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RF § 144

Årsredovisning och bokslut 2018

RS 2018/1124

Regionfullmäktiges beslut

Årsredovisning för år 2018 fastställs.
• Region Gotlands årsredovisning för år 2018 godkänns.
• Regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2018 års förvaltning.
•

Regionfullmäktige antecknar att ledamöter, som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och
styrelser, inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom
angår. En särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag för år 2018
har utarbetats och biläggs protokollet.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde som fullmäktige behandlar årsredovisningen (Kommunallagen 8 kap 15-16 §
och regionfullmäktiges arbetsordning 35 §*). Annons om allmänhetens frågestund
har varit införd och årsredovisning har hållits tillgänglig, dels under kontorstid i
receptionen på Visborg, dels på Region Gotlands webbsida www.gotland.se.
En person har ställt frågor via e-post och dessa är även ställda till olika politiker.
Ordföranden informerar om att svar på dessa frågor är upp till var och en ledamot
att ge. Inga övriga frågor från allmänheten har kommit.
Ordföranden ajournerade mötet på grund av störande demonstration.
Regionfullmäktiges ledamöter och ersättare har i särskilt utskick fått årsredovisningen. Övriga handlingar har tillhandahållits samtidigt med kallelsen, dels via digitalt
utskick men även på Region Gotlands hemsida.
Regionstyrelsen anför att årsredovisningen i huvudsak är upprättad enligt de krav
som ställs i kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt i enlighet med
rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Årets resultat uppgår till 185 miljoner kronor, mnkr, vilket överstiger regionens
finansiella mål på två procent av nettokostnaderna. Vinster på 169 mnkr från
fastighetsförsäljningar och markexploateringar har bidragit till det goda resultatet.
Balanskravsresultatet uppgår till 48 mnkr.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 144 forts
RS 2018/1124

Nettokostnadsutvecklingen inklusive finansnetto var 2,1 procent vilket är lägre än
ökningen av skatter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag som ökat med
2,7 procent. Över en femårsperiod har nettokostnadsökningen marginellt understigit
utvecklingen av skatteintäkter och bidrag. För att klara en god ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre än ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Investeringsutgifterna uppgick till 703 mnkr vilket är den högsta nivån hittills.
Finansiering av investeringarna har bland annat skett genom de stora fastighetsförsäljningarna.
Region Gotlands fastställda övergripande mål har följts upp och bedömningen är att
regionen uppnått god ekonomisk hushållning men att det finns förbättringspotential.
Totalt sett har skola, vård och omsorg god kvalitet. I många avseenden ligger
resultaten i nivå med eller något bättre än riket. Dock finns tydliga skillnader mellan
kvinnor/flickor och män/pojkar. Kostnadsnivån för ett antal verksamheter ligger
högre än vad som är motiverat utifrån Gotlands strukturella förutsättningar. Sjuktalet
behöver sänkas och arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt organisationskultur samt rekrytering ska fortsätta. Nämndernas verksamhet måste bedrivas
inom den beslutade budgetramen.
Nämnderna redovisar ett sammanlagt underskott mot budget på -56 mnkr
(2017, -2 mnkr). Nämndernas nettokostnader ökade med 3,8 procent vilket ligger på
en för hög nivå. Det beror både på minskade intäkter och högre kostnader. Fyra av
nämnderna klarar inte sin budget; hälso- och sjukvårdsnämnden -38 mnkr
(2017, -54 mnkr), socialnämnden -29 mnkr (2017, -8 mnkr), barn- och utbildningsnämnden -27 mnkr (2017, 8 mnkr) och tekniska nämnden -3 mnkr (2017, -3 mnkr).
Nämndernas budgetramar ökades med totalt med 2,7 procent inför 2018.
Regionstyrelsen har föreslagit att årsredovisning 2018 fastställs.
Anm: * Ny arbetsordning för regionfullmäktige föreslås antas på detta sammanträde.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S), Jesper Skalberg Karlsson (M),
Lisbeth Bokelund (MP), Johan Thomasson (L), Saga Carlgren (V), Brittis Benzler
(V), Rolf Öström (M), Filip Reinhag (S), Daniel Heilborn (MP), Håkan Eriksson (S)
och Lennart Petersson (S).

forts
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RF § 144 forts
RS 2018/1124

Revisorernas avgående ordförande Carin Backlund redogör för de förtroendevalda
revisorernas revisionsberättelse. Revisorerna tillstyrker att regionfullmäktige godkänner årsredovisning för år 2018. De tillstyrker även att regionfullmäktige beviljar
ansvarsfrihet för regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i
dessa organ.
Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt redogör for utfallet av
verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Region
Gotland lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om att årsredovisningen
fastställs och om den kan godkännas. Ordföranden finner att detta bifalls.
Ordföranden ställer proposition på om ansvarsfrihet för regionstyrelsen och
nämnderna samt enskilda förtroendevalda kan beviljas ansvarsfrihet och finner att
detta bifalls.
Beslutsunderlag

Årsredovisning 2018
Årsrapport för politikerorganisationen
Nämndernas verksamhetsberättelser
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-25
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 70
Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2018, 2019-04-12
Revisorernas redogörelse 2019-04-05
Revisionsberättelse 2019-04-05
Skickas till
Alla nämnder
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RF § 145

Revisorernas information

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet utgår då ingen information förelåg från revisorerna.
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RF § 146

Kompletteringsbudget 2019

RS 2019/6

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2019 med 340 770 tkr
och för exploateringsinvesteringar med 131 611 tkr enligt upprättat förslag.

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande
år. Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även
om inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2018 uppgår till 472 845 tusental kronor,
tkr, inklusive alla exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med
341 013 tkr för investeringar samt 131 611 tkr för exploateringar. Dessutom ska
projekt uppgående till -64 061 tkr avslutas och utgå.
Förutom dessa äskanden ligger också ett fastighetsinköp kvar som inte tilläggsbudgeterades vid genomförandet, RF 2018-06-18, § 99. Finansieringen av
dessa -39 788 tkr sker via eget kapital.
Investeringsbudgeten för 2019 uppgår till 466 005 tkr varav 223 445 tkr avser
affärsdrivande verksamhet. Utöver det är det avsatt 53 000 tkr i bruttobudget för
exploateringar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kompletteringsbudget bifalls enligt
förvaltningens förslag med 340 770 tkr för investeringar samt 131 611 tkr för
exploateringar. Kompletteringen avser pågående projekt eller projekt som ligger nära
i tiden för planering och igångsättning. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
har begärt 7 443 tkr, men i redovisningen finns enbart 7 200 tkr att föra med till
2019. Därför finns det en differens på 243 tkr mellan nämndernas äskande och
förslaget till beslut.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 blir 806 775 tkr (inklusive 340 770 tkr i
kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är mycket troligt att en del av
projekten kommer att behöva flyttas med till 2020 vilket är viktigt att beakta vid
budgetberedningen då investeringsbudget och –plan för kommande år ska bearbetas.
Dessutom tillkommer en exploateringsbudget på 184 611 tkr (inklusive 131 611 tkr i
kompletteringsbudget). Storleken på avsatta medel för exploateringsverksamhet
behöver diskuteras i samband med budgetberedningen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 146 forts
RS 2019/6

Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att
kompletteringsbudgeten bifalls.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-21
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 71
Skickas till
Alla nämnder
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 147

Överföring av resultat från 2018

RS 2019/203

Regionfullmäktiges beslut

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2018 fastställs.
• Eget kapital för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden
sammanförs och bildar eget kapital för miljö- och byggnämnden.
•

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
(KF 2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får
balanseras inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor, mnkr,
av eget kapital får användas för investering.
Totalt föreslås att -15 927 tusental kronor, tkr, överförs från 2018 års resultat.
Nämnderna/förvaltningarna har lämnat förslag till överföring av resultat i samband
med bokslutet för 2018. Förslag som innehåller särskilda yrkanden bifogas
(regionstyrelsen, byggnadsnämnden, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden
samt hälso- och sjukvårdsnämnden).
För år 2018 har byggnadsnämnden och regionstyrelsen erhållit ett särskilt statsbidrag
(Byggbonus) som är till för att stimulera ett ökat bostadsbyggande. Eftersom
villkoren för att erhålla statsbidraget är uppfyllda under 2018 ska bidraget redovisas
som intäkt detta år. Det riktade bidraget betalades ut i december 2018.
Då bidraget betalas ut i december samma år har nämnderna inte möjlighet att hinna
genomföra/planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar som
bidraget är tänkt att gå till. Därför föreslår byggnadsnämnden att 100 procent av
överskottet ska föras över till eget kapital. Regionstyrelsen föreslår att 4 400 tkr
överförs, detta är den del av det totala överskottet som avser byggbonusen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att byggnadsnämnden och regionstyrelsen får
föra över begärda överskott för 2018 för att under kommande år kunna arbeta med
de aktiviteter som bidraget är avsett för.
Barn- och utbildningsnämnden föreslår att nämndens underskott inte överförs till
eget kapital. Anledningen till detta är att resursfördelningen för 2018 inte stämde då
det tillkommit 638 fler barn och elever än förvaltningen prognosticerat.

