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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 171

Fyllnadsval till regionfullmäktige

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll (inkom 2019-05-17) från sammanräkning som utvisar att
Gerd Holmgren (FI), Hangvar Olarve 609, 624 54 Lärbro, blir ny ledamot i regionfullmäktige från och med den 15 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022 efter
Tomas Pettersson (FI).
Länsstyrelsens protokoll (inkom 2019-05-17) från sammanräkning som utvisar att
Anne-Charlotte Persson (FI), Radarvägen 7 D Lgh 0133, 624 70 Fårösund, blir ny
ersättare i regionfullmäktige från och med den 15 maj 2019 till och med den
14 oktober 2022 efter Gerd Holmgren (FI).
Länsstyrelsens protokoll (inkom 2019-05-17) från sammanräkning som utvisar att
Länsstyrelsen efter samråd med valmyndigheten har beslutat räkna fram nya ersättare
för (SD), Clas Strid, Djuplundavägen 35 B, 621 50 Visby, som blir ny ersättare i
regionfullmäktige från och med den 15 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022.
Länsstyrelsens protokoll (inkom 2019-05-29) från sammanräkning som utvisar att
Lisbeth Bokelund (MP) Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn, blir ny ledamot i
regionfullmäktige från och med den 15 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022
efter Elisabeth Wanneby (MP).
Länsstyrelsens protokoll (inkom 2019-05-29) från sammanräkning som utvisar att
Karin Stephansson (MP), Vikingagatan 14, 621 55 Visby, blir ny ersättare i regionfullmäktige från och med den 28 maj 2019 till och med den 14 oktober 2022 efter
Lisbeth Bokelund (MP).
Skickas till
De valda
Miljöpartiets partiexpedition
Sverigedemokraternas partiexpedition
Feministiskt initiativs partiexpedition
RSF - Löne, Lena Wessman
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 172

Revisorernas information

Ärendets behandling under mötet

De förtroendevalda revisorernas ordförande Mats Ågren (S) informerade om de
senaste utförda granskningarna.
Revisionen har även utfört en del förstudier och uppföljningar av tidigare
granskningar.
Anm: Pågående revisionsrapporter informeras löpande om i regionfullmäktige,
se närmare i regionfullmäktiges kallelse till dagens sammanträde.
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RF § 173

Delårsrapport 2019:1 Region Gotland

RS 2019/5

Regionfullmäktiges beslut

Delårsrapport 2019:1 godkänns.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder
för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
• Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2.
•

Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 64 miljoner kronor vilket är
7 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet på 57 miljoner kronor.
Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -46 miljoner
kronor. Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden redovisar en negativ prognos.
Övriga nämnder räknar med positiva prognoser eller små avvikelser.
Nämnderna nettokostnadsutveckling i perioden är 3,7 procent. För helåret
prognostiserar nämnderna en nettokostnadsutveckling på 3,6 procent. För att klara
en budget i balans får nämndernas nettokostnadsutveckling vara högst 2,7 procent
för helåret.
Varken det budgeterade resultatet eller det prognostiserade resultatet klarar de
finansiella målen på 2 procent av nettokostnaderna. Det budgeterade resultatet utgör
1,1 procent av nettokostnaderna medan det prognostiserade resultatet uppnår
1,2 procent av nettokostnaderna. Målet att nettokostnaderna inte får öka mer än
skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningsbidrag bedöms inte heller kunna
uppnås.
Antal anställda fortsätter att öka och uppgår i februari till 6 658 personer. Det är en
ökning med 92 personer jämfört med februari 2018. Personalkostnaderna har ökat
med 5,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen beror
bland annat på fjolårets löneöversyn, fler arbetade timmar och ökade frånvarokostnader. Den förhållandevis stora ökningen behöver analyseras djupare av
nämnderna.
Sjuktalet är 5,9 och har ökat med 0,1 procentenhet jämfört med föregående år. Högre
korttidsfrånvaro i början av året anges som orsak till ökningen. Många åtgärder pågår
för att sänka sjuktalet.
forts
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RF § 173 forts
RS 2019/5

Investeringsprognosen inklusive exploateringar uppgår till 685 miljoner kronor och
exklusive exploateringar 636 miljoner kronor. Total budget för investeringar och
exploateringar inklusive kompletteringsbudget uppgår till 998 miljoner kronor.
Investeringar i vatten- och avloppsanläggningar står för en betydande del av
budgeten med drygt 300 miljoner kronor. Investeringsnivån är på en så hög nivå att
extern finansiering kommer att krävas.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att
nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Inför 2019
så ökades nämndernas budgetramar med 3,9 procent motsvarande 190 miljoner
kronor för att komma till rätta med de underskott nämnderna hade 2018. Trots
utökade budgetramar prognostiserar nämnderna återigen ett stort underskott.
Nettokostnadsutvecklingen för både nämnderna och regionen som helhet är hög.
Det finansiella målet för nettokostnadsutvecklingen bedöms inte kunna uppnås.
Personalkostnaderna har ökat kraftigt med en ökning på 5,8 procent jämfört med
motsvarande period föregående år. En fördjupad analys av personalkostnadsökningen är nödvändig. Särskilt behöver belysas hur stor del av personalkostnaderna
som är externt finansierade av bland annat riktade statsbidrag eller projektmedel samt
vilken beredskap berörda nämnder har när den externa finansieringen upphör.
Årets resultat bedöms klara budget och bli positivt med 64 miljoner kronor på grund
av positiva budgetavvikelser för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto.
Även balanskravsresultatet bedöms klaras för helåret. Trots detta är det oroväckande
att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå som
budgeten medger.
Den höga nettokostnadsutvecklingen bör följas noga under året med beredskap för
att vidta ytterligare åtgärder om så krävs.
Regionstyrelsen har beslutat att regiondirektören ges i uppdrag att göra en fördjupad
analys av förvaltningens personalkostnader. Analysen ska återrapporteras till regionstyrelsen i september 2019. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram
särskilda anvisningar för rapporteringen.
Regionstyrelsen har till fullmäktige föreslagit att Delårsrapport 2019:1 godkänns.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder för
att nå ekonomisk balans vid årets slut.
forts
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RF § 173 forts
RS 2019/5

Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Effekterna av åtgärderna ska återrapporteras i delårsrapport 2.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S), Johan Thomasson (L), Saga
Carlgren (V), Lisbeth Bokelund (MP), Filip Reinhag (S), Mats-Ola Rödén (L), Stefan
Nypelius (C) och Isabel Enström (MP).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-09
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 148
Skickas till
Samtliga nämnder
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RF § 174

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt

RS 2019/212

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Utmaningsrätten innebär en rätt att väcka ärenden (initiativrätt) om en prövning av
om en upphandling skall genomföras av en kommunal verksamhet. Den som har
utmanat verksamheten har dock inga garantier om att få uppdraget utan kommer att
konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Ett trettiotal kommuner, men
såvitt känt ingen region, har för närvarande en utmaningsrätt.
Den 15 december 2008, § 176 beslutade fullmäktige med anledning av en motion att
införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att
avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2018, § 43 punkt 9, beslutade fullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
utmaningsrätt inom Region Gotland.
Såsom uppdraget formulerats har regionstyrelseförvaltningen med vederbörliga
ändringar utarbetat ett förslag för ett återinförande i enlighet med de regler för
utmaningsrätt som antogs år 2008.
Nämnderna ska behandla skriftliga initiativ om att utmana regionens verksamhet
(utmaningsrätt) i enlighet med följande.
Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till regionen om att avgränsade
delar av regionens verksamhet ska upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet
som regionen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av
regionen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning måste
utföras av regionens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna
entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som
utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten.
En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas.
Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till
regionstyrelsen.
Av utmaningen ska framgå: vilken del av regionens verksamhet som utmanas, en
beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på
verksamheten och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten.
forts
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RF § 174 forts
RS 2019/212

När en utmaning har inkommit ska nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte
upphandla verksamheten ska beslutet motiveras. Nämndens beslut i ärendet ska
delges regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag med instämmande av Johan
Thomasson (L), Stefan Wramner (M), Johan Malmros (C), Gabriella Hammarskjöld
(C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Lars Thomsson (C), Håkan Onsjö (M), Anders
Thomasson (C), Mats-Ola Rödén (L) och Lars Engelbrektsson (SD).
Meit Fohlin (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering om återremiss för
att tydliggöra vilka ärenden rörande utmaningsrätt som en nämnd i enlighet med
kommunallagen kan fatta beslut om och vilka utmaningar som ska beslutas av
fullmäktige. I detta instämmer Victoria Öjefors Quinn (V), Isabel Enström (MP), Bo
Björkman (S), Gerd Holmgren (FI), Filip Reinhag (S), Peter Barnard (V) och Saga
Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Ja för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Nej för
att ärendet ska återremitteras. 39 ledamöter röstar ja. 31 ledamöter röstar nej.
1 ledamot är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ärendet återremitteras då mer än en tredjedel röstat för återremiss.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-13
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 150
Skickas till
Samtliga nämnder
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RF § 175

Uppdrag. Utredning driftsformer VAverksamhet och avfallsverksamhet

RS 2019/485

Regionfullmäktiges beslut
•

Driftsformen för VA- och avfallsverksamheten ska inte ändras.

