nya hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 138
Interpellationssvar

2019-03-25

Tack för interpellationen.
1. Låt mig först få bli formell. Det är regiondirektören som är rekryterande chef och som ansvarar för
rekryteringsprocessen. Till sin hjälp har han i denna rekrytering valt att engagera vår interna HRfunktion och ett externt rekryteringsföretag samt att ta stöd i fyra rekryteringsgrupper varav hälso- och
sjukvårdsnämndens presidie utgjort en.
Jag har deltagit vid framtagandet av kravprofilen till ny direktör, tillsammans med övriga presidiet och
rekryteringsföretaget.
Jag har haft en ”egen” partirepresentant (med bred kompetens och lång erfarenhet av
sjukvårdsledning) vid de inledande fem intervjuerna, vilka jag också fått en skriftlig rapportering om,
var och en och med en sammanfattning med rekommendationer. Vi har också diskuterat resultatet
fortlöpande.
Jag deltog vid summeringen av intervjuerna och den rangordning som följde och som gav oss två
huvudkandidater.
Jag har varit med och slutintervjuat de två toppkandidaterna tillsammans med Regiondirektören och
Regionstyrelsens ordförande.
Jag lyssnade och deltog i diskussionen vid rekryteringskonsultens presentation av referenserna av de
två.
Jag är mycket nöjd med den breda förankring som funnits genom hela processen och som lett fram till
beslutet om ny HSD.
Jag kan slutligen konstatera att Filip Reinhag valde att inte delta vid intervjun med en av
toppkandidaterna och inte heller vid den slutliga genomgången av referenser för slutkandidaterna.
Rekryteringsprocessen har haft ett stort deltagande, stort engagemang och gett ett resultat som
kommer att betyda mycket för framtidens hälso- och sjukvård på Gotland.
2. Det går oftast att göra annorlunda, men enligt ovan; en bra process med ett mycket gott resultat.

Mats-Ola Rödén (L)
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilaga § 139
Interpellationssvar

2019-03-25

Interpellation om avgiftsfria sommarlovsaktiviteter
Saga Carlgren (V) har ställt följande frågor till mig.
Har pengarna för avgiftsfria lovaktiviteter för barn tagits bort ur statsbudgeten?
- Nej. Pengarna har återförts i budgeten, vilket gör att barn i åldrarna 6 - 15 kommer ha
möjlighet att delta på lovaktiviteter på samma sätt som tidigare.
Har du som ordförande i GVN tagit några initiativ för att kunna behålla möjligheten för
gotländska barn att få tillgång till avgiftsfria lovaktiviteter?
- Jag har inte sett några skäl till att initiera en förändring, baserat på hur situationen ser
ut idag.
Planerar du att initiera något sånt arbete?
- Pengarna finns återförda i budgeten, vilket gör att jag inte ser något behov av att ta
bort något som fungerar - och som dessutom stöds av riktade statsbidrag.
Andreas Unger (M)
Regionråd