forts
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RF § 147 forts
RS 2019/203

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regelverket följs och att underskottet regleras
mot nämndens egna kapital. Barn- och utbildningsnämnden har under ett antal år
byggt upp ett stort eget kapital, det största av nämnderna. Tanken med att bygga upp
ett eget kapital är att kunna använda det de år då resultatet är negativt. Även efter
justering har nämnden ett stort eget kapital på drygt 13 mnkr.
Socialnämnden föreslår att underskottet på 8 935 tkr inte överförs till eget kapital
som i så fall skulle bli negativt med samma summa. Socialnämnden medges enligt
beslut i regionfullmäktige, 2018-11-19, § 30, att överskrida budgetramen med
20 000 tkr, dessa är avräknade det totala resultatet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 38 613 tkr inte överförs
till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens negativa resultat balanseras mot regionens gemensamma egna kapital. Med
anledning av nämndernas arbete för att få en verksamhet i balans mot anslagen
budget bör nämnderna inte ha ett negativt eget kapital som ska återställas inom tre år.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2019-01-01 per nämnd/förvaltning
bifogas. Totalt föreslås att -15 927 tkr överförs från 2018 års resultat.
Regionstyrelsen föreslår att upprättat förslag till överföring av resultat från 2018
fastställs och att eget kapital för byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden sammanförs och bildar eget kapital för miljö- och byggnämnden.
Ärendets behandling under mötet

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

Socialnämnden 2019-02-06, § 14
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-02-07, § 10
Barn- och utbildningsnämnden 2019-02-05, § 8
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-25
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 72
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
Miljö- och byggnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 148

Arbetsordning för regionfullmäktige

RS 2018/1144

Regionfullmäktiges beslut
•

Arbetsordning för regionfullmäktige antas.

I samarbete med regionfullmäktiges presidium har regionstyrelseförvaltningen
utarbetat ett förslag till en ny och moderniserad arbetsordning för regionfullmäktige
att börja gälla från och med 1 juli 2019. Förslaget är baserat på Sveriges Kommuners
och Landstings underlag för lokala bedömningar.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att förslaget till ny arbetsordning antas.
Regionstyrelsen föreslår i enlighet med regionstyrelseförvaltningen att arbetsordningen för regionfullmäktige antas.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M) och Håkan Onsjö (M).
Filip Reinhag (S) yrkar att § 10 om deltagande på distans stryks i förslaget till ny
arbetsordning.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Filip Reinhags
yrkande om att § 10 ska strykas och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 75
Skickas till
Författningssamlingen
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RF § 149

Reglemente för Region Gotlands
förtroendevalda revisorer

RS 2019/177

Regionfullmäktiges beslut

Reviderat reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer antas.
• Det nya reglementet gäller från och med den 1 juli 2019 och ersätter därvid
tidigare reglemente för Region Gotlands förtroendevalda revisorer.
•

Av 12 kap. 18 § kommunallagen framgår att fullmäktige får anta ett reglemente om
revisionen. Det finns ett nu gällande reglemente för revisorerna. Revisorerna har
lämnat förslag på ett reviderat och uppdaterat reglemente med bäring på den nya
kommunallagen från 2018.
Förändringen innebär i huvudsak att rubriker lagts in i föreliggande version i syfte att
tydliggöra de olika avsnitt som behandlas.
Två paragrafer är nya i det reviderade förslaget på reglemente och en paragraf har
förändrats.
En av de nya paragraferna (§ 26) beskriver att revisorerna är personuppgiftsansvariga
och utser dataskyddsombud och den andra nya paragrafen (§ 27) beskriver hur
revisorerna löpande diarieför sina handlingar.
Skrivningen i paragrafen som behandlar revisionens avlämnande av utlåtande i
samband med delårsrapporten (§ 23 i reviderat reglemente), har ändrats så att
utlåtande lämnas till fullmäktige senast två veckor efter styrelsen överlämnat
delårsrapporten till revisorerna. I tidigare reglemente stod att utlåtande lämnades
senast första veckan i november till styrelsen.
Region Gotlands förtroendevalda revisorer överlämnar förslaget på ett nytt
reglemente för att antas av regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har inte något att erinra emot att revisorernas förslag
antas.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
reglementet antas och ska börja gälla från den 1 juli 2019.

forts

15 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 149 forts
RS 2019/177
Ärendets behandling under mötet

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

Revisorerna 2019-01-22
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 76
Skickas till
Revisorerna
Författningssamlingen

16 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 150

Översyn av aktieägarpolicyn

RS 2019/103

Regionfullmäktiges beslut
•

Aktieägarpolicyn antas.

Regionstyrelseförvaltningen har med anledning av den nya kommunallagen m.m.
företagit en uppdatering och översyn av aktieägarpolicyn. Policyn avses användas
som ett av instrumenten för att utöva den uppsiktsplikt regionstyrelsen är skyldig att
utföra över regionens hel- och delägda aktiebolag.
Regionstyrelsen har föreslagit att aktieägarpolicyn antas.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 78
Skickas till
Bolagen
Författningssamlingen

17 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 151

Strategi för förebyggande och motarbetande
av mäns våld mot kvinnor

RS 2017/897

Regionfullmäktiges beslut

Strategi för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor, Region Gotland
2019-2022 fastställs.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en
övergripande uppföljning med eventuella förslag till revidering av strategin.
•

Regionstyrelsen gav 2016-03-07, § 13 ledningskontoret i uppdrag att under hösten
2016 återkomma med förslag till nytt handlingsprogram om våld i nära relationer.
Den föreslagna strategin gäller Region Gotlands verksamheter och ska hjälpa till att
förverkliga prioriterade delar av det nationella jämställdhetsmålet om att mäns våld
mot kvinnor ska upphöra.
Strategin har remitterats till samtliga Region Gotlands nämnder och Gotlandshem
AB. Samtliga remissinstanser har svarat. Utöver detta har regionstyrelseförvaltningen
genomfört en dialog med andra berörda aktörer för att ta reda på hur den föreslagna
strategin kan komma att påverka deras verksamheter.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna strategin har stöd i både
Region Gotlands förvaltningar, nämnder och bolag. Utifrån detta föreslår regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för regionfullmäktige
att anta strategin. Den föreslagna strategin bör följas upp under innevarande mandatperiod. Vidare bör regionstyrelseförvaltningen ansvara för att leda den utsedda
arbetsgruppen för att följa upp förvaltningarnas aktiviteter kopplade till strategin.
Detta kommer att förbättra förutsättningarna för en god implementering.
Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en samlad bild av hur nämnder och förvaltningar tar sig an strategin,
vilka insatser och aktiviteter som strategin ger samt effekterna av dessa. förvaltningen
får även i uppdrag att återkomma med förvaltningens handlingsplan kopplat till
strategin.
Regionstyrelsen har till regionfullmäktiges föreslagit att strategin fastställs och att
styrelsen får i uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en övergripande
uppföljning med eventuella förslag till revidering av strategin.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 151 forts
RS 2017/897
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Rolf Öström (M), Jörgen Benzler (V), Johan Malmros (C), Aino
Friberg Hansson (S), Eira Werner (Fi), Meit Fohlin (S) och Filip Reinhag (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-08
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 81
Skickas till
Alla nämnder
Bolagen
Författningssamlingen

19 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 152

Utökning av verksamhetsområden gällande
vatten, spillvatten m.m: Bunge Stucks,
Gothem Åminne, Eksta Djupvik, Roma
kyrkby, Tofta Gnisvärd, Visby Visborg, Visby
Österby, Väskinde Ringvide, Västerhejde
Kuse, Öja Olovs

RS 2019/193

Regionfullmäktiges beslut
•

Avgränsningarna av verksamhetsområdena, definierade i tekniska nämndens tio
beslut 2019-01-31 § 22−31, fastställs.