Regionstyrelsen fick i samband med beslut om strategisk plan och budget i november
2018 i regionfullmäktige ett utökat uppdrag att utreda och redovisa för- och nackdelar med alternativa driftsformer för VA- och avfallsverksamheten, RF 2018-11-19,
§ 43.
Uppdraget har genomförts med hjälp av Mattias Haraldsson, ekonomie doktor och
forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, vars forskning är inriktad på
redovisning och organisering av kommunal vatten- avlopp- och avfallsverksamhet.
Sammanfattningsvis kan sägas att organiseringen av dessa verksamheter beror på
vilket syfte som den har. Mer än 50 procent organiseras i kommunal förvaltning,
vilket alltså är den vanligaste organisationsformen, medan drygt 30 procent
organiseras i bolagsform. De olika formerna har för- och nackdelar.
Den utredning som är gjord visar att forskning på området inte bevisar att den ena
formen faktiskt är bättre än den andra. Det finns både för- och nackdelar med att ha
verksamheten i förvaltningsform och i bolagsform. Det finns också i de flesta fall
möjlighet att uppväga nackdelar med motåtgärder. Med anledning av detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att VA- och avfallsverksamheten blir kvar i förvaltningsform. Det skulle troligen bli kostsamt, både resursmässigt och tidsmässigt, att ändra
organisationsform för dessa verksamheter och om detta inte tydligt ger stora fördelar
anser regionstyrelseförvaltningen att det inte ska genomföras.
Regionstyrelsen har till regionfullmäktige föreslagit att regionstyrelsen ställer sig
bakom regionstyrelseförvaltningens förslag att driftsformen för VA- och avfallsverksamheten inte ska ändras.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 151
Skickas till
Tekniska nämnden

15 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 176

Uppdrag. Större samordnad bilorganisation

RS 2019/482

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•

•

•

Dagens fordonsorganisation med roller och ansvar bibehålls.
Regionens leasingfordonsflotta ska under en 3-årsperiod minska med 5%.
Övertaliga fordon ska försäljas alternativt placeras i en bilpool.
Bilpool ska utredas för etablering på Korpen/Polhemsgatan/Gesällgatan. Beslut
om anskaffning av leasingfordon lyfts från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Respektive förvaltning beslutar om behovet av bilavtal med egen bil och
kilometerersättning. Dock ska bilavtal vara ett undantag på platser där det finns
tillgång till bilpool.
Upphandling av socialt företag för stöd av skötsel av fordon ska ske.

Dagens organisation med ansvarsdelning mellan regionstyrelseförvaltningen
(leasingfordon) och teknikförvaltningen (specialfordon) bör bibehållas då den är
känd och välfungerande samt att en sammanslagning inte kommer att generera
effektiviserings- eller ekonomiska besparingar. En minskning av dagens
leasingfordon bör kunna ske med ca 5 %. Dagens bilpool på Visborg bör kunna
utökas med flera vilket bör utredas vidare.
En reducering av fordonsflottan (leasing) med ca 5 % skulle generera en besparing på
ca 850 000 kr/år under 3 år. Samtidigt måste hänsyn tas till de nationella miljömålen
om en fossil beroende fordonsflotta 2030. Det kommer att öka regionens kostnader
för inköp-/leasing av framtida fordon samt investeringar i infrastruktur för dessa
fordon (laddstolpar, snabbladdare och dylikt).
Beslut om anskaffning av leasingfordon bör lyftas från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Bilavtal skall beslutas av förvaltningarna som känner sina verksamheter. Dock bör
det vara ett undantag där det finns bilpool att tillgå. Skötsel och tankning av
regionens fordon kan till större eller mindre del utföras av ett socialt företag. Det är
viktigt att i så fall få till en långsiktig lösning gällande vårdlokal och ekonomisk
ersättning.
forts

16 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 176 forts
RS 2019/482

Regionstyrelsen har i enlighet med regionstyrelseförvaltningen föreslagit att:
-

Dagens fordonsorganisation med roller och ansvar bibehålls.
Regionens leasingfordonsflotta ska under en 3-års period minska med 5%.
Övertaliga fordon ska försäljas alternativt placeras i en bilpool.
Bilpool ska utredas för etablering på Korpen/Polhemsgatan/Gesällgatan.
Beslut om anskaffning av leasingfordon lyfts från enhetsnivå (motsvarande) till
avdelningsnivå.
Respektive förvaltning beslutar om behovet av bilavtal med egen bil och
kilometerersättning. Dock ska bilavtal vara ett undantag på platser där det finns
tillgång till bilpool.
Upphandling av socialt företag för stöd av skötsel av fordon ska ske.

Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 154

17 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 177

Uppdrag. Kostutredning - uppdaterade
beräkningar 2019

RS 2019/561

Regionfullmäktiges beslut

Rapporten godkänns.
• Investeringsplan gällande ombyggnation av kök tas i samband med investeringsbudget och ett uppdrag ges om utredning av organisation och lokalisering av
måltidsverksamhet i Strategisk plan och budget.
•

Vid regionfullmäktige 2018-11-19, § 26 gavs regionstyrelsen tillsammans med
tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2019 med nya
uppdaterade beräkningar av samtliga kvarvarande ombyggnationer av skolkök utifrån
inriktningen i Kostutredning 2018-2022 (RS 2017/245).
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att rapporten, Kostutredning uppdaterade beräkningar
2019, antas.
Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt
är ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla
uppdraget samt bristande arbetsmiljö.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att investeringsplan för ombyggnation av
kök enligt bifogat förslag antas och att uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen
att, tillsammans med hälsosjukvårdsförvaltningen, utreda Korpens framtid.
Regionstyrelsen har föreslagit att rapporten godkänns. Investeringsplan gällande
ombyggnation av kök tas i samband med investeringsbudget och ett uppdrag ges om
utredning av organisation och lokalisering av måltidsverksamhet i Strategisk plan och
budget.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 156
Skickas till
Teknikförvaltningen
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen - stab

18 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 178

Uppdrag. Se över förändringar i processen
och rutinerna för nyinvesteringar underhåll i
befintliga lokaler

RS 2019/552

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2022 ges regionstyrelsen uppdraget att tillsammans
med tekniska nämnden se över och föreslå förändringar i processen och rutinerna för
nyinvesteringar och/eller underhåll i befintliga lokaler. I uppdraget ska särskilt roller
och ansvar belysas. Uppdraget ska avrapporteras och behandlas under
budgetberedningen maj 2019.
Regionstyrelsen har tagit fram riktlinjer för Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter. Riktlinjerna har beslutats av regionfullmäktige 2019-03-25 tillsammans med
övriga riktlinjer och den övergripande fastighetspolicyn. I riktlinjerna ges de övergripande ramarna för bl.a. underhåll som Region Gotland, och då främst Fastighetsförvaltningsavdelningen, ska förhålla sig till.
Teknikförvaltningen har tagit fram en rutinhandbok för investeringsverksamheten. I
rutinhandboken åskådliggörs vilka rutiner som gäller samt hur roller och ansvar
fördelas. Rutinhandboken kommer att införas i berörda avdelningar vid teknikförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att de framtagna dokumenten och de
dialoger som skett under framtagandet av dessa svarar på uppdraget, och att det
därmed kan ses som utfört.
Regionstyrelsen har föreslagit att informationen godkänns.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 155
Skickas till
Tekniska nämnden

19 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 179

Uppdrag. Beläggningsprogram och underhåll
av enskilda vägar

RS 2019/550

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen godkänns.

Inför budgetberedningen har regionstyrelsen och tekniska nämnden fått i uppdrag att
”intensifiera arbetet tillsammans med Trafikverket om hur beläggningsprogram och
underhåll av enskilda vägar kan komma till stånd för att öka standarden på vägnätet
och minska underhållskostnaderna”.
För större underhållsarbeten på enskilda vägar hanterar Trafikverket ett särskilt driftbidrag för medfinansiering av åtgärder. Medel för dessa bidrag ska tas ur länsplanerna
för regional transportinfrastruktur. Dessa planer görs vart fjärde år för tolvårsperioder. I Gotlands nuvarande länsplan finns inte medel avsatta för enskilda vägar.
Om en ”väsentlig avvikelse” (Förordning 1997:263 om länsplaner för regional transportinfrastruktur) från innehållet i en fastställd länsplan behöver göras kan den
ändras. Vad en väsentlig avvikelse kan vara finns dock inte definierat.
Om medel för att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i länsplanen bör det föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett
underlag som visar på behovet av åtgärder och kostnader för dessa.
I vårändringsbudgeten/propositionen för 2019 föreslår regeringen att anslaget för att
förbättra de enskilda vägarnas funktion ska ökas.
Fastställda länsplaner för regional transportinfrastruktur kan ändras. Grunden ska
dock vara en väsentlig avvikelse. Konkret finns detta inte definierat. Om medel för
att öka standarden på det enskilda vägnätet kan/ska tas med i länsplanen bör det
föregås av att tekniska nämnden/teknikförvaltningen tar fram ett underlag som visar
på behovet av åtgärder och kostnader för dessa. Hur de statliga medlen ska kunna
användas på Gotland bör diskuteras med Trafikverket. Samtidigt bör andra lösningar
för investeringar i enskilda vägar sökas.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att informationen tas emot.
Regionstyrelsen föreslår att informationen godkänns.
forts

20 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 179 forts
RS 2019/550
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2019-05-28, § 189
Skickas till
Tekniska nämnden

21 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 180

Uppdrag. Redovisning, konsekvensbeskrivning Korttidsenhet Korpen

RS 2019/556

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen godkänns.