Bilaga § 142

Visby 2019-03-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Riktlinjer för sociala investeringar
På regionfullmäktige den 25 februari antogs riktlinjer för investeringsprocessen. Det handlade då
enbart om regionens investeringar i hus, fastigheter och andra materiella ting. Men det finns en
annan typ av investeringar, som också höjer kvaliteten på insatserna för regionens medborgare
och i många fall effektiviserar verksamheterna, så kostnaderna minskas och ger besparingar på
kort och lång sikt.
Sociala investeringar kan ske genom att en förvaltning, eller att några förvaltningar tillsammans
samverkar och satsar pengar inom sina budgetramar. Eller äskar medel för sina sociala
investeringar. Ett bra exempel på en social investering är det social-psykiatriska teamet, en
samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten, som innebär att trasiga familjer får stöd och
hjälp, så att placeringar av barn på dyra hem på fastlandet kan undvikas. Det är bra för familjerna
och barnen och det har sparat cirka 15 miljoner kronor om året i minskade kostnader för
placering av barn.
Vi veta att narkotikamissbruket leder till många mänskliga skador och stora kostnader för
skattebetalarna. Rätt sorts sociala investeringar för ett narkotikafritt Gotland skulle på sikt ge
investeringspengarna tillbaka, för att inte tala om hur bra det vore för ungdomarna och deras
familjer.
Vi vet, att för att få jobb idag krävs att man klarat att gå ut gymnasieskolan. En social investering
som gjorde att 100 procent av alla årskullar klarade gymnasieskolan skulle spara oerhörda
summor av skattebetalarnas pengar.
Ibland klaras kloka sociala investeringar inom nämndernas budgetramar, men ofta krävs särskilda
fullmäktigeanslag för att nå önskad effekt. Därför bör denna form av inviteringar få riktlinjer likt
investeringar för hus och materiella ting.
Därför yrkar jag:
Att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utforma riktlinjer för
investeringsprocessen för sociala investeringar.
Att riktlinjerna för sociala investeringar bör som med övriga investeringar beskriva ansvar och
roller, definition av investeringar, budgetprocess, finansiering och ekonomisk hantering.
Håkan Ericsson
Socialdemokraterna

Bilaga § 142

Till: Regionfullmäktige
2019-03-25

MOTION: Överanställning som ett medel att minska sjuktalen
och kostnaderna, samt tillgodose kompetensförsörjningen
inom vård, skola och omsorg
På Gotland ligger sjuktalen högt inom kvinnodominerade yrken, samma tendenser ser vi i
resten av landet.
Grupper som arbetade inom vård, skola och omsorg var före 1990-talet de som toppade
listan över trivsamma och hälsosamma yrken. Under hela 2000-talet så har det skett en
kraftigt ökad sjuklighet hos dom som arbetar nära vårdtagare, klienter och elever.
I Försäkringskassans svar på regeringsuppdraget “Uppföljning av sjukfrånvarons
utveckling 2018” finns följande;
“Kvinnors sjukpenningtal är nästan dubbelt så högt som mäns, särskilt inom
kvinnodominerade yrken. En del av förklaringen är höga krav och lägre resurser i arbetet och
höga psykologiska och emotionella krav. Tillsammans med sämre möjligheter än män till
återhämtning i arbetet och till sömn och vila efter arbetet kan det delvis förklara
könsskillnader i sjukfrånvaro. Det verkar som att det som kortsiktigt ledde till
kostnadskontroll och besparingar, nu har lett till ökad stress och vantrivsel för dessa
personalgrupper och deras brukare, med accelererande kostnader för tilltagande ohälsa för
arbetsgivaren”.
För att komma till rätta med dessa utmaningar, så sprider sig nu olika projekt ute i landet.
Äldreboendet Persgården i Hofors hade en sjukfrånvaro på 20 procent och på vissa
avdelningar var halva personalstyrkan långtidssjukskriven. När boendet anställde fler,
försvann långtidssjukskrivningarna helt och korttidsfrånvaron sjönk utan att kostnaderna
ökade.
På ett psykiatriskt boende i Karlskrona startade ett pilotprojekt där man överanställde,
vilket ledde till att arbetsmiljön förändrades drastiskt. Resultatet blev fler kollegor, mindre
stress och inga extra kostnader för kommunen.
I Sundsvall ville man få en friskare personal och minska behovet av timvikarier. Detta
gjorde man genom överanställning av barnskötare. Resultatet blev att man orkade jobba
heltid och trivdes på jobbet. De överanställda fick ägna en del av sin arbetstid åt att planera
bemanningen dag för dag. En person med överblick har lättare att se när det är möjligt att slå
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ihop barngrupper eller flytta personal. Något som direkt minskade antalet timvikarier. Trots
farhågor visade kommunens utvärdering att även överanställningarna har “gått med vinst”.
I Ljungby utredde man hur mycket pengar timvikarier kostade och hur lång tid
introduktioner av dessa tog. Det visade sig att det lönar sig att överanställa för att minska
timvikarier och sjuktal.
Vid en överanställning är tanken att ordinarie personal skall kunna täcka periodiska
arbetstoppar och frånvaro, vilket i sin tur minskar stressen och förhoppningsvis
sjukfrånvaron. Detta har prövats framgångsrikt på flera håll och kommer även att gynna våra
brukare med ökad kontinuitet och trygghet som följd.
Vi vill att välfärdsyrken med höga sjuktal ska återgå till att vara friska yrken. Medarbetare
som arbetar inom välfärden ska ha ett schyst arbetsliv, vilket innebär bra villkor och att
ingen blir sjuk av stress, detta är hälsoekonomi. Att våga överanställa för att bekämpa
arbetsmiljöproblem på grund av underbemanning. Som ett medel att nå målet “heltid som
norm”, kan överanställning vara en nyckel.