Tekniska nämnden har i en serie beslut 2019-01-31, § 22−31 godkänt utökning av tio
verksamhetsområden: i Bunge, Gothem, Eksta, Roma, Tofta, Visby Visborg, Visby
Österby, Väskinde, Västerhejde samt Öja.
Utökningarna, som oftast gäller både vatten och spillvatten och i några fall dagvatten,
omfattar ett varierande antal fastigheter. Detaljer för samtliga verksamhetsområden
framgår av tekniska nämndens beslut och bakomliggande tjänsteskrivelser med
bilagor.
Utökningarna är de första som görs efter antagandet av VA-plan (vatten- och
avloppsplan) för Region Gotland 2030 (TN 2018-11-21, § 271). Utökningarna av de
tio verksamhetsområdena omfattar allt från enstaka fastigheter till som mest 98
fastigheter i Tofta Gnisvärd.
De ekonomiska konsekvenserna varierar. I några fall har berörda fastigheter redan
idag förbindelsepunkter och är anslutna. I de fallen leder utökningen inte till några
ekonomiska konsekvenserna för Region Gotland. I andra fall kommer utökningen
medföra inkomster för anslutnings- och brukningsavgifter.
I ett fall, Roma Kyrkby, är utökningen ett resultat av en dom i dåvarande
VA-nämnden (BVa 89, VA 490-496/12 (2013-11-13). Föreläggandet ledde till att
Region Gotland tog ett helhetsgrepp på området. I de nu föreslagna utökade
verksamhetsområdena för vatten och spillvatten innefattas ett större antal fastigheter
än de ursprungliga sex fastigheter föreläggandet gällde. Noteras bör att anslutning till
kommunalt vatten inom detta verksamhetsområde ej är tvingande för vatten om det
finns en enskild brunn med godkänd dricksvattenkvalitet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 152 forts
RS 2019/193

Detaljer för samtliga verksamhetsområden framgår av tekniska nämndens beslut och
bakomliggande tjänsteskrivelser med bilagor.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot utökningarna av verksamhetsområdena.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit
att områdena fastställs i enlighet med tekniska nämndens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-01-31, § 22-31
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-20
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 102
Skickas till
Länsstyrelsen Gotlands län
Tekniska nämnden

21 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 153

Slutredovisning om- och tillbyggnad av
psykiatrilokaler Korpen 5

RS 2018/1135

Regionfullmäktiges beslut

Slutredovisningen för om- och tillbyggnad av psykiatrilokaler Korpen godkänns.
• Anslagsunderskottet på 10 502 000 kronor regleras mot regionens Eget kapital.
•

Projektet för om- och tillbyggnad av psykiatrins lokaler på Korpen har pågått under
lång tid.
Hösten 2012 togs inriktningsbeslutet i hälso- och sjukvårdsnämnden att den
psykiatriska slutenvården ska vara kvar i befintligt hus med ombyggda lokaler.
2014 startade arbetet med att ta fram handlingar med hjälp av konsulter enligt
förstudier från hälso- och sjukvårdsnämnden.
2015 påbörjades renovering av psykiatriska kliniken med Alvar Hallgrens Bygg som
totalentreprenör.
2016 beslutade hälso- och sjukvårdsförvaltningen om ett ändrat arbetssätt för
personalen. Beslutet påverkade projektet med en ökning på 1 300 kvadratmeter, kvm.
Ny ventilation på plan 3, PL3, ändring av brandlarm och kallelsesystem skulle ge en
säkrare arbetsmiljö för personal.
Hösten 2017 var projektet färdigställt och psykiatrin kunde flytta in i de nya
lokalerna.
Årtal
2013-2017

Budget, tkr

Utfall, tkr

Kommentar

49 600

2015

1 600

Tilläggsanslag

2016

1 700

Tilläggsanslag

Total

52 900

63 402

Avvikelse -10 502 tkr

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsunderskottet på 10 502 000 kr regleras mot regionens Eget kapital.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 153 forts
RS 2018/1135

Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
slutredovisningen godkänns.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2018-10-24, § 240
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 80
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden

23 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 154

Visby Centrum partneravtal

RS 2019/270

Regionfullmäktiges beslut

Förslaget till partneravtal mellan Visby Centrum och Region Gotland antas.
• Regionstyrelsen, genom dess förvaltning, får i uppdrag att hantera försäljning och
inlösen av Region Gotlands aktier i Visby Centrum.
•

Gotlands kommun (numer Region Gotland) uppdrog 2004 åt Handelns utredningsinstitut att utreda förutsättningarna för Östercentrum. Utredningen pekade på vikten
av att stärka samarbetet mellan handel, fastighetsägare och kommun. Till följd av
etableringen av externhandel i Visby och utflyttning av kommunal och statlig verksamhet ur Visby innerstad, så fördes en dialog om hur Östercentrum och Visby
innerstad skulle arbeta för att möta de utmaningar som detta medförde.
I syfte att fördjupa samarbetet mellan intressenterna Östercentrums intresseförening,
Adelgatans intresseförening, S:t Hanskvarterens ekonomiska förening och Gotlands
kommun så beslutade dessa att gå in som delägare i ett gemensamt aktiebolag med
25 procent av aktierna vardera. Detta skedde genom en nyemission av aktier i det
befintliga bolaget Wisby Strövet AB (numer Visby Centrum AB).
Under de år som gått har det dock visat sig finnas en inneboende problematik mellan
de tre privata ägarnas önskemål om att Visby Centrum ska driva näringslivets
intressefrågor och Region Gotlands roll som myndighet. Det har lett till utmaningar
för Visby Centrum att kunna fungera som en gemensam plattform för utveckling.
Dessa utmaningar har dock inte gällt Visby Centrums roll som utvecklingsaktör och
Region Gotlands roll som regionalt utvecklingsansvarig aktör eller samhällsbyggare,
därför finns det fortsatt god grund för ett samarbete förutsatt att roll- och
ansvarsfördelningen klargörs. Ett av de initiala motiven till att Region Gotlands gick
in som ägare var också att bidra till att skapa en god balans mellan Östercentrum och
Visby innerstad. Detta förefaller inte längre vara en fråga som är en utmaning att
hantera, varför detta motiv inte längre kan sägas kvarstå för Region Gotlands
delägarskap.
Tecknandet av ett avtal innebär att därför också att Region Gotland utträder ur Visby
Centrum AB som delägare.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 154 forts
RS 2019/270

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Region Gotlands delägande varit till stor
nytta i bildandet och uppbyggnaden av Visby Centrum, vilket också ledde till
utmärkelsen Årets stadskärna 2012. Den utmaning som ligger i att hantera Visby
Centrums roll som intresseorganisation i de frågor då Region Gotland är motpart är
dock till men för samarbetet. Mot bakgrund av detta föreslås istället att delägandet
ersätts med ett partneravtal rörande samarbete i frågor som är centrala för både
Visby Centrum och Region Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att upprättat partneravtal antas och att
förvaltningen får i uppdrag att hantera försäljning och inlösen av Region Gotlands
aktier i Visby centrum.
Regionstyrelsen har följt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelsen 2019-03-28, § 92
Skickas till
Visby Centrum

25 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 155

Motion. Stärka den gotländska landsbygden
genom klok kontorslokalsstrategi

RS 2018/690

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Johan Thomasson m.fl. (L) föreslår i en motion att Region Gotland ska stärka den
gotländska landsbygden genom utlokalisering av kontorslokaler till Gotlands
”serviceorter”. Detta skulle, enligt motionärerna, skapa underlag för samhällsservice
på landsbygden och dessutom ge lediga lokaler på Visborgsområdet dit statliga
verksamheter skulle kunna utlokaliseras, som ett alternativ till Stockholm.
Regionstyrelseförvaltningen förstår framförd önskan i motionen om att fördela de
offentliga arbetsplatserna jämt utspridda över ön för att därvid bidra till inomregional
balans, men måste av regionekonomiska skäl föreslå avslag till motionen med
följande motivering:
Som alla är väl medvetna om går vi mot en ekonomisk utmaning med anledning av
den demografiska utvecklingen. Vi har inom Region Gotland inte utan större omoch/eller tillbyggnader något egentligt överskott av kontorsplatser på de orter som i
motionen benämns som serviceorter. Undantaget är Slite där det skulle finnas möjligheter att placera ett 10-tal personer samt Hemse med ca 5 tomma kontorsplatser.
Detta motsvarar ca en tredjedels vindsvåningsplan på Visborg. Förslaget skulle med
andra ord medföra att vi skulle behöva bygga om, bygga nytt eller alternativt hyra
kontorshus på dessa orter. Det bör då beaktas att det är samma byggnadskostnad på
landsbygden, förutsatt att vi själva äger marken. En skillnad är dock att eventuellt
tomställda kontorslokaler på landsbygden dessvärre inte har ett så högt värde som
motsvarande i större orter. Den ort som har mest tomställd yta i regional ägo är
Klintehamn. Dessa lokaler utgörs av före detta vårdlokaler vilket medför att de är
mycket kostsamma att bygga om. Grovt uppskattat nästan samma kostnad som för
nybyggnation. Vi har vidare ett visst behov av strategisk vakans för oförutsedda
händelser. Något dessa lokaler i dagsläget utgör.
Vi har ett antal exempel, där kanske Slite är det tydligaste, på att utlokalisering av
kontorsplatser inte nämnvärt ökat nyttjandegraden av service på en ort. Däremot
ökar transporterna avsevärt till och från orten då merparten av de som jobbar där bor
i Visby. Denna ökning av transporter är negativ ur både ett hållbarhetsperspektiv
men också ur ett säkerhetsperspektiv. Även ur ett rekryteringsperspektiv finns
erfarenhet av att vi har svårare att rekrytera till tjänster på mindre orter.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 155 forts
RS 2018/690