Socialnämnden har i uppdrag att till budgetberedningen i maj 2019 återkomma med
en konsekvensbeskrivning av ett nytt korttidsboende avseende driftkonsekvenser,
alternativkostnader, nyttan av investeringen samt påverkan på verksamheten.
Rapporten ska vara avstämd med hälso- och sjukvårdsnämnden, framförallt avseende
påverkan på verksamheten.
Förvaltningen behöver snarast få till en bättre lösning för korttidsverksamheten i
Visby. I dagsläget består korttidsenheten av 36 platser varav de flesta är dubbelrum
med delad toalett och dusch i korridoren. De krav som ställs på kvalitet och funktion
på en korttidsenhet ska vara detsamma som i ett särskilt boende. Vistelsen på
korttidsplats ska kunna ske i enkelrum med tillgång till egen toalett och dusch. Med
tanke på demografin och antalet ökade äldre så är bedömningen att behovet av
antalet korttidsplatser är runt 40 platser. Då är växelvårdsplatser (återkommande
korttidsvistelse) inkluderat. Socialnämnden äskar investeringsmedel för en ny
korttidsenhet på Korpenområdet.
Antalet äldre ökar och om investeringsmedel inte beviljas riskerar att kvaliteten
ytterligare försämras samtidigt som flödet från hälso- och sjukvårdens slutenvård till
socialförvaltningens korttidsenhet kraftigt försämras. Detta innebär att patienter blir
kvar på sjukhuset längre än nödvändigt.
I konsekvensbeskrivningen och tillhörande förstudie finns bland annat redogörelse
för nuläge, behovet av kortidsplatser, beskrivning av driftkonsekvenser samt konsekvenser om inte investeringsmedel beviljas,
En ny korttidsenhet innebär stor kostnadsökning men detta ska ses mot de problem
som redan finns idag och som ökar i takt med att antalet äldre ökar. Att inte bygga en
ny korttidsenhet skulle högst troligt dra med sig långt större kostnader för både
socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen. En ny korttidsenhet
behövs, dels för att det i nuläget saknas korttidsplatser, dels för att kvalitetssäkra
verksamheten samt för att få effektiva flöden.
forts

22 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 180 forts
RS 2019/556

För att bygga en ny korttidsenhet på Korpen begär socialnämnden investeringsmedel
med 69,3 mnkr 2020. För möbler och inventarier så som sängar och övrig utrustning
begärs 2 mnkr.
Socialnämnden föreslås godkänna konsekvensbeskrivningen samt begära medel för
nybyggnad och utrustning.
Regionstyrelsen har föreslagit att informationen godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Peter Barnard (V) och Rolf Öström (M).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-03-21, § 45
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 157
Skickas till
Socialnämnden

23 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 181

Uppdrag. Gruppbostäder och SÄBO i egen
regi

RS 2019/549

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen godkänns.

I strategisk plan och budget 2019-2021 ges regionstyrelsen uppdraget att, i samarbete
med berörda nämnder, till budgetberedningen i regionstyrelsens arbetsutskott 2019
återkomma med ett fördjupat underlag om gruppbostäder och SÄBO ska byggas i
egen regi eller upphandlas och förhyras.
Det finns en generell kunskap i SKL, kommuner och regioner som påvisar att det är
billigare att äga lokaler för egen verksamhet om det är för en ”längre tid”. Med
”längre tid” avses oftast 10 år eller mer. Då gruppbostäder och SÄBO normalt sett
har en avsevärt mycket längre verksamhetsplanering än så förordas alltså eget ägande.
Detta styrs också av de i regionfullmäktige 2019-03-25 antagna riktlinjerna för
”Fastighetsförvaltning, bebyggda fastigheter” som arbetats fram tillsammans med
främst teknikförvaltningen under 2018. I dessa riktlinjer fastställs att Region Gotland
i första hand ska äga byggnader för egen verksamhet och att exempel på det bl.a. är
äldreboenden.
Då detta svarar på uppdraget har alltså inte något ytterligare underlag utöver detta
tagits fram.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att den generella kunskapen samt de
framtagna riktlinjerna, och de dialoger som skett under framtagandet av dessa, svarar
på uppdraget och att det därmed kan ses som utfört.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att informationen godkänns som svar på
uppdraget.
Regionstyrelsen har föreslagit att informationen godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-02-24
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 158
Skickas till
Socialnämnden
Tekniska nämnden
24 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 182

Uppdrag. Redovisning, förslag för att
återinföra efterhandskompensation för
privat drivna vårdcentraler

RS 2019/555

Regionfullmäktiges beslut

Efterhandskompensation införs för privata vårdgivare inom vårdval primärvård
för lika förutsättningar oavsett vårdgivare.
• Detta beslut ersätter hälso- och sjukvårdsnämndens beslut från 2018-02-07, § 497.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet utifrån den av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade modellen för beräkning av
efterhandskompensation.
•

I samband med Strategisk plan och budget 2020-2022 och inför budgetberedningen
har hälso- och sjukvårdsnämnden följande uppdrag att redovisa: ”Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att bereda förslag för att återinföra efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler för att ge lika förutsättningar för verksamheten
oavsett driftsform.” Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har enligt uppdraget tagit
fram ett förslag på modell för att återinföra efterhandskompensationen.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning är att det inte är möjligt att nå en
fullständig konkurrensneutralitet mellan offentligt och privat drivna vårdcentraler.
För många olikheter finns utifrån flera aspekter. En grundläggande skillnad är
sistahandsansvaret som vårdcentralerna i egenregin har. På grund av detta är förvaltningens bedömning att det inte finns skäl att införa en ersättningsmodell för
efterhandskompensation. Ett införande av en modell för efterhandskompensation
riskerar att hälso- och sjukvården behöver göra ytterligare prioriteringar inom andra
patientgrupper för att finansiera modellen .Förvaltningens bedömning är att om en
sådan modell ändå ska införas, föreslår förvaltningen sin framarbetade modell som i
viss mån tar hänsyn till icke konkurrensneutrala kostnadsposter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att ställa sig bakom förvaltningens förslag
till modell för efterhandskompensation till privata vårdgivare inom vårdval primärvård och skicka det vidare till regionstyrelsen enligt uppdrag. De har även beslutat att
punkt 9 under förslag i tjänsteskrivelsen lyfts till att bli en grundförutsättning för
modellen.
Regionstyrelsen har föreslagit fullmäktige besluta att efterhandskompensation införs
för privata vårdgivare inom vårdval primärvård för lika förutsättningar oavsett vårdgivare.
forts

25 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 182 forts
RS 2019/555

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att verkställa beslutet utifrån den av
hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade modell för beräkning av efterhandskompensation.
Anm: Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade i december 2018, § 497, beslut om att
ingen efterhandskompensation lämnas till privat drivna vårdcentraler utifrån för
egenregins underskott 2015 och påföljande år. Detta beslut bör nu upphävas av
regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Joakim
Samuelson (C), Gabriella Hammarskjöld (C) och Eva Nypelius (C).

Filip Reinhag (S) yrkar avslag till regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Isabel
Enström (MP) och Victoria Öjefors Quinn (V).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Filip Reinhags avslagsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. I
omröstningen gäller ja-röst för bifall till regionstyrelsens förslag och nej-röst för
avslag. 40 ledamöter röstar ja. 31 ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag om att efterhandskompensation införs har vunnit majoritet.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 40
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 159
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden

26 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 183

Uppdrag. Statusrapport om- och
tillbyggnation akutmottagningen

RS 2017/748

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen godkänns.

Enligt regionfullmäktiges beslut RF § 201 (2017-11-20) ska hälso- och sjukvårdsnämnden löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som
ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Om- och tillbyggnation av akutmottagningen är i en uppstartsfas. Nybergs
entreprenad AB har upphandlats i en totalentreprenad med utökad samverkan och en
fördjupad förstudie kommer att genomföras under våren.
Någon uppdaterad investeringsbudget finns inte att tillgå innan den fördjupade
förstudien är genomförd.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedömer att om- och tillbyggnationen av akutmottagningen har en väl fungerande organisation med ett väl utvecklat samarbete
mellan hälso-och sjukvårdsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Detta säkerställer en väl fungerande process gällande detta stora och för såväl patienter som
medarbetare viktiga projekt.
Regionstyrelsen har föreslagit att informationen godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Mats-Ola Rödén (L).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 39
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 160
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden

27 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 184

Uppdrag. Parkeringsfrågan Visby lasarett

RS 2019/559

Regionfullmäktiges beslut

Informationen godkänns.
• Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2019 med
en utvärdering av arbetet med att förbättra parkeringssituationen vid lasarettet.
•

Teknikförvaltningen har tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen skapat
en arbetsgrupp för att förbättra parkeringssituationen på och omkring lasarettsfastigheten. Arbetsgruppen har genomfört ett antal förbättringsåtgärder under 2018
och 2019. Vissa åtgärder är utförda och en del är på gång att utföras. Det som måste
ske nu är att åtgärderna ska utvärderas för att se vilka effekter de har gett.
Utvärderingen kan tidigas ske under hösten 2019.
Följande åtgärder är planerade eller påbörjade:
-

-

-

Bygga cykelgarage med laddning. Färdigställs maj 2019
Se över vad som kan göras med kollektivtrafiken i syfte att se om man kan få en
bättre kollektivtrafiksanslutning till Lasarettet. En lösning för bättre kollektivtrafik som är mer anpassad till arbetstider på lasarettet efterfrågas liksom bussar
som går oftare till lasarettet och att anslutningar stämmer med landsbygdstrafiken.
Se vad som kan göras med parkeringsplatserna vid strandpromenaden. Kan fler
parkeringsplatser anläggas?
Korsningen Lasarettsgatan – St. Göransgatan ses över i syfte att höja fotgängares
och cyklisters säkerhet.
Införa en personalparkering för medarbetare. En gräns införs så att de som bor
längre bort än en fastställd sträcka från lasarettet omfattas. Detta bör utredas av
hälso- och sjukvårdsförvaltningen avseende lämplighet och administrativt behov.
Detta infördes 11 juni 2018 och gäller tillsvidare.
Samverka med hälso- och sjukvårdsförvaltningens personalgrupper avseende
helhetslösningen. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tar fram personalriktade
aktiviteter för att till exempel stimulera cykling och bussåkande.