Vi yrkar:
Att Region Gotland ser på möjligheten att använda överanställning som en långsiktig
strategi.
Att Region Gotland räknar på kostnader och vinster i att överanställa.
Att lämpliga verksamheter för pilotförsök inom vård, skola och omsorg identifieras.

----------------------------------------Lisbeth Bokelund (MP)

----------------------------------------Isabel Enström (MP)

----------------------------------------Daniel Heilborn (MP)

----------------------------------------Wolfgang Brunner (MP)
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Skärpta arbetsmiljökrav
vid upphandling

2019-03-25

Det finns mycket att göra när det gäller arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket beskriver
i sin rapport (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2018:2) att flera utmaningar finns.
Närmare sju av tio hade i hög grad eller i viss mån ett psykiskt ansträngande
arbete. Fler kvinnor än män, 27 procent respektive 20 procent, hade ett psykiskt
ansträngande arbete i hög grad. Omkring var tredje sysselsatt inom vård och
omsorg, sociala tjänster och utbildning hade ett psykiskt ansträngande arbete i
hög grad år 2017 enligt Arbetsmiljöverket. 48 procent av kvinnorna kunde i
princip aldrig själva bestämma när en arbetsuppgift ska utföras jämfört med 36
procent av männen.
En av tio sysselsatta under 2017 var utsatta för sexuella trakasserier från chefer,
arbetskamrater eller andra personer på jobbet under de senaste 12 månaderna.
Hela 30 procent av unga kvinnor mellan 16 – 29 år har varit utsatta.
Vi vet att den psykiska ohälsan ökar i Sverige.
Antalet som dör på jobbet är alldeles för högt. 2018 var det 50 personer och i år
har hittills (mars 2019) 17 människor dött. Ingen ska behöva dö på grund av en
bristande arbetsmiljö.
Arbetsmiljöarbetet måste förstärkas. Alla arbetsgivare i Sverige är skyldiga att
ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsmiljöverket menar att det är ”att
undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa
och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.”
(Ur AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.)
Arbetsmiljöarbetet behöver förbättras på hela arbetsmarknaden. Inte minst
Region Gotland behöver öka tempot i sitt förebyggande arbetsmiljöarbete. En
annan väg är att öka trycket på de företag Region Gotland upphandlar tjänster
ifrån. Ska man vinna ett anbud ska man kunna uppvisa ett pågående
systematiskt arbetsmiljöarbete. Inte minst inom de kvinnodominerade
verksamheterna och för underleverantörer ska det vara ett utslagsgivande krav
att följa arbetsmiljölagen.

Vi yrkar:
 Att Region Gotland vid alla sina upphandlingar och vid nyttjande av LOV
ställer krav på att det ska finnas ett redovisat systematiskt arbetsmiljöarbete
hos alla de som lämnar anbud.