Utlokalisering av statliga verksamheter styrs inte av mängden tomställda lokaler på en
viss ort varpå dessvärre den delen i förslaget anses som föga trolig om än önskvärd.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen ska avslås.
Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda
frågan om utlokalisering av kontorslokaler till serviceorter där man ska titta på
befintliga lokaler, distansarbetsplatser och att hänsyn tas till den antagna
servicestrategin
Regionstyrelsen har till regionfullmäktige föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-22
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 105

27 (47)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 156

Motion. Gångväg och cykelväg längs med f.d.
banvallen på Sudret

RS 2018/250

Regionfullmäktiges beslut

Motionen tillstyrks enligt tekniska nämndens förslag.
• Region Gotland upplåter kostnadsfritt de delar av den gamla banvallen som
regionen äger till föreningen banvallens vänner med syfte att den kan nyttjas som
gång- och cykelbana.
• Av det nyttjanderättsavtal som upprättas av teknikförvaltningen ska framgå att
Region Gotland inte ansvarar för några framtida drift- eller underhållskostnader
och att det enbart är befintlig banvall som ska utnyttjas för gång- och cykelled.
Inga ändringar eller omledningar av sträckningen får göras.
•

Bibbi Olsson, (C), har i en motion yrkat att Region Gotland bidrar till att möjliggöra
en gång- och cykelväg längs med f.d. banvallen från Burgsvik och norrut.
Etablerandet av en sådan led underlättas av att ny avloppsledning läggs längs befintlig
banvall. För att en gång- och cykelled ska bli av krävs även att en anpassning av
befintligt strandskydd görs på sträckan som är ca 2,5 kilometer lång.
Tekniska nämnden 2018-06-20, § 184 ser positivt på projektet och yrkar på att
ärendet bifalles med förbehållet att Region Gotland inte ansvarar för några framtida
drift- eller underhållskostnader. Teknikförvaltningen tar fram ett nyttjanderättsavtal
samt bistår med hjälp avseende kontakt med markägare längs övriga delar av
banvallen som kan bli aktuellt för gång- och cykelbana.
Byggnadsnämndens bedömning 2018-11-14, § 245 är att ärendet bör hanteras av
tekniska nämnden för vidare hantering av frågan på vilket sätt Region Gotland kan
bidra att möjliggöra detta.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den befintliga banvallen ska utnyttjas
för gång- och cykelled och återställas till användbart skick. Inga ändringar eller
omledningar av sträckningen får göras.
Regionstyrelseförvaltningen anför att en gång- och cykelväg uppfyller Miljöbalken
kap 7 13 § punkt 1-2 ovan och att den inte åstadkommer någon ny inverkan, då den
befintliga banvallen används och denna har funnits sedan mitten av 1900-talet.
Dispensansökan med avseende på strandskydd är därför ej aktuell.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 156 forts
RS 2018/250

En gång- och cykelväg skulle hunna öka besöksantalet på strandnära områden och
även vara en tillgång för folkhälsan samt besöksnäringen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska förvaltningens förslag och tillstyrker
därmed även motionen.
De föreslår även att Region Gotland kostnadsfritt upplåter de delar av den gamla
banvallen som regionen äger till föreningen banvallens vänner med syfte att den kan
nyttjas som gång- och cykelbana.
Av det nyttjanderättsavtal som upprättas av Teknikförvaltningen ska framgå att
Region Gotland inte ansvarar för några framtida drift- eller underhållskostnader och
att det enbart är befintlig banvall som ska utnyttjas för gång- och cykelled. Inga
ändringar eller omledningar av sträckningen får göras.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, illstyrkt förslaget.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-02-26
Tekniska nämnden 2018-06-20, § 184
Byggnadsnämnden 2018-11-14 § 245
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-19
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 104
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 157

Bygga gångbro till kryssningskajen av
gotländskt kärnvirke

RS 2018/251

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med att Region Gotland vid upphandling av gångbron
till kryssningskajen ställer krav som möjliggör att trämaterial används vid
konstruktionen.

I en motion från Stefan Nypelius (C) yrkas att ”Region Gotland vid upphandling av
gångbron till kryssningskajen ställer krav så att den kan konstrueras i gotländskt
trämaterial”.
Tekniska nämnden anför att Region Gotland lyder under LOU, Lagen om offentlig
upphandling, vilket innebär att vi inte får begränsa konkurrensen. Då det kan antas
finnas likvärdigt skogsbestånd på andra platser i Sverige och i världen kan vi inte
föreskriva specifikt gotländskt kärnvirke. De konstruktionselement som vi bedömer
kommer att behövas för att klara spännvidder vid aktuell bro tillverkas inte lokalt.
Det krävs transporter till fastlandet och produktionsomställningar vid produktionen
av konstruktions-elementen då det gotländska virket förväntas ha annan virkeskvalitet än vad de normalt arbetar med. Vidare skulle användandet av gotländskt
kärnvirke medföra onödiga transporter i förhållande till att använda på marknaden
förekommande konstruktionselement av trä eller annat material. Tekniska Nämnden
föreslår att Regionstyrelsen avslår motionen.
Byggnadsnämnden föreslår att motionen avslås med motiveringen: För att få till den
bästa möjliga bron bör inte materialvalet i sig vara varken den första eller den enda
utgångspunkten. Valet av material bör istället göras utifrån vilket material som efter
en noga avvägning från ett helhetsperspektiv på bästa sätt bidrar till att tillmötesgå de
olika krav som olika intressen kommer att ställa på den färdiga bron.
Byggnadsnämnden beslutar avstyrka den aktuella motionen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens samt byggnadsnämndens
beslut att avslå motionen.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med att Region Gotland
vid upphandling av gångbron till kryssningskajen ställer krav som möjliggör att trämaterial används vid konstruktionen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 157 forts
RS 2018/251
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-02-26
Byggnadsnämnden 2018-05-07, § 116
Tekniska nämnden 2018-06-05, 162
Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-18
Regionstyrelsen 2019-03-28, § 103
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 158

Motion. Jämställt försörjningsstöd

RS 2018/693

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Anna Andersson (C) och Eva Nypelius (C) föreslår att Region Gotland snarast
verkar för att försörjningsstödet delas lika och betalas ut till båda parter i ett gemensamt hushåll.
Socialnämnden har i sitt svar på motionen föreslagit att motionen avslås. Nämnden
redogör för hur handläggarna arbetar utifrån de sökandes egna önskemål när det
gäller till vilket eller vilka konton som biståndet betalas ut. Arbetet styrs av en vägledande princip i socialtjänstlagen, nämligen självbestämmande. Vid ett första besök
efterfrågar handläggaren hur de sökande vill ha pengarna utbetalade. Det tas inte för
givet att det är till mannens eller kvinnans konto. Nämnden ger exempel på olika
lösningar utifrån de individuella familjernas önskemål, styrt av hur pengarna ska
användas. Nämndens bedömning är att det inte finns garantier för att ett konsekvent
delat försörjningsstöd skulle innebära minskad risk för ekonomisk utsatthet eller för
den enes kontroll över en partner.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att vilka konton
ekonomiskt bistånd betalas ut ska väljas av de sökande och därmed anpassas till hur
de hanterar sina utgifter.
Ärendet återremitterades till regionstyrelseförvaltningen på regionstyrelsens sammanträde den 22 november 2018, § 331. Orsaken var att regionstyrelsen önskade att
hänsyn togs till den kartläggning som socialstyrelsen genomfört och publicerat
samma månad.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning kvarstår att motionen bör avslås.
Förvaltningen delar socialnämndens bedömning att dagens arbetssätt där valet görs
av de sökande själva i dialog med socialtjänstens handläggare är att föredra framför
en politiskt beslutad uppdelning av utbetalning av försörjningsstöd. Socialtjänstens
arbete vägleds av principen om den enskildes medverkan och självbestämmande.
Ur ett genusperspektiv ligger det nära till hands att anta att ett uppdelat försörjningsstöd skulle garantera fullständig jämställdhet och utesluta möjligheter till att den ena
parten utövar ekonomisk makt över den andra. Utifrån socialtjänstens beskrivning av
dagens arbetssätt och de tänkbara oönskade effekterna ett uppdelat försörjningsstöd
skulle kunna ha, bedömer regionstyrelseförvaltningen i likhet med socialnämnden att
en dialog med de sökande utifrån deras egna önskemål är mer i överensstämmelse
med socialtjänstlagens intentioner än en politiskt beslutad uppdelning för alla
sökande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 158 forts
RS 2018/693