Regionstyrelsen har förslagit att informationen godkänns och att tekniska nämnden
får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2019 med en utvärdering av
arbetet med att förbättra parkeringssituationen vid lasarettet.
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Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Karl-Johan Boberg (C), Sara Lidqvist (KD) och Per Edman (V).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen 2019-04-15 TN 2019/7
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 161
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Uppdrag. Om- och tillbyggnad av Alléskolan

RS 2019/440

Regionfullmäktiges beslut

Informationen godkänns.
• Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en lägesrapport
på den fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
•

Barn- och utbildningsnämnden fick i uppdrag från regionfullmäktige att återkomma
med en redovisning av helheten avseende ekonomi, arbetssätt och pedagogik för
nybyggnad jämfört med om och tillbyggnad av Alléskolan”.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen har därefter vid arbetsutskottets sammanträde 2019-01-15 fått i uppdrag att återkomma med en reviderad tjänsteskrivelse i
ärendet Alléskolan.
Tomten har idag byggrätt för ytterligare nybyggnation. Det öppnar möjligheter för
den lösning som presenteras i den här tjänsteskrivelsen. Att renovera Alléskolans
befintliga skolhus samt komplettera med en fristående byggnad. Byggnaden skall
uppfylla kraven för ett permanent bygglov. En fördel med den här lösningen är att
byggnaden kan användas som evakueringslokal under renovering av nuvarande
Alléskolan.
Med bakgrund av tjänsteskrivelsens innehåll gör förvaltningen bedömningen att en
investering på 82 miljoner kronor av Alléskolan är motiverad. Dels på grund av ökad
bostadsbyggnation på A 7-området och dels för att elevtalet i Visby ökar.
Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att det ska etableras en permanent
lösning för Alléskolan. Nämnden hemställer hos regionstyrelsen, att inriktningsbeslut
fattas om att i strategisk plan och budget för åren 2020-2021 tillstyrka nämndens
kommande begäran om 82 miljoner kronor för investeringar och tillbyggnad av
Alléskolan. Detta innebär omfattande renovering av befintlig byggnad och etablering
av modulbyggnad i två plan. Driftskostnaden beräknas till 6,2 miljoner/år enligt
beräkningar.
Regionstyrelsen har föreslagit att informationen godkänns och att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en lägesrapport på den
fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
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Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Filip Reinhag (S) och Lisbeth Bokelund (MP).
Stefan Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag.
Linus Gränsmark (S) yrkar, med instämmande av Jan Svensson (V), att den
fördjupade förstudien ska innehålla en ny utredning även kring nybyggnation och
rivning av Alléskolan samt ekonomiska och pedagogiska konsekvenser av de båda
alternativen
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Ordföranden ställer därefter proposition på Linus Gränsmarks tilläggsyrkande och
finner att det avslås. Omröstning begärs. Ja för avslag på tilläggsyrkandet. Nej för
bifall till tilläggsyrkandet. 40 ledamöter röstar ja. 31 ledamöter röstar nej. Av bilaga
till protokollet framgår hur var och en röstar. Tilläggsyrkandet avslås.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-03-20, § 39
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 162
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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RF § 186

Styrkort 2020-2024

RS 2019/522

Regionfullmäktiges beslut

Mål fastställs enligt regionstyrelsens förslag.
• Det föreslagna styrkortet ska gälla hela koncernen under perioden 2020-2023 och
att nytt styrkort ska beslutas första året av ny mandatperiod.
•

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Meit Fohlins (S) yrkande om styrkort:
Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Peter
Barnard (V), Mikael Nilsson (S), Thord Ingesson (S), Thomas Gustafson (V),
Annamaria Bauer (V), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino Friberg Hansson (S),
Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V), Bo Björkman (S) Lennart Petersson (S),
Linus Gränsmark (S), Jan Svensson (V), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S),
Lena Eneqvist (S), Tony Johansson (S), Anneli Klovsjö (S), Håkan Ericsson (S),
Isabel Enström (MP), Karin Stephansson (MP), Renée Lingström (S), Greger
Eneqvist (S), Wolfgang Brunner (MP), Gerd Holmgren (FI) och Torun Ström (FI)

Regionstyrelseförvaltningen har ansvarat för framtagandeprocess av nya styrkortsmål
för perioden 2020-2023. Utgångsläget för processen har varit att styrmodellen inte
ska förändras i struktur utan kvarstå med de perspektiv och målområden som finns
idag.
Målteori för resultatstyrning under framtagandeprocessen har varit:
- Mätbara mål som bygger på saklig fakta
- Begränsning skapar fokus och kraft
- Enbart prioriterade områden målsätts
- Stärk styrningen men behåll samtidigt informationen
Principer för arbetet har varit:
Målen ska användas för att styra, det ska vara möjligt att visa förflyttning samt att
målen ska stödja oss i arbetet med de utmaningar som finns i framtiden (exempelvis
demografisk utveckling och kompetensförsörjning).
De två perspektiven i styrkortet har olika riktningar:
Samhällsperspektivet är starkt kopplat till Region Gotlands del i samhällsutvecklingen
på Gotland.
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Verksamhetsperspektivet är starkt kopplat till god ekonomisk hushållning där Region
Gotland ska bedriva tillgänglig service och välfärd med god kvalitet, i en verksamhet
där medarbetare och ledare har goda möjligheter att bidra och utvecklas, inom
ekonomiskt givna ramar.
Förslag

Målområde Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle
för invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett
gott liv med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och
ett rikt kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället
och varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart
samhälle som tål påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället
ska tillgodose alla människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga
rättigheterna, bidra till att alla människor är inkluderade samt anpassas och utformas
utifrån de grupper som har störst behov.
Mål
-

Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande.
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla
barn har goda uppväxtvillkor.
Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.

Målområde Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå,
innovativa idéer och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med
rätt kompetens på lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat
utbud av bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela
Gotland ska fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål
-

Ökad befolkning i arbetsför ålder.
Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön.
forts
33 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 186 forts
RS 2019/522

Målområde Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på
Gotland att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal.
Det innebär kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning
till förnybar energi och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för
ett rent grundvatten och en levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp.
Den cirkulära ekonomins betydelse ska öka och naturen ska brukas så att
ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald säkras.
Mål
-

Gotlands klimatavtryck minskar.
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad.
Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen.

Målområde Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är
till för. Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. För
att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga
förbättringar, digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål
-

Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen.
Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta.
Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång.

Målområde Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi
är en tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande
för att nå resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap
präglat av dialog och förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till
positiva resultat i verksamheten. Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region
Gotland.
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Mål
-

Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus.

Målområde Ekonomi
Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda
förutsättningar att tillhandahålla offentlig service och välfärd. Vi använder inte mer
resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det betyder att
nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det innebär
också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner samt
att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser
ska nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas
inom beslutad budget.
Mål
-

Budgeterat resultat uppgår till minst 2 procent av nettokostnaden.
Region Gotland har ett resultat som uppgår till minst 2 procent av
nettokostnaden.
Region Gotlands ekonomiska ställning stärks genom att soliditeten varje år
förbättras och närmar sig 45 procent vid mandatperiodens slut.

Regionstyrelseförvaltningens förslag till målformulering och mål lämnades i mars
över till partierna. Eftersom processen efter det är helt politisk så finns inget
beslutsförslag från förvaltningen.
Uppdraget att ta fram indikatorer till målen och måttsätta dessa ges till
regionstyrelseförvaltningen. I dagsläget finns ett antal resultatredovisningar där
indikatorer finns för nuvarande mål, bland annat medborgarundersökningen,
kommuners kvalitet i korthet, Insiktsmätningen m.fl. Det är troligt att också de nya
indikatorerna kommer att utgå från dessa.
Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast i november
återkomma med information till regionstyrelsen om indikatorer till de beslutade
målen.
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Regionstyrelsen har föreslagit att informationen godkänns och att barn- och
utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med en lägesrapport på den
fördjupade förstudien kring Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Håkan Ericsson (S) och Wolfgang Brunner (MP).
Jesper Skalberg Karlsson (M), Johan Malmros (C), Stefan Nypelius (C), Joakim
Samuelsson (C), Gabriella Hammarskjöld (C) och Eva Nypelius (C) tillstyrker
regionstyrelsens förslag.
Meit Fohlin (S) yrkar på följande ändringar och tillägg i styrkorten, med instämmande
av Håkan Ericsson (S), Isabel Enström (MP), Gerd Holmgren (FI), Torun Ström (FI)
och Lisbeth Bokelund (MP):
Social hållbarhet – målformulering
Tillägg sist i stycket: ”De av FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, som berör området
är en integrerad del av Region Gotlands arbete.”
Social hållbarhet – mål
Nytt mål 4: ”Kvinnor och män har samma möjligheter att påverka samhället och sina
egna liv och samma rätt att leva fria från våld”
Ekonomisk hållbarhet – målformulering
Tillägg sist i stycket: ”De av FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, som berör området
är en integrerad del av Region Gotlands arbete.”
Ekonomisk hållbarhet – mål
Ändring mål 3 – ”God tillgång till bostäder efter behov”
Ekonomisk hållbarhet – mål
Nytt mål 4 – ” Hög andel gotlänningar i arbete eller studier”
Ekologisk hållbarhet – målformulering
Tillägg rad 6 – Samtidigt ska Region Gotland ha kraft att ta sig an övrigt miljöarbete i
enlighet med gällande miljöprogram ”och Agenda 2030.”
Ändring rad 8 – bevaras byts mot ”gynnas”
Ekologisk hållbarhet – mål
Tillägg mål 1 – Gotlands klimatavtryck ska minska ”minst i den takt
koldioxidbudgeten slår fast.”
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Ekonomi – mål
Nytt mål 4 – ” Region Gotland arbetar långsiktigt, främjande och förebyggande för
att undvika framtida kostnader.”
Ekonomi – mål
Ändring mål 1 – ”Budgeterat resultat uppgår till minst 1% av nettokostnaden”
Ändring mål 2 - ”Region Gotlands ekonomiska ställning ska bibehållas genom att
soliditeten inte försämras under perioden”
Ändring mål 3 – ”Region Gotland har ett resultat om minst 1% av nettokostnaden.”.
Isabel Enström (MP) yrkar att ”kvantitet” läggs till under mål nr 8 under målområde
Ekologisk hållbarhet, med instämmande av Meit Fohlin (S), Gerd Holmgren (FI) och
Torun Ström (FI).
Per Edman instämmer i Meit Fohlins yrkande förutom om Ekonomi mål 1, 2, och 3.
Per Edman (V) yrkar på ändringar i styrkorten enligt Ekonomi Mål 1, 2 och 3, med
instämmande av Gerd Holmgren (FI), Torun Ström (FI) och Saga Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Meit Fohlins yrkande
med Isabel Enströms tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag och nejröst för Meit Fohlins yrkande med Isabel Enströms tillägg. 40 ledamöter röstar ja. 31
ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag vinner majoritet och är bifallet.
Ordförande ställer proposition på Per Edmans ändringsyrkande och finner att det
avslås. Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag på Per Edmans
ändringsyrkande och nej-röst för bifall till Per Edmans ändringsyrkande. 60 ledamöter röstar ja. 11 ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och
en röstar. Avslag på tilläggsyrkandet vinner majoritet.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 163
Skickas till
Samtliga nämnder
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Revisorernas budget 2020