 Att Region Gotland tar fram rutiner för hur man på bästa vis ska kunna
värdera anbudsgivares systematiska arbetsmiljöarbete så att ett bra sådant
blir en viktig faktor vid beslut om vem som ska tilldelas en upphandling.
 Att Region Gotland tar fram regelverk för vad som ska vara den minsta
nivån på innehållet i det systematiskt arbetsmiljöarbetet för utförare enligt
LOV.
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Bilaga § 142

Höj takten i
klimatomställningen – vässa
Region Gotlands resepolicy
26 mars 2019

Region Gotland är Gotlands absolut största arbetsgivare och därmed har de
resor som Region Gotlands personal gör stor påverkan på det totala
koldioxidutsläppet från resor. Därför är det av stor vikt att det finns en
resepolicy som tydligt styr mot ett hållbart resande som minimerar
koldioxidutsläppen. Det finns förbättringar att göra inom flera områden.
Bättre förutsättningar att undvika resande är ett område. Det kan innefatta bättre
utrustning för distansmöten för att undvika resor med flyg men också att alltid
överväga andra möjligheter. I Rädda barnens resepolicy finns exempelvis denna
formulering:
”... alltid överväga om det finns alternativ till en tjänsteresa, som t.ex. telefon-,
webb- eller videomöte.” Rädda Barnen
När resor med flyg ändå behövs ska klimatkompensation göras.
Det kan också handla om att undvika resor i tjänsten med egen bil och istället
bygga ut Region Gotlands bilpool och att uppmuntra resor med kollektivtrafik
eller gång och cykel när så är möjligt.

Vänsterpartiet yrkar på:
• att Region Gotlands resepolicy görs om för att bättre styra mot kraftigt
minskade koldioxidutsläpp, minst i nivå med parisavtalet.
• att i resepolicyn arbeta in regelverk för att alternativ till tjänsteresor
med flyg, såsom distansmöten, alltid ska övervägas i första hand.
• att i resepolicyn fastslå att tjänsteresor alltid ska klimatkompenseras.
• att i resepolicyn begränsa rätten till ersättningar för kortare resor och
resor med egen bil som inte är helt nödvändiga utifrån uppdraget.
•
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Bilaga § 142

Höj takten i
klimatomställningen –
investera i solceller på
regionens hus
26 mars 2019

Den största utmaningen vi människor står inför under de kommande åren
är vår nödvändiga omställning av hur vi lever. Vårt sätt att konsumera
påverkar livsmiljön så pass mycket att om inget görs hotas i sin
förlängning mänsklighetens existens. FN:s klimatpanel IPCC har i ett
flertal rapporter visat att temperaturhöjningen i atmosfären leder till stora
förändringar av klimatet.
Det finns inte en lösning, det är många beslut som tillsammans bidrar till
att minska klimatförändringarna. Rent konkret kommer vi att behöva
använda och utveckla ny teknik, vi kommer att behöva bedriva
verksamhet och leva på ett nytt sätt där hänsyn till utsläpp av
växthusgaser får en större betydelse
Region Gotland behöver arbeta med klimatfrågor på alla nivåer. Leda
arbetet på Gotland, ta fram planer för den egna verksamheten, och ta
konkreta initiativ inom många områden. Ett sådant initiativ bör vara att
installera solceller på egna fastigheter. Gotland har mycket goda
förutsättningar för solenergi.
Tidigare under 2000-talet genomförde Region Gotland en bra satsning på
energieffektivisering av fastigheter EPC. Flera år i rad avsattes pengar,
en rambudget för verksamheten som fastighetsförvaltningen sedan kunde
nyttja för genomförande. På liknande sätt skulle man kunna arbeta med
utbyggnad av solceller på lämpliga fastigheter.
Vi föreslår därför
- Att regionen satsar på att investera i solceller på lämpliga
fastigheter.
- Att ta fram lämplig modell för hur arbetet kan bedrivas.
- Att pengar årligen avsätts i investeringsbudgeten för detta.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