Bedömningen styrks av socialstyrelsens slutsatser i sin kartläggning där de kommer
fram till att det inte finns tillräcklig kunskap om det bidrar till mer jämställdhet om
utbetalningen till ett hushåll delas upp till båda parter i ett hushåll. Socialstyrelsens
bedömning är därför att det inte är aktuellt att i dagsläget utforma en nationell
vägledning i frågan.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
motionen avslås.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att dagens arbetssätt
där valet görs av de sökande själva i dialog med socialtjänstens handläggare är att
föredra framför en politiskt beslutad uppdelning av utbetalning av försörjningsstöd.
Socialtjänstens arbete vägleds av principen om den enskildes medverkan och
självbestämmande.
Ur ett genusperspektiv ligger det nära till hands att anta att ett uppdelat försörjningsstöd skulle garantera fullständig jämställdhet och utesluta möjligheter till att den ena
parten utövar ekonomisk makt över den andra. Utifrån socialtjänstens beskrivning av
dagens arbetssätt och de tänkbara oönskade effekterna ett uppdelat försörjningsstöd
skulle kunna ha, bedömer regionstyrelseförvaltningen i likhet med socialnämnden att
en dialog med de sökande utifrån deras egna önskemål är mer i överensstämmelse
med socialtjänstlagens intentioner än en politiskt beslutad uppdelning för alla
sökande.
Bedömningen styrks av socialstyrelsens slutsatser i sin kartläggning där de kommer
fram till att det inte finns tillräcklig kunskap om det bidrar till mer jämställdhet om
utbetalningen till ett hushåll delas upp till båda parter i ett hushåll. Socialstyrelsens
bedömning är därför att det inte är aktuellt att i dagsläget utforma en nationell
vägledning i frågan.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltingen föreslagit att motionen
avslås.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion. 2018-06-17
Socialnämnden 2018-09-19, § 119
Regionstyrelsen 2018-11-22, § 331 och 2019-03-28, § 106
Skickas till
Socialnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 159

Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut

Tomas Pettersson (Fi) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.
• Sören Söderholm (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
• Elisabeth Wanneby (MP) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.
•

Tomas Pettersson (Fi) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Sören Söderholm (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Elisabeth Wanneby (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tomas Petterssons avsägelse 2019-05-06
Sören Söderholms avsägelse 2019-05-10
Elisabet Wannebys avsägelse 2019-05-13
Skickas till
Tomas Pettersson
Sören Söderholm
Elisabeth Wanneby
Länsstyrelsen, genom begäran om ny sammanräkning
Lena Wessman, RSF Löne
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 160

Avsägelser och fyllnadsval

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Jan Lundsteins (C) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden godkänns.
Marcus Johanssons (S) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
godkänns.
Mats Jönssons (C) avsägelse som ersättare i valnämnden godkänns.
Mats Jönssons (C) avsägelse som nämndeman i förvaltningsrätten godkänns.
Val till Inspiration Gotland AB:s styrelse för mandatperioden 2019-2022
Bo Björkman (S), ordförande, Roger Wärn (M), vice ordförande och Henry
Henziger, invald tjänsteman.
Ombud till årsstämma för Inspiration Gotland AB
Fredrik Gradelius (C), Lärbro Gisslause 1624, 624 53 Lärbro.
Ersättare för ombud till årsstämma för Inspiration Gotland AB
Meit Fohlin (S), Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta.
Tomas Petterssons (Fi) avsägelse som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden godkänns.
Tomas Petterssons (Fi) avsägelse som ersättare i regionfullmäktiges valberedning godkänns.
Torun Ströms (Fi) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen godkänns.
Ersättare i regionstyrelsen, efter Torun Ström (Fi)
Gubb Marit Stigson (Fi), Signalgatan 10 C, lgh 1003, 621 47 Visby.
Ersättare i i tekniska nämnden, efter Jan Lundstein (C)
Niklas Olsson (C), Sanda Bjästavs 120, 623 79 Klintehamn.
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden, efter Marcus Johansson (S)
Jessica Palmgren (S), Kolgårdsgatan 4 B, 621 38 Visby.
Ersättare i barn- och utbildningsnämnden, efter Jessica Palmgren (S)
Inger Axell (S), Odvaldsvägen 31, 623 77 Klintehamn, att inträda i ordningen efter
Felix Johansson (S).
Ersättare i valnämnden, efter Mats Jönsson (C)
Johan Duckarve (C), Linde Duckarve 115, 623 57 Hemse.
Isabel Enströms (MP) avsägelse som ledamot i GNEAB:s styrelse godkänns.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 160 forts
RS 2019/9

Ledamot i GNEAB:s styrelse, efter Isabel Enström, (MP)
Ola Björkqvist (KD), Tofta Bjers 715, 622 65 Gotlands Tofta.
• Lena Stenströms (MP) avsägelse som ersättare i GNEAB:s styrelse godkänns
• Ersättare i GNEAB:s styrelse, efter Lena Stenström, (MP)
Carl-Adam Lagerstedt (L), Östra Hansegatan 19, 621 45 Visby.
•

Paragrafen justeras omedelbart

Skickas till
De berörda
Lena Wessman, Löne
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 161

Nominering av nämndemän till Gotlands
tingsrätt, Förvaltningsrätten i Stockholm,
Svea hovrätt, Kammarrätten i Stockholm

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Nominering av nämndemän framgår av förteckning som bifogas detta protokoll.

Regionfullmäktige ska förrätta nominering av nämndemän vid Gotlands tingsrätt,
Svea hovrätt, Kammarrätten i Stockholm samt Förvaltningsrätten i Stockholm för
mandatperioden 2020-2023.
Regionfullmäktiges valberedning har, 10 april 2019 § 1-4, lämnat förslag på nämndemän till Gotlands tingsrätt, Svea hovrätt, Kammarrätten i Stockholm samt
Förvaltningsrätten i Stockholm.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktiges valberedning 2019-04-10, § 1-4
Skickas till
De valda
Gotlands tingsrätt
Svea Hovrätt
Kammarrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Stockholm
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 162

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

RS 2019/222

Regionfullmäktiges beslut
•

-

-

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

Jarl Stephanssons medborgarförslag om billigare kollektivtrafik. RS 2018/119,
inkom 2018-01-25
Beslut i Tekniska nämnden 2019-03-27, § 87
Stefan Westerlunds medborgarförslag om nya tider för parkering på Mellangatan.
RS 2018/748, inkom 2018-07-03
Beslut i Tekniska nämnden 2019-04-24, § 114
Irene Magnussons medborgarförslag om att låta pensionärer vid 65 års ålder och
uppåt ska få åka buss gratis. RS 2018/878, inkom 2018-08-24
Beslut i Tekniska nämnden 2019-03-27, § 83
Catrin Hägboms medborgarförslag om att friskvårdsbidraget för regionens
anställda ska följa Skatteverkets rekommendationer. RS 2018/1088, Inkom 201810-19
Beslut i Regionstyrelsen 2019-03-28, § 107
Jan Alamos medborgarförslag om stöd till glutenallergiker (Celiaki). RS
2018/1092, inkom 2018-10-22
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 46
Britt-Inger Thomssons medborgarförslag om normal taxa för akuta tand- och
sjukvårdsbesök. RS 2018/1093 inkom 2018-10-22
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-03-20, § 28
Britt-Inger Thomssons medborgarförslag om gratis kollektivtrafik för
pensionärer. RS 2018/1094, inkom 2018-10-22
Beslut i Tekniska nämnden 2019-03-27, § 84
Lars Ahlgrens medborgarförslag om att en badbrygga i området utanför
paviljongsplan - Strandgärdet i Visby. RS 2018/1099, inkom 2018-10-23
Beslut i Tekniska nämnden 2019-03-27, § 85
Dan Perssons medborgarförslag om Ratificering av FN:s generalförsamling
antagna resolution om totalt kärnvapenförbud. RS 2018/1145, inkom 2018-11-05
Beslut i Regionstyrelsen 2019-03-28, § 108
Anita Ljustells medborgarförslag om att låta kollektivtrafiken anpassas till
båttiderna. RS 2018/ 1146, inkom 2018-11-05
Beslut i Tekniska nämnden 2019-04-24, § 113
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 162 forts
RS 2019/222