RS 2019/527

Regionfullmäktiges beslut
•

Revisorernas budget bibehålls oförändrad 2020.

De förtroendevalda revisorerna har äskat om höjning av budgeten för åren 2020 med
500 000 kronor. För åren 2021- 2022 med ytterligare 250 000 kronor per år i höjning
av budget.
De anför att jämfört med 2015 har revisionens budget ökat med 3,2 % år 2019. I
jämförelse med andra kommuner och regioner ligger revisionsanslaget på en lägre
nivå än riket. Av Region Gotlands nettokostnad uppgår nuvarande budget till 0,60
promille. Vid en höjning skulle detta bli 0,68 promille.
Trots den ökningen av budgeten som erhölls 2018 anser revisorerna, liksom tidigare,
att det ekonomiska läget i regionen innebär att det är angeläget att revisionen har
tillräckliga resurser. De gör bedömningen att det under de senaste åren ställts ännu
högre krav på kontinuerliga träffar med nämnder som står inför stora utmaningar,
samt högre krav på revisionens fördjupade granskningar för att ge ett fullgott underlag för vår ansvarsbedömning. För att säkerställa att rätt granskningsinsatser görs är
deras erfarenhet att det föreligger ett ökat behov av förstudier, för att prioritera rätt.
Mot detta äskas ytterligare 500 000 kronor för år 2020.
Regionfullmäktiges presidium har vid en samlad bedömning stannat vid att de
förtroendevalda revisorernas budgetäskande inte bifalls utan att budgeten bibehålls
oförändrat för år 2020.
Det ansträngda budgetläget med kommande aviserade besparingar medför att även
revisionen får stå tillbaka.
Ärendets behandling under mötet

Meit Fohlin (S) yrkar att budget ska gälla enligt revisorernas förslag
Inger Harlevi (M) tillstyrker presidiets förslag, med instämmande av Eva Nypelius (C).
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag med oförändrad budget och
Meit Fohlins yrkande om bifall till revisorernas förslag och finner att presidiets
förslag bifalls. Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för presidiets
förslag och nej-röst för bifall till Meit Fohlins yrkande. 40 ledamöter röstar ja. 31
ledamöter röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Presidiets förslag vinner majoritet och är bifallet.
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Strategisk plan och budget 2020-2022
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Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•
•

•

•

•

Driftbudget 2020 fastställs.
Investeringsbudget 2020 och 2021 fastställs.
Exploateringsbudget fastställs.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 16 augusti med förslag till
fördelning per nämnd för kompensation av höjda internhyror 2020.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen i oktober
2019 med förslag till fördelning av investeringsramen för mark- och stadsmiljö.
Regionstyrelsen får tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på
konsekvens av kapitalkostnad och investeringsplan framåt. Uppdraget ska
redovisas på budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen får tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska
nämnden i uppdrag att utreda alternativa organisatoriska lösningar som ger en
kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma med förslag
till åtgärder för att effektivisera och minska regionens totala lokalkostnader. I
uppdraget ingår också att ta fram en analys och beskrivning av nuvarande
kostnadsbild. Projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig referenskostnaden
i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I utredningen ska
särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas. Projektdirektiv ska beslutas vid
budgetavstämningen 2019.

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Meit Fohlins (S) yrkande om uppdrag,
driftsbudget och investeringsbudget (förslag enligt S-V-MP-Fi):
Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Peter
Barnard (V), Mikael Nilsson (S), Thord Ingesson (S), Thomas Gustafson (V),
Annamaria Bauer (V), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino Friberg Hansson (S),
Per Edman (V), Victoria Öjefors Quinn (V), Bo Björkman (S) Lennart Petersson (S),
Linus Gränsmark (S), Jan Svensson (V), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S),
Lena Eneqvist (S), Tony Johansson (S), Anneli Klovsjö (S), Håkan Ericsson (S),
Isabel Enström (MP), Karin Stephansson (MP), Renée Lingström (S), Greger
Eneqvist (S), Wolfgang Brunner (MP), Gerd Holmgren (FI) och Torun Ström (FI).
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Regionstyrelseförvaltningen redovisar inför budgetberedningen det ekonomiska läget
och förutsättningarna för strategisk plan och budget 2020-2022, med fokus på
budgeten 2020. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med
företrädare för samtliga nämnder.
Det budgeterade resultatet för innevarande år 2019 uppgår till 57 miljoner kronor
(mnkr). Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt -46 mnkr. Den
totala prognosen beräknas ändå till + 64 mnkr på grund av positiva budgetavvikelser
för avskrivningar, generella statsbidrag och finansnetto. Trots detta är det oroväckande att nettokostnadsutvecklingen i nämnderna är hög och överstiger den nivå
som budgeten medger.
Utgångsläget inför budgetberedningen är beräknade skatteintäkter och bidrag 2020
på 5 470 mnkr enligt skatteunderlagsprognos från Sveriges kommuner och landsting
2 maj. Verksamhetens nettokostnader är beräknade till 5 366 mnkr och de finansiella
posterna är beräknade till 46 mnkr. Det ger ett budgeterat resultat på 58 mnkr. I
planen har 100 mnkr avsatts för personalkostnadsökningar, 33 mnkr till prisökningar
samt 67 mnkr för resursfördelningsmodeller.
Regionstyrelseförvaltningen kommer att upprätta ett förslag på budgetfördelning per
nämnd för personalkostnadskompensation, hyresförändring samt andra interna priser
till regionstyrelsesammanträdet den 18 september 2019.
Beslut om utdebitering tas av regionfullmäktige i november.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv ska enligt
fastställd planeringsprocess tas fram och beslutas av i juni. Eftersom regionfullmäktige samtidigt ska besluta om nya övergripande mål för perioden 2020-2023 så
kommer dessa riktlinjer och direktiv att utformas med de nya målen som utgångspunkt och därför beslutas i november i år.
Regionstyrelsen har inför regionfullmäktiges behandling av strategisk plan och
budget fattat följande beslut:
-

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen
18 september med förslag till fördelning av personalkostnadskompensation till
nämnderna samt prisförändring för förvaltningens resultatenheter.
Regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
presentera förslag till effektivitetsprogram för 2021-2022 för att nå budgeterat
resultat på 2% år 2022.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över organisation och lokalisering
av måltidsverksamhet och föreslå förändrad inriktning som leder till lägre
kostnad. Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
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-

-

-

-

-

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på en ekonomiskt
hållbar lösning för ett nytt badhus i Visby. I uppdraget ingår en beredning av de
förslag som inkommit från externa aktörer. Uppdraget ska beredas i kultur- och
fritidsberedningen och ett projektdirektiv beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till budgetavstämningen 2019
återkomma med en långsiktig plan på avsättning till pensionsmedel samt till
avsättning under planperioden.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag att säkerställa att IT-relaterade infrastruktur och processer drivs mer effektivt och
rationellt än idag samt förslag till åtgärder som sänker de totala IT-kostnaderna.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag avseende
åtgärder för att öka avtalstroheten och en mer enhetlig hantering av inköp i alla
förvaltningar samt minska de totala inköpskostnaderna. Projektdirektiv ska
beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förslag till samordning av personalförmåner för alla förvaltningar. Förvaltningen får också i
uppdrag att återkomma med vilka åtgärder som måste vidtas för att minska
personalkostnaderna samtidigt som löneutvecklingen ska vara marknadsmässig.
Projektdirektiv ska beslutas vid budgetavstämningen 2019.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att arbetssätt och åtgärder som bidrar
till att medel som avsätts för satsningar på jämställdhet och bristyrken kan
förutom till lönesatsningar användas till andra åtgärder i syfte att behålla och
rekrytera personal. Det kan exempelvis vara ökad möjlighet till kompetensutveckling eller forskning på del av tid, förändrat arbetstidsmått eller andra
åtgärder som förvaltningarna anser lämpliga.

Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Håkan Ericsson(S), Filip Reinhag (S) Fredrik Gradelius (C), Tina
Benthammar (-), Bo Björkman (S), Rolf Öström (M), Lennart Modigh Kihlberg (SD),
Per Edman(V), Jonas Niklasson (C), Gunnel Lindby (C), Lars Thomsson (C) och
Annelie Klovsjö (S).
Tillstyrker regionstyrelsens förslag gör Eva Nypelius (C), Jesper Skalberg
Karlsson (M), Johan Thomasson (L), Sara Lidqvist (KD), Lars Engelbrektsson (SD),
Karl-Johan Boberg (C), Stefan Nypelius (C), Mats-Ola Rödén (L) och Gabriella
Hammarskjöld (C).
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Uppdrag
Yrkanden uppdrag
Meit Fohlin (S) yrkar att barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda hur
framtidens skolorganisation på Gotland skulle kunna se ut, utifrån målsättningen att
fler elever klarar skolans mål, utan att kostnaderna ökar.
Uppdrag till hälso- och sjukvårdsförvaltningen att redovisa konsekvenser av att
äskade tillskott inte tillförs för 2020.
Uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att områden där det i närtid kan byggas
hyresrätter och studentbostäder prioriteras upp i plan- och exploateringsprocessen.
Ökat klimatåtagande: Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en
gemensam plan för arbetet med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits fram
och för att kunna möta upp arbetet med färdplanen för ett hållbart energisystem på
Gotland. Den ska bland annat innefatta ett incitamentssystem att minska antalet
resor (minska klimatutsläpp och kostnader) och riktlinjer för hur klimatinvesteringar
ska göras.
I ovanstående yrkanden från Meit Fohlin instämmer Isabel Enström (MP), Gerd
Holmgren (FI), Torun Ström (FI), Saga Carlgren (V), Peter Barnard (V), Annamaria
Bauer (V) och Jan Svensson (V).
Driftbudget
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153,9 mnkr för år 2020. Summan
innehåller kompensation för interna priser, externa avtal samt äskanden för nya
behov (67,3 mnkr).
Yrkanden driftbudget
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag på driftbudget (C-M-L-KD).
Meit Fohlin (S) yrkar på driftbudget enligt förslag från S-V-MP-FI, med tillägg om
400 000 kronor för fritidsbanker. I detta instämmer Saga Carlgren (V), Isabel
Enström (MP) och Torun Ström (FI).
Saga Carlgren (V) yrkar på tillägg i driftsbudgeten med 2 miljoner kronor för
klimatåtagande. I detta instämmer Isabel Enström (MP, Torun Ström (FI), Peter
Barnard (V) och Meit Fohlin (S).
Torun Ström (FI) yrkar på tillägg om 2 miljoner kronor för arbetet mot mäns våld
mot kvinnor och våld i namn av heder.
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C-M-L-KD

S-V-MP-FI

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
Avsatt för personalkostnadskompensation

100,0

100,0

Personalkostnadskompensation

-85,0

-80,0

Jämställdhetssatsning och rekrytering
bristyrken

-15,0

-20,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

67,0

67,0

Resursfördelningsmodell BUN

-40,8

-40,8

Resursfördelningsmodell GVN

-3,8

-3,8

Resursfördelningsmodell HSN

-39,2

-39,2

Resursfördelningsmodell SON

-27,1

-27,1

Delsumma resursfördelningsmodeller

-43,9

-43,9

Summa nya beslut personal
kompensation resursfördelnings
modeller

-43,9

-43,9

B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna
prishöjningar

33,0

33,0

-25,4

-25,4

Interna priser regionstyrelseförvaltningen -5,1

-5,1

Höjning internhyra

-4,0

-4,0

0,0

-0,4

-1,5

-1,9

Externa avta

Ökad andel ekologiska livsmedel
Summa externa avtal och
interna priser
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C. Förslag till ramtillskott
RS: Verksamhetsutveckling genom
digitalisering

-1,5

-1,0

RS: Regional utveckling, projektkontor,
ökad befolkning

-1,5

-1,5

RS: föreningsbidrag gymnastikhall

-0,5

-0,5

Fritidsbanker

0,0

0,4

RS: Ökat klimatåtagande

0,0

-2,0

-5,0

0,0

TN: Kollektivtrafik, sjukresor, färdtjänst

0,0

-6,0

TN: Drift lekplats Klintehamn och
Aktivitetspark A7

0,0

-0,085

SON: Arbete mot våld i nära relationer
och hedersrelaterat våld

0,0

-2,0

SON: LSS

0,0

-7,0

SON/HSN: första linjen för barn och
unga psykisk ohälsa

0,0

-3,8

HSN: samtalsbehandlare primärvård

0,0

-3,0

HSN: prisökningar utomlänsvård

0,0

-10,0

HSN: ökad tillgänglighet primärvård

0,0

-5,0

HSN: Framtidens vårdinformationsmiljö

0,0

-4,0

HSN: ingen efterhandskompensation
LOV primärvård

0,0

3,0

ÖFN: extra resurs kansli

0,0

-0,5

-8,5

-44,2

TN: Kollektivtrafik

Summa ramtillskott

forts
44 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 188 forts
RS 2019/7

D. Effektivisering
Regionstyrelsen

6,5

0,0

Tekniska nämnden

2,1

0,0

Miljö- och byggnämnden

0,4

0,0

20,0

0,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 5,0

0,0

Socialnämnden

13,0

0,0

Hälso- och sjukvårdsnämnden

13,0

0,0

0,0

20,0

60,0

20,0

Utdelning GEAB

10,0

10,0

Borttagande av avkastning fastighet

-5,0

-5,0

Ökad skatteintäkt (skattehöjning 75 öre)

0,0

75,0

Summa övriga förändringar

5,0

80,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

11,1

10,0

Utgångsläge inför budgetberedningen

58,0

58,0

Justerat resultat

69,1

68,4

Barn- och utbildningsnämnden

Besparing

Delsumma effektiviseringar
E. Övriga förändringar
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Investeringsbudget 2020-2021
Investeringsbudgeten för 2020 beslutades på regionfullmäktige 19 november 2018.
Nämnderna har i sina strategiska planer för 2020-2022 föreslagit vissa förändringar
utifrån regionfullmäktiges beslut.
Nämndernas totala investeringsäskanden uppgår till 534 mnkr för 2020 (+85 mnkr
mot tidigare beslut) och totalt 2 390 mnkr 2020-2024.
Den största skillnaden för 2020 beror på att socialnämnden äskar medel för ny
korttidsenhet samt att regionstyrelseförvaltningen äskar medel för ny konstgräsplan. I
övrigt är det mindre justeringar.
Yrkanden investeringsbudget
Meit Fohlin (S) yrkar på förslag till investeringsbudget med följande tillägg: Tekniska
nämnden, tillgänglighetsramp Gustavsvik, lekplats Klintehamn, A7 aktivitetspark,
1,064 miljoner kronor. I detta instämmer Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP)
och Torun Ström (FI)
Saga Carlgren (V) yrkar på tillägg i investeringsbudgeten med 10 miljoner kronor för
klimatinvesteringar. I detta instämmer Isabel Enström (MP). Torun Ström (FI), Peter
Barnard (V) och Meit Fohlin (S).
Investeringsbudget
2020

2021

Regionstyrelseförvaltningen
-

Investeringspott

3,4

3,4

-

Landsbygdsutveckling

2,0

2,0

-

Paternosterverk varuförsörjningen

-

Meröppet bibliotek

0,5

-

Bokningssystem

0,4

-

Bokbuss

3,2

10,6

-

IT-investeringar

6,3

24,9

1,4
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Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
-

Investeringspott

5,0

5,0

-

Gata och park, beläggningsprogram 12,0

12,0

-

Mark och stadsmiljö

13,2

15,0

-

Kollektivtrafik

5,5

5,0

-

VA-verksamhet

105,0

125,0

-

Avfallshantering

24,9

14,2

-

Hamnverksamhet (affärsdrivande)

7,7

12,0

-

hamnverksamhet (anslagsfinansierad) 3,8

8,0

-

fastighetsförvaltning

80,0

65,0

6,0

6,0

Samhällsbyggnadsförvaltning
-

räddningstjänst (ram)

Miljö- och byggnämnden
-

investeringspott

1,0

1,0

-

fordon

0,6

0,0

Barn- och utbildningsnämnden
-

investeringspott

31,8

62,0

-

IT-investeringar

6,5

6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

Investeringspott

3,2

3,2

-

lokalinvesteringar

7,0

7,0

-

IT-investeringar

4,0

4,0
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Socialnämnden

5,0

5,0

-

lokalinvesteringar

30,0

41,3

-

IT-investeringar

4,0

4,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

Investeringspott

22,0

22,0

-

Maskiner och inventarier

10,6

5,0

-

lokalinvesteringar

37,0

15,0

Investeringsbudget totalt

454,8

503,5

varav VA och avfall

129,9

139,2

varav skattefinansierat

324,9

364,3
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Exploateringsbudget
Exploateringsområde inkl. VA