-

Eva Gustafssons medborgarförslag om att inte ta ut någon fakturaavgift vid
sjukresa. RS 2018/ 1216, inkom 2018-11-23
Beslut i Tekniska nämnden 2019-03-27 § 86
Mattias Ahlgrens medborgarförslag om att göra om Romabadet till ensporthall.
RS 2018/1235 inkom 2018-11-29
Beslut i Tekniska nämnden 2019-03-27, § 82
Per Jannerholms medborgarförslag om komplettering av cykelbana på väg 149
mellan flygplatsen och Själsö. RS 2018/1271, inkom 2018-07-03
Beslut i Tekniska nämnden 2019-04-24, § 115
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 163

Medborgarförslag; nyinkomna

RS 2019/223

Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:
-

-

Mikael Söderholms medborgarförslag om fastighetsskatt på fritidshus för inte
bofasta. (inkom 2019-03-25) RS 2019/430
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Stefan Wessmans medborgarförslag om musikfria områden i Visby.
(inkom 2019-03-28) RS 2019/466
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.
Johan Åkerblads medborgarförslag om påskpynt utan äkta påskfjädrar.
(inkom 2019-03-29) RS 2019/467
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Gunnar Britses medborgarförslag om ett nationellt utbildningscentrum på
Gotland för klimatkatastrofer. (inkom 2019-04-04) RS 2019/508
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Margareta Larssons medborgarförslag om att följa Skatteverkets riktlinjer
angående anställdas friskvårdsbidrag för att rida. (inkom 2019-04-15)
RS 2019/529
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Sven-Börje Yttergrens medborgarförslag om enkelt ifyllningsbara
PDF-blanketter. (inkom 2019-04-16) RS 2018/532
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Karin Nyströms medborförslag om schablonavgift för de som aldrig lämnar
sopor. (inkom 2019-05-01) RS 2019/589
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Skickas till
Förslagsställarna
Berörda nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 164

Interpellation. LSS (Lagen om stöd och
service)

RS 2019/436

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarar interpellation ställd av Jörgen
Benzler (V) om LSS (Lagen om stöd och service). Jörgen Benzler tackar för svaret
och kommenterar frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-03-25
Interpellationssvar 2019-05-13

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 165

Interpellation. Konsekvenser för gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden av varslet
mot arbetsförmedlingen

RS 2019/437

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Unger (M) besvarar
interpellation ställd av Lennart Petersson (S) om konsekvenser för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden av varslet mot arbetsförmedlingen. Lennart Petersson
tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare. Deltar i diskussionen gör även
Saga Carlgren (V) och Håkan Onsjö (M).
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-03-25
Interpellationssvar 2019-05-13

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 166

Interpellation. Ansökan om medel från
Tillväxtverket för att utveckla sociala företag

RS 2019/438

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Saga
Carlgren (V) om varför Region Gotland inte ansökt om medel från Tillväxtverket för
att utveckla sociala företag. Saga Carlgren tackar för svaret och kommenterar frågan
ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-03-25
Interpellationssvar 2019-05-13

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 167

Information. Revisionsrapporter

RS 2019/451

Till handlingarna lades information om följande revisionsrapporter:
-

Granskning av anläggningsredovisning.

Regionens revisorer 2019-03-27
Revisionsrapport, PwC 2019-03-27
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 168

Eventuella frågor

Inga frågor ställs.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 169

Nya motioner

RS 2019/224

Inga nya motioner lämnas in.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-05-13

RF § 170

Nya interpellationer

RS 2019/225

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellationer har inkommit 2019-05-13:
-

Filip Reinhag (S) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
(C) ställa interpellation om förväntad utveckling i sjukvården.
Meit Fohlin (S) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
ställa interpellation om antagen länstrafikplan.
Saga Carlgren (V) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Karl-Johan
Boberg (C) ställa interpellation om skejtpark och aktivitetspark i Visby.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Bilaga § 144

REGIONFULLMÄKTIGE
REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter
Aboulaich, Ayman
Ahlin Eva

JÄVSLISTA 2018 års förvaltning
UPPDRAG: NÄMND
2018
Ledamot
Ersättare
MHN, RS, BN KLN fr. 15/10
fr. 22/10

Bauer, Annamaria
Bendelin, Ylva
Benthammar, Tina

BUN

Benzler, Brittis

RS, BUN

Benzler, Jörgen
Björkman, Bo

MHN, VN

Grönt Centrum WSCE

RS, KLN fr.
15/10
TN

RS, KLN
BN
GVN, RS,
RS till 14/10
KLN fr. 15/10 KLN till 14/10

Carlsson, Jonathan
Criwall, Charlotte
Dahlström, Björn

MHN

Edman, Per

TN

Finsam

BUN
RS

Eneqvist, Greger
Eneqvist, Lena

GVN
RS

WSCE, GNEAB IG

Björkqvist, Ola
Blochmann, Klara
Boberg, Karl-Johan
Brunner, Wolfgang
Carlgren, Saga

UPPDRAG: BOLAG MOTSV
2018
Ledamot
Ersättare

SGMS
HSN

BUN

RS

Enström, Isabel

MHN. RS

Ericsson, Håkan

RS
SON

KLN fr. 15/10 GNEAB, WSCE,
GEAB
KLN fr. 15/10

Fohlin, Meit

RS, KLN

Friberg Hansson, Aino

GVN, RS from RS tom 14/10
15/10

Engelbrektsson, Lars

ALMI Småland o
Öarna

Frick, Hilda
Frändestrand, My
Gahnström, Eva

TN

Gardell, Tommy

TN, RS

Gradelius, Fredrik
Gränsmark, Linus

BN, RS
RS, TN

Grund, Lena
Gustafson, Thomas
Gustafsson, Kristian
Hammarskjöld, Gabriella
Harlevi, Inger

GEAB

HSN
MHN, RS,
GNEAB, WSCE
KLN fr. 15/10

HSN

Heilborn, Daniel
Hrdlicka, Anna
Ingesson, Thord
Johansson, Tony
Kalamin Shareef, Reber
Kristensen Gahnström, Conny
Lidqvist, Sara
Lilja, Håkan
Lindby, Gunnel
Malmros, Johan
Niklasson, Jonas
Nypelius, Eva
Nypelius, Stefan

TN
RS, KLN t.
14/10

KLN fr. 15/10

TN

TN
SON
RS, KLN

GNEAB, IG
ALMI, WSCE

RS, BUN, KLN

GEAB

fr. 15/10

Olsson, Bibbi
Onsjö, Håkan
Pettersson, EvaT
Pettersson, Tomas
Philip, Linn

HSN

Reinhag, Filip

RS, KLN

Rödén, Mats-Ola
Samuelsson, Joakim
Skalberg Karlsson, Jesper
Ström, Torun
Ståhl Mousa, Anne
Swärd, Philip
Thomasson, Anders
Thomasson, Johan
Thomsson, Lars
Wanneby, Ellisabeth
Westerén, Hanna
Westfält Nilsson, Monica
Wramner, Stefan
Wärn, Roger
Åberg, Malin
Öjefors Quinn, Victoria
Öström, Rolf

RS
RS

TN
ALMI

GNEAB,
WSCE

GVN
RS, KLN fr.
BN
BUN
RS
RS, KLN fr.
15/10
RS, BN, KLN
till 14/10

RS
KFN, BUN

GNEAB,WSCE,
GEAB

SON
RS, KLN
IG
HSN

SON

AB G-hem

AB G-hem

REGIONFULLMÄKTIGE
Ersättare
Ammunet, Torgny
Andersson, Charlotte
Barnard, Peter
Benneck, Margareta
Benneck, Lars-Erik
Bokelund, Lisbeth
Cederblad Segerheden, Marina
Cedergren Onsjö, Berit
Ekman, Tony
Engström, Ingrid
Ericsson, Rebeccah
Gajardo Angel, Rebeca
Gahne, Niklas
Genitz, Kjell
Haack, Anna
Hall, Robert
Hallvede, Ola
Holmgren, Gerd
Högberg., Linnea
Klovsjö, Annelie

UPPDRAG: NÄMND
2018
Ledamot
Ersättare
TN
SON
SON
BN
BUN
HSN
BN
BUN
HSN

VN, BUN

MHN, ÖFN

Lingström, Renée
Lundqvist, Ingemar
Mattsson, Aina
Modig Kilberg, Lennart
Nilsson, Mikael
Nysell, Claes
Petersson, Lennart
Persson, Margareta
Rosell, Carin
Samsonova, Irina
Sigsarve, Stellan
Svensson, Jan
Söderholm, Sören
Unger, Andreas
Viklund, Katja
Wahlström, Catarina
Wallin, Ann-Christin
Werner, Eira
Özyurt, Hasan

BN
BUN
GVN
HSN
KLN
MHN
PAN
RS

UPPDRAG: BOLAG MOTSV.
2018
Ledamot
Ersättare

TN
MHN

TN
ÖFN, HSN
GVN
GVN

SGMS

AB G-hem
RS

SON

BN, KLN
fr. 15/10
TN
MHN

= Byggnadsnämnden
= Barn- och utbildningsnämnden
= Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
= Hälso- och sjukvårdsnämnden
= Krisledningsnämnd
= Miljö- och hälsoskyddsnämnden
= Patientnämnden
= Regionstyrelsen

REV = Revisorerna
SON = Socialnämnden
TN
= Tekniska
=
nämnden VN
Valnämnden

GNEAB

SGMS

= Styrelse för Gotlands
Musikstiftelse
AB G-Hem
= Styrelse för AB GotlandsHem
med dotterbolaget Gotlandshem
värme AB
GEAB
= Styrelse för Gotlands Energi AB
med dotterbolagen Gotlands
elförsöljning AB
och Gotlands elnät AB
ALMI
= Styrelse för Almi
Företagspartner Gotland AB
GNEAB
= Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
WSCE
= Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB
ÖFN
= Överförmyndarnämnden
GGC
= Gotland Grönt Centrum
IG
= Inspiration Gotland
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Nominerade nämndemän till Tingsrätten i Visby
för mandatperioden 2020-2023:

Nämndemän, 40 personer:
C
Ellen Håkansson, Jacob Häggs väg 58 B, 623 69 Katthammarsvik
C
Sture Gardell, Grubbens väg 5, 624 49 Slite
C
Karl Gustav Jakobsson, Storvägen 54, 623 63 Ljugarn
C
Maciej Onoszko, Roma Stora Väller 410, 622 54 Romakloster
C
Ann Charlott Hansson, Boge Hägvide 521 62436 Slite
C
Blanca Andersson, Bogegatan 7 lgh 1202, 621 42 Visby
C
Malin Wiginder, Lokrume Lauks 906, 621 74 Visby
C
Anna Gahnström, Bro Halner 310, 621 73 Visby
C
Ewy Klinth, Vibble Krohns väg 1, 622 60 Visby
C
Karl Johan Johansson, Burs Änges 517, 623 49 Stånga
M
Malin Skalberg, Stenkyrka Kvie 626, 624 42 Tingstäde
M
Per Österlund, Eskelhem Rosenbys 262, 623 79 Klintehamn
M
Michaela Challnius. S:t Michaels Gränd 3 lgh 1001, 621 57 Visby
M
Stefan Wäss, Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby
M
Jimmy Larsson, Burs Sigdes 250, 623 49 Stånga
M
Rolf Wattskog, Follingbo Prästgård 519, 621 91 Visby
M
Ola Malmros, Polhemsgatan 27 A lgh 1104, 621 39 Visby
L
Peter Karlsson, Östra tvärgatan 16, 621 43 Visby
KD
Mats Hedqvist, Hejdeby Norrbys 408, 621 76 Visby
S
Anette Medbom, Hogrän Tomsarve 5, 621 96 Visby
S
Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30 lgh 1201, 621 39 Visby
S
Catharina Wahlström, Varpastigen 6, 624 49 Slite
S
Roger Möllerström, Irisdalsgatan 130, 621 43 Visby
S
Annika Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
S
Sverker Holmgren, Vibble Tvinnaregatan 33, 622 60 Visby
S
Eleonore Hemström, Källunge Skällhorns 161, 621 79 Visby
S
Masood Secho, c/o B Ivarsson / Tjelvarvägen 15, 621 39 Visby
S
Marika Olofsson, Irisdalsgatan 30, 621 42 Visby
S
Mats Sundin, Gammelgarn Skogby 781, 623 6 Katthammarsvik
V
Hatice Toprak, Mästergatan 2, 621 39 Visby
V
Ingela Barnard, Hangvar Olarve 613, 624 54 Lärbro
V
Heidi Gaiadotter, Gutevägen 25 A, 621 46 Visby
V
Peter Jankert, Silte Smissarve 520 A, 623 43 Havdhem
MP
Kjell Funk, Närkegatan 8, 62149 Visby
MP
Catharina Seidberg, Korallgatan 1002, 621 40 Visby
MP
Lena Lind, Lummelunda Lummelundbruk 505, 62171 Visby
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Fi
SD
SD
SD

Nina Ruthström, Lummelunda Kinner Kviar 17, 623 55 Klintehamn
Lars Engelbrektsson, Steffens väg 4, 621 46 Visby
Cecilia Lange Rosén, Fröjel Göstavs 244, 623 55 Klintehamn
Håkan Lilja, Stora Törnekvior 78, 621 37 Visby

Nominerade nämndemän till Förvaltningsrätten i Stockholm
för mandatperioden 2020-2023:

Nämndemän, 20 personer:
C
Yvonne Ahlgren, Strandvägen 10 A lgh 1101, 621 55 Visby
C
Therese Olofsson, Hammargatan 7, 622 54 Romakloster
C
Niklas Yttergren, Vibble Tvinnargatan 218, 622 60 Visby
C
Niklas Gahne, Skogsgatan 6, 622 54 Romakloster
C
Hanna Cederlund, Källunge Suderbys 122, 621 79 Visby
C
John Eriksson, Stjärngatan 13 lgh 1103, 621 40 Visby
M
Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9 lgh 1101, 621 57 Visby
M
Hans Jörgen Petersen, Vibble Drejaregatan 7, 622 59 Visby
M
Gunnar Solin, Södervärnsgatan 4, 621 46, Visby
L
Sören Strand, Jungmansgatan 528, 621 52 Visby
S
Alexandra Dahlberg, Sjudarevägen 40 D, 621 53 Visby
S
Lars-Gunnar Håkansson, Hejdeby Lilla Råby 315, 621 76 Visby
S
Anette Glover, Sjudarevägen 36 A, 621 53 Visby
S
Kurt Grönhagen, Mästerby Ammor 140, 622 32 Gotlands Tofta
S
Renée Lingström, Hörsne Dibjärs 139, 622 58 Romakloster
S
John Aspendahl, Bangårdsgatan 10, 621 45 Visby
V
Roland Norbäck, Ganthem Ekebys 550, 622 46 Romakloster
V
Lilian Edman, Stångagatan 12, 621 43 Visby
Fi
Peter Almcrantz, Biskopsgatan 6, 621 55 Visby
SD
Lars Engelbrektsson, Steffens väg 4, 621 46 Visby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Nominerade nämndemän till Svea Hovrätt
för mandatperioden 2020-2023:

Nämndemän, 10 personer:
C
Maria Ahlsten, Grötlingbo Brunns 651, 623 38 Havdhem
C
Rebeca Gajardo-Angel, Källunge Aumunds 3, 621 79 Visby
M
Håkan Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
M
Ingemar Lundqvist, Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn
KD
Helena Emilsson, Östra Hansegatan 21, 621 45 Visby
S
Anna Sundin, Gammelgarn Skogby 781, 623 6 Katthammarsvik
S
Claes-Göran Nilsson, Blomstervägen 23, 621 50 Visby
S
Ylva Hoffman, Fardhem Myre 306, 623 52 Hemse
V
Annamaria Bauer, Signalgatan 10, 621 47 Visby
MP
Pär Bokelund, Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn

Nominerade nämndemän till Kammarrätten i Stockholm
för mandatperioden 2020-2023:

Nämndemän, 5 personer:
C
Lena Häglund, När Rovalds 349, 623 48 Stånga
C
Göran Olofsson, Sproge Stora Norrgårde 210, 623 44 Klintehamn
C
Niklas Harlevi, Fältgatan 8, 621 38 Visby
S
Annika Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
S
Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30 lgh 1201, 621 39 Visby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Svar på Jörgen Benzlers interpellation till mig om LSS
Utifrån den ekonomiska situation vi politiker i Region Gotland för närvarande verkar
under så har jag full förståelse att det framför allt inom Socialnämndens område finns
vissa orosmoln inför framtiden. Vi har ju att se till att de som mest behöver stöd och
hjälp i samhället också får det.
Vad gäller frågan om hur stor del underskottet inom LSS anses bero på övervältring
av kostnader från staten så är svaret att detta rör 2020 och att därför är svårt att veta
hur stora kostnader det då kommer att vara för LSS- verksamheten. Detta kan
bedömas först under hösten 2020.
Staten har lagt över kostnader för personlig assistans de senaste åren men det är
mycket svårt att bedöma hur stor del av kostnadsökningen inom personlig assistans
enlig LSS som beror på detta.
I det här sammanhanget kan sägas att tidigare volymökning nu har mattats av och
antalet timmar inom personlig assistans första kvartalet har minskat, liksom antalet
brukare. Dock kan detta ändras snabbt utifrån nya brukare med stora behov.
Prognosen för 2019 är en total kostnad för LSS om 63 mnkr medan kostnaderna
2018 var 66 mnkr. I delårsrapport 1 2019 anges att ett prognostiserat underskott för
LSS- verksamheten år 2019 är 15,8 miljoner kronor. Detta till trots att vi i relation till
rikets beräkningssiffror har en kostnad för verksamheten som är låg.
Som svar på frågan om kraven skall höjas i Socialförvaltningens bedömningar så är
det givna svaret att Socialförvaltningen alltid följer gällande lagstiftning och
rättspraxis och förvaltningens riktlinjer beslutade av socialnämnden.
Fråga ställdes också om det finns en risk att gotlänningar som får del av
socialnämndens insatser t ex inom äldreomsorgen eller socialtjänstens förebyggande
insatser för barn och unga drabbas om pengar behöver flyttas till LSS. Det svar jag
nu kan ge är att målsättningen givetvis är att de människor som tar del av
äldreomsorgen, eller barn och ungdomar med psykisk ohälsa samt alla andra som vi
inom socialtjänstens verksamhetsområde på olika sätt ger stöd och service skall få de
stöd de är berättigade till enligt gällande lagstiftning på de olika områdena.

Rolf Öström
Ordförande Socialnämnden.

1 (1)
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Svar på Lennart Petersons interpellation om konsekvenser för
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden av varsel mot
Arbetsförmedlingen
Lennart Petersson (S) har frågat mig om jag delar den oro som företrädare för SKL och en rad
kommuner uttalat till följd av att arbetsförmedlingen får kraftigt minskad budget för sin
verksamhet. Han har också frågat mig vilka analyser jag som ansvarig ordförande gör, och
vilka tänkbara konsekvenser det kan innebära för min nämnd om arbetsförmedlingen på
Gotland tilldelas kännbara budgetminskningar.
Låt mig inleda med att detta är mycket rörlig materia.
Vi har och kommer förhoppningsvis även fortsättningsvis ha ett gott samarbete med AF. Vi
har förstått det som att AF kommer att göra betydande strukturella och organisatoriska
förändringar, ha en stor satsning på digital teknik och fokusera på personer med
funktionsnedsättning. Vi vet nu att kontoret i Visby blir kvar, men hur kontoret påverkas av
neddragningar är ännu inte känt.
Vårbudgetändringarna innehåller inga mer pengar till myndigheten men man kommer att
skjuta till medel till de arbetsmarknadspolitiska program som t ex, de lokala jobbspåren.
Idag har kommunerna inte något ansvar för arbetsmarknadspolitiken men har ändå tagit sitt
ansvar utifrån många olika perspektiv. GVN ansvarar för regionens "arbetsmarknadspolitiska
åtgärder på individnivå", där de så kallade extratjänsterna, som varit statligt finansierade, spelat
en stor roll.
Socialförvaltningen är troligtvis den förvaltning som mest kommer att känna av AF:s ändrade
inriktning och fler personer kan bli bidragsberoende till följd av detta.
För att sätta det i perspektiv kan också nämnas att justeringen som görs i den nu gällande
statsbudgeten motsvarar ungefär 700 tjänster. Att Arbetsförmedlingen varslat hela 4500
personer är därför sannolikt en konsekvens av myndighetens tolkning av den
överenskommelse i riksdagen som gjorts mellan regeringen och dess stödpartier – där det slås
fast att Arbetsförmedlingen ska konkurrera med privata alternativ, genom ett system som
baseras på LOV. Att Lennart Peterssons (S) parti valt att gå med på en överenskommelse i
riksdagen, där Arbetsförmedlingen ser ut att behöva varsla ytterligare ett antal tusen personer
per år, är inget jag som nämndsordförande har för avsikt att recensera.
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Jag som moderat kan däremot säga att jag tycker det är en intressant utveckling som pågår, där
stora möjligheter öppnar upp sig om regeringen agerar på rätt sätt. Debatten om vilket ansvar
kommuner har i genomförandet av den statliga arbetsmarknadspolitiken tror jag vi kommer få
se mer av under kommande år. Jag hoppas också att regeringens utredare som ska titta hur
LOV kan föras in i arbetsförmedlande, tittar på om kommunerna kan ta över ansvaret för
inkomststöd vid långvarig arbetslöshet – och låta staten ta ansvaret för personer utan
arbetsförmåga. Det är dock en debatt som hör hemma i Sveriges riksdag.
Andreas Unger
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande

Bilaga § 166
Interpellationssvar
2019-05-13

Svar på Saga Carlgrens interpellation ang. stöd till sociala
företag
Inledningsvis vill jag bara kort förklara socialt företagande. Sociala företag har en viktig
funktion i samhället. Men, det är också viktigt att påminna om att livskraftiga arbetsintegrerande sociala företag inte kan beslutas fram av kommuner eller myndigheter. De startas
av engagerade människor med idéer och kunskap om hur behov i samhället kan lösas genom
ett socialt företagande. De som startar sociala företag har ofta ett starkt engagemang för någon
grupp som har särskilda behov på arbetsmarknaden och samtidigt ser möjligheterna att arbeta
på ett annat sätt och genom en ekonomisk affärsverksamhet skapa nya arbetstillfällen. Där
medarbetarna bidrar utifrån sin egen förmåga.
De sociala företagen säljer varor och tjänster men också platser för arbetsträning,
rehabilitering, daglig verksamhet mm till kommuner. Även om de sociala företagen har en
relation till den offentliga sektor skall de alltid vara fristående med eget ansvar att fatta de
beslut som behövs för att driva och utveckla företaget.
Under ganska många år nu har olika projekt pågått för att bidra till omställningen av de sociala
företagen från att de haft anställda handledare mm från Socialförvaltningen till att bli självständiga företag. Regionen har åren tillbaka jobbat via Coompanion för att stödja de sociala
företagen.
Coompanion Gotland fick under 2018 ett utökat verksamhetsstöd från regionen på 400 000 kr.
Utöver detta sökte och beviljades regionen stöd från Tillväxtverket i juni 2018, ca 160 000 kr.
Medlen skulle användas till att ta fram en handlingsplan för att stödja utvecklingen av socialt
entreprenörskap och socialt företagande 2018-2020. Uppdraget lades på Coompanion Gotland
som då fick ytterligare 160 000 kr att arbeta med. Rapporten levererades under hösten.
I oktober kom Tillväxtverket ut med en utlysning steg två, en genomförandefas under 20192020. Regionstyrelseförvaltningen gjorde då bedömningen att utifrån underlaget som
Coompanion levererade i fas 1 så fanns det inte resurser och kompetens för att driva ett större
projekt och regionen ansökte inte om ytterligare medel. Utlysningen i Fas 2 omfattade max
2 miljoner kr med krav på 30 % egenfinansiering. Regionen tackade alltså inte nej till stödet
utan valde att inte ansöka om stödet. Detta är i sig inte ovanligt, det finns många utlysningar
om medel som Regionen av olika skäl väljer att inte ansöka om.
Under Hösten 2018 ansökte Coompanion om ytterligare drygt 200 000 kr från Regionen för
att göra en nulägesbild, analys och förslag till utveckling för tre utpekade sociala företag på
Gotland. Regionstyrelsen beviljade ytterligare 100 000 kr i extra anslag. En rapport har lämnats
med en del slutsatser och rekommendationer.
Under 2018 fick alltså Coompanion Gotland 500 000 kr i direkt verksamhetsstöd från Region
Gotland och ytterligare 160 000 kr via projektmedel. Totalt 660 000 kr.
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ALMI Gotland har erbjudit sig att stödja de sociala företagen inom ramen för sin rådgivning
men tyvärr har det visat sig att intresset varit svagt.
Det har visat sig att det är svårt att få ekonomisk bärkraft i de sociala företagen och regionen
har under en längre tid arbetat via Coompanion Gotland. Frågan är hur det arbetet blir mer
lyckosamt.
Jag har träffat Leader Gute samt Coompanion Gotland ang. det projekt de nu driver om
”självständiga sociala företag”. Syftet med projektet är att möjliggöra sysselsättning för alla
genom att ge sociala företag på Gotland möjlighet att bedriva verksamhet på affärsmässig
grund och utan riktade bidrag. Projektet pågår till 2020-12-31.

Eva Nypelius
regionstyrelsens ordförande