Budget 2020
Utgifter

Inkomster

Beslutade exploateringsprojekt
Infrastruktur Yttre A7 – totalt

10 000

Järnvägen Södercentrum

2 000

8 000

Stadsutveckling Visborg

23 769

15 000

Kv Sotaren Terra Nova

5 500

5 000

Kv Kopparslagaren Terra Nova

2 000

Kv Brodösen Terra Nova

16 000

10 000

Roma Ekgatan

1 500

3 000

Odvalds Klinte

1 500

1 000

500

450

Talgoxen Hemse
Pott för kommande exploateringsprojekt

30 000

Summa exploateringsprojekt

82 769

52 450

Förstudier
Torslunden Visby

500

Pott förstudier

5 000

Summa förstudier

5 500

Totalt expl.budget inklusive förstudier

88 269

52 450

Sammanställningen avser projekt där Region Gotland har ett ekonomiskt åtagande för utbyggnad
av infrastruktur och andra samhällsnyttiga anläggningar.
I tillägg till dessa projekt finns ett antal privata bostadsprojekt där regionen inte har några
ekonomiska åtaganden.
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Propositioner med omröstningar
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till driftsbudget
(C-M-L-KD) inklusive uppdrag och Meit Fohlins yrkande om driftsbudget
(S-V-MP-FI) inklusive uppdrag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag till driftsbudget inklusive
uppdrag och nej-röst för Meit Fohlins yrkande om driftsbudget med exploateringsbudget inklusive uppdrag. 40 ledamöter röstar ja. 30 ledamöter röstar nej. 1 ledamot
är frånvarande. I bilaga till protokollet redogörs för hur var och en röstar.
Driftbudget med uppdrag enligt regionstyrelsens förslag (C-M-L-KD) vinner
majoritet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till investeringsbudget
med exploateringsbudget och Meit Fohlins yrkanden och finner att regionstyrelsens
förslag bifalls. Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens
förslag och nej-röst för Meit Fohlins yrkande. 40 ledamöter röstar ja. 30 ledamöter
röstar nej. 1 ledamot är frånvarande. I bilaga till protokollet redogörs för hur var och
en röstar. Investeringsbudget med exploateringsbudget enligt regionstyrelsens förslag
(C-M-L-KD) vinner majoritet.
Ordföranden ställer proposition på Saga Carlgrens tilläggsyrkande i driftsbudgeten
om 2 miljoner kronor i klimatåtagande samt tillägg i investeringsbudgeten med 10
miljoner kronor för klimatinvesteringar och finner att det avslås. Omröstning begärs.
I omröstningen gäller ja-röst för Saga Carlgrens tilläggsyrkande om 2 miljoner kronor
i klimatåtagande samt 10 miljoner kronor i klimatinvesteringar och nej-röst för avslag
på tilläggsyrkandet. 30 ledamöter röstar ja. I bilaga till protokollet redogörs för hur
var och en röstar. 40 ledamöter röstar nej. 1 ledamot är frånvarande. Tilläggsyrkandet
har avslagits med majoritet.
Ordföranden ställer proposition på Torun Ströms (FI) tilläggsyrkande om 2 miljoner
kronor för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i i namn av heder och finner
att det avslås. Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för Torun Ströms
tilläggsyrkande om 2 miljoner kronor för arbetet mot mäns våld mot kvinnor och
våld i namn av heder och nej-röst för avslag på tilläggsyrkandet. 30 ledamöter röstar
ja. 40 ledamöter röstar nej. 1 ledamot är frånvarande. I bilaga till protokollet
redogörs för hur var och en röstar. Tilläggsyrkandet har avslagits med majoritet.
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Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2019-05-28, § 165
Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-14
Resultatplan 2020-2022
Finansieringsplan 2020-2022
Balansplan 2020-2022
Ramberäkning 2020 per nämnd/förvaltning
Investeringsbudget 2020-2021 och plan 2022-2024
Exploateringsbudget 2020 och plan 2021-2023
Finansförvaltningsbudget 2020
Beredningsunderlag april 2019
Nämndernas budgetunderlag april 2019
Centrala samverkanskommitténs protokoll 2019-05-27
Skickas till
Samtliga nämnder
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Regionfullmäktiges beslut
•

•
•
•
•

Region Gotland medfinansierar projektet FYSGOT om trafiksäkerhet och
tillgänglighet till Visby flygplats med 50 % av projektets faktiska kostnader,
sammanlagt högst 4,2 miljoner kronor, varav 0,25 mnkr ur 2019 års anslag, 0,95
mnkr ur 2020 års anslag och 3,0 mnkr ur 2021 års anslag 1:1, regionala
tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2019-07-01 till 2021-12-31.
Tilläggsanslag för bruttofinansiering medges med 11,5 miljoner kronor.
Investeringsbudget 2020 på 3,2 mnkr flyttas från projekt Trafiksäkerhetsåtgärder
enligt länstrafikplan till projekt Anslutning flygplatsen.
Investeringsbudget 2020 på 0,5 miljoner kronor flyttas från projekt Cykelplan till
projekt Anslutning flygplatsen.
Projekt Anslutning flygplatsen budgeteras med 1,0 miljoner kronor 2019, 9,0 mnkr
2020 och 11,2 mnkr 2021.

Swedavia och Region Gotland samverkar inom projektet FYSGOT för att utveckla
flygplatsen och förbättra tillgängligheten till den. Inriktningen är att förbättra för
gång- och cykeltrafikanter längs Lummelundsväg och infarten till flygplatsen samt att
förbättra korsningen väg 149/väg 69 genom en cirkulationsplats.
Tekniska nämnden beslutade (§ 229/2018) att för den del som avser cirkulationsplatsen, begära tilläggsanslag för bruttofinansiering med 8,4 miljoner kronor (övrig
finansiering sker inom tekniska nämndens budget). Samtidigt beslutade tekniska
nämnden att ansökningar om statlig medfinansiering och regionala tillväxtmedel
(1:1-medel) för den totala kostnaden, 8,4 miljoner kronor, för cirkulationsplatsen
skulle göras. Trafikverket har därefter beslutat om statlig medfinansiering på
4,2 miljoner kronor för cirkulationsplatsen.
Vid ärendets beredning har framkommit att summan som ska bruttofinansieras är
11,5 miljoner kronor eftersom ytterligare statsbidrag på 3,1 miljoner kronor erhållits.
Projektet ligger i linje med Region Gotlands tillväxtprogram 2016-2020 där
kommunikationer är ett utvecklingsområde och där tillgängligheten till flygplatsen är
ett insatsområde.
Projektet överensstämmer med strategin i Vision Gotland 2025 om att stärka
Gotlands koppling till nationella och internationella trafiksystem.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 189 forts
RS 2019/409

I investeringsbudgeten har projektet Anslutning flygplatsen budgeterats med totalt
6 miljoner kronor, varav 2 miljoner kronor 2020 och 4 miljoner kronor 2021. Övrig
egen finansiering sker genom omprioritering från andra projekt. Totalt avsätts
9,7 miljoner kronor ifrån tekniska nämndens investeringsbudget. Projektet beräknas
starta under 2019 varför budgeten behöver omfördelas mellan åren 2019-2021 med
1,0 miljoner kronor 2019, 9,0 miljoner kronor 2020 och 11,2 miljoner kronor 2021,
totalt 21,2 miljoner kronor.
Driftskonsekvenser i form av avskrivningar och internränta uppstår med 231 000 när
investeringen är färdig. Ett anslag för att täcka dessa ökade kapitalkostnader behövs i
2022 års budget. Enligt teknikförvaltningen ryms inte dessa kostnader inom
nuvarande budgetram.
Regionstyrelsen har föreslagit att Region Gotland medfinansierar projektet FYSGOT
om trafiksäkerhet och tillgänglighet till Visby flygplats med 50 % av projektets
faktiska kostnader, sammanlagt högst 4,2 miljoner kr, varav 0,25 miljoner kr ur 2019
års anslag, 0,95 miljoner kr ur 2020 års anslag och 3,0 miljoner kr ur 2021 års anslag
1:1, regionala tillväxtåtgärder. Beslutet avser perioden 2019-07-01 till 2021-12-31.
Tilläggsanslag för bruttofinansiering medges med 11,5 miljoner kr.
Investeringsbudget 2020 på 3,2 miljoner kr flyttas från projekt Trafiksäkerhetsåtgärder enligt länstrafikplan till projekt Anslutning flygplatsen.
Investeringsbudget 2019 på 0,5 miljoner kr flyttas från projekt Cykelplan till projekt
Anslutning flygplatsen.
Projekt Anslutning flygplatsen budgeteras med 1,0 miljoner kr 2019, 9,0 miljoner kr
2020 och 11,2 miljoner kr 2021.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-24
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 166
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 190

Reviderad timtaxa för verksamheter inom
Miljöbalken

RS 2019/502

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige godkänner att ny timtaxa för verksamheter inom miljöbalken
höjs till 975 kronor.
• Taxan gäller från och med 1 juli 2019.
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny timtaxa utifrån en ny beräkning av
timpriset. Beräkningen är gjord med hjälp av en modell framtagen av Sveriges
kommuner och landsting (SKL). Resultatet visar att timtaxan borde varit 25 kronor
högre 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-12-18, § 152, om att räkna upp
timpriset med 2,4 procent enligt årlig indexjustering. Timtaxan beslutades då till
950 kr från 1 januari 2019. Eftersom den nya beräkningen visar att utgångsläget för
uppräkningen borde varit 25 kr högre så föreslås nu att regionfullmäktige beslutar att
höja timtaxan från 950 till 975 kr.
Handläggning av klagomål som visar sig vara felaktiga, handläggningen av överklagade ärenden, information och service till allmänhet samt allmän information till
företagare ska liksom tidigare finansieras via skattemedel.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller förslaget om att anpassa timtaxan utifrån
beräkningen. Utifrån 2019 års tillsynsplan skulle detta ge en merintäkt på ca 300 000
kronor. Region Gotland kommer även med föreslagen höjning ha en bland de lägre
timavgifterna bland kommuner.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att ny timtaxa för verksamheter inom
miljöbalken höjs till 975 kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2018-12-18, § 151
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-09
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 171
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 191

Avgift för tillstånd och tillsyn enligt Lagen
om tobak liknande produkter

RS 2019/523

Regionfullmäktiges beslut
•

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt regionstyrelsen förslag fastställs.

Den 12 december 2018 beslutade riksdagen om en ny lag om tobak och liknande
produkter. Det införs bland annat en tillståndsplikt för handel med tobak.
Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har
tillstånd för sådan handel. Huvudsyftet med tillståndsplikten är att stävja den illegala
handeln med tobaksprodukter. Regionstyrelseförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen en ny avgift för ansökan om tobakstillstånd samt en avgift för tillsyn
avseende detaljhandel och partihandel med tillstånd för tobaksförsäljning.
Kommunerna får ett ändrat och utökat tillsynsansvar jämfört med den gamla
tobakslagen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt för parti- och detaljhandel med
tobaksvaror.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som
bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ Lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska kostnad för
hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor.
Regionstyrelseförvaltningen har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen
arbetat fram ett förslag till avgifter som bör tillämpas för tillståndsgivning och tillsyn
enligt Lagen om tobak och liknande produkter.
Regionstyrelseförvaltningen har berett ärendet tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, och föreslår regionstyrelsen att godkänna förslag till avgifter för
tillstånd och tillsyn och överlämna ärendet för fastställande i regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget.
Ärendets behandling under mötet

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

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 191 forts
RS 2019/523
Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 219-05-28, § 172
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
Förslag till reviderad taxa
Skickas till
Miljö- och byggnämnden,
Samhällsbyggnadsförvaltningen – enheten för Livsmedel och alkoholtillstånd

56 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 192 Detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1
(skifte2), antagande
RS 2019/468

Regionfullmäktiges beslut
•

Detaljplanen för Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av antas.

Jäv
Jäv anförs av Lars-Erik Benneck (M) och Margareta Benneck (M).

Miljö- och byggnämnden fattade 2019-03-13, § 54 beslut om att godkänna planförslaget avseende Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), del av.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att komplettera befintlig bebyggelsegrupp med ytterligare tomter för bostäder. Förslaget omfattar 9 tomter placerade
kring befintlig väg och en tillkommande vägslinga. För att tillvarata skogskaraktären
och skapa ett attraktivt område föreslås tomtplatserna vara minst 2000 kvm. Den
valda bebyggelsestrukturen innebär att tomtplatserna omges av naturmark och att
befintlig tallskog inramar respektive tomt samt att stigar genom området säkerställs.
Varje fastighet föreslås få en begränsad byggrätt med möjlighet att uppföra en
huvudbyggnad och komplementbyggnader. Bebyggelsen ska utformas så att den
integreras i skogsmiljön och gärna förses med förnyelsebar energi såsom solceller
eller solfångare. För att bebyggelsen ska upplevas som hus i skog får tomterna
inramas av gotlandstun, mur eller plank i tomtgräns bör undvikas.
Detaljplanen hanteras med utökat förfarande på grund av lokalisering i Visbys
sekundära vattenskyddsområde.
Regionstyrelseförvaltningen bedömning är att miljö- och byggnämndens beslut kan
bifallas och föreslår därför att planförslaget godkänns av regionstyrelsen och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen föreslagit att detaljplanen antas.
Ärendets behandling under mötet

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

Miljö- och byggnämnden 2019-03-13, § 54
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-03
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 180
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
57 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 193

Ändring av bolagsordningar i AB
GotlandsHem och GotlandsHem Värme AB

RS 2019/312

Regionfullmäktiges beslut

Regionfullmäktige godkänner AB GotlandsHems framställan om att ändra 8 § om
antalet styrelseledamöter i bolagsordningen för AB GotlandsHem och
GotlandsHems Värme AB.
• Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att kalla till bolagsstämma med
förslag om ändring i respektive bolagsordning enligt 1.
• Regionfullmäktige uppdrar åt stämmoombudet att rösta i enlighet med punkt 1. på
respektive bolagsstämma.
• Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att när ändringen i bolagsordningen
registrerats hos Bolagsverket inkomma med en konsoliderad bolagsordning till
regionens författningssamling.
•

Jäv
Jäv anmäls av Hanna Westerén (S).

AB GotlandsHem har framställt om att fullmäktige tar ställning till ändringsförslag
för 8 § bolagsordningen för AB GotlandsHem och för 8 § bolagsordningen för
GotlandsHems Värme AB. Antalet styrelseledamöter föreslås ändras från ett bestämt
antal till ett lägsta och ett högsta antal (5–7 respektive 1–4). Skälet till förslaget är att
fullmäktige utsätter bolaget för risken av tvångslikvidation när fullmäktige entledigar
ledamot utan att samtidigt utse ny ledamot. Risken skulle minska om föreslagen
ändring godkänns.
Av 10 kap. 3 § kommunallagen framgår att fullmäktige har ett stort ansvar när det
gäller innehållet i bolagsordningen för kommunala bolag. Av 18 § bolagsordningarna
i berörda bolag framgår därför att de inte får ändras utan godkännande av regionfullmäktige i Region Gotland. Det är dock på ett aktiebolags stämma som
bolagsordningen slutligen beslutas.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att AB GotlandsHems framställan godkänns.
Regionfullmäktige godkänner AB GotlandsHems framställan om att ändra 8 § om
antalet styrelseledamöter i bolagsordningen för AB GotlandsHem och
GotlandsHems Värme AB.
Regionstyrelsen har föreslagit att regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att
kalla till bolagsstämma med förslag om ändring i respektive bolagsordning enligt 1.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 193 forts
RS 2019/312

Regionfullmäktige uppdrar åt stämmoombudet att rösta i enlighet med punkt 1. på
respektive bolagsstämma.
Regionfullmäktige uppdrar åt respektive bolag att när ändringen i bolagsordningen
registrerats hos Bolagsverket inkomma med en konsoliderad bolagsordning till
regionens författningssamling.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

AB Gotlandshem 2019-02-12
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-08
Regionstyrelsen 2019-04-29, § 122
Skickas till
Region Gotlands valda stämmoombud i bolagen
AB GotlandsHem
GotlandsHem Värme AB
Författningssamlingen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 194

Årsredovisningar och revisionsberättelser för
år 2018, för regionens helägda och delägda
bolag, dotterbolag och stiftelser

RS 2019/337

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Jäv
Jäv anmäls av Hanna Westerén (S) avseende AB Gotlandshem.

Årsredovisningar och revisionsberättelser av regionen ägda eller delägda dotterbolag
har lämnats till regionfullmäktige, enligt nedan, för kännedom:
-

AB Gotlandshem
Wisby Strand Event & Congress Gotland AB
Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
Inspiration Gotland
Gotlands musikstiftelse
Science Park Gotland

Anm: Ännu återstående årsredovisningar för Region Gotlands bolag är:
- Gotlands Energi AB
- Gotlands Filmfond
- ALMI Gotland AB
- Gotland grönt centrum
Ärendets behandling under mötet

Ordförande föreslår att årsredovisningarna läggs handlingarna och finner att det
bifalls.
Skickas till
AB Gotlandshem
Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
Inspiration Gotland
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
Stiftelsen Gotlandsmusiken

60 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 195

Motion. Webbsändning med rörlig bild av
regionfullmäktiges sammanträden

RS 2015/285

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på sätt att den lämnas över till regionstyrelsen för att genomföra
en förstudie.

I en motion har Simon Härenstam (M), Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L)
föreslagit att regionfullmäktige utreder alternativ och förutsättningar för webbsändningar av regionfullmäktiges sammanträden. Av motionen framgår att syftet är
att för fler tillgängliggöra sammanträdena både i realtid och i lagrat format.
Det är även regionstyrelseförvaltningens bedömning att frågan om ett införande av
webbsändningar samt lagringen och publiceringen av däri förekommande personuppgifter i regionens egen regi behöver föregås av en utredning, där kommunikativa,
juridiska och resursmässiga ställningstaganden behöver kvalitetssäkras. Ett alternativ
vore att intressera någon extern ansvarig utgivare för i vart fall direktsändning.
Motionen kan därmed bifallas på sätt att den lämnas över till regionstyrelsen att
genomföra en förstudie.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2015-04-27
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
Regionstyrelsen 2019-04-29, § 133
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 196

Motion. Nya procedurregler för
regionfullmäktiges sammanträden

RS 2016/330

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad genom pågående översyn av regionfullmäktiges
arbetsordning.

Jesper Skalberg Karlsson (M) har i motion föreslagit att regionfullmäktiges presidium
får i uppdrag att återkomma med förslag till förnyade procedurregler för regionfullmäktige, i syfte att skapa mer dynamiska sammanträden där tidsåtgången
minimeras.
Regionfullmäktiges presidium har initierat en översyn av procedurreglerna, nämligen
arbetsordningen för regionfullmäktige. Det har föranlett ett beslutsförslag som
behandlades på regionstyrelsens arbetsutskott den 5 mars 2019. Den nya arbetsordningen förväntas gälla från halvårsskiftet. Med detta får motionens förslag anses
tillgodosett.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad genom pågående översyn
av regionfullmäktiges arbetsordning.
Anm: Ny arbetsordning för regionfullmäktige antogs 2019-05-13, § 148.
Ärendets behandling under mötet

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

Motion 2016-04-19
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
Regionstyrelsen 2019-04-29, § 134
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 197

Motion. Antalet ledamöter i
regionfullmäktige

RS 2017/481

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avskrivs.

Stefan Wramner (M) m.fl. har i en motion yrkat att Region Gotland från och med de
allmänna valen 2018 minskar antalet ledamöter i regionfullmäktige till 61 och att
regionstyrelsen återkommer till regionfullmäktige med ett förslag som möjliggör
ovanstående i god tid inför de allmänna valen 2018.
Föremålet för motionen har förfallit, eftersom ett bifall inte skulle kunna verkställas.
Den bör därmed avskrivas. Vidare bör tilläggas att regionfullmäktiges presidium
initierat en översyn av arbetsordningen för regionfullmäktige. I arbetsordningen
föreslås ett oförändrat antal ledamöter i fullmäktige. Förslaget har behandlats på
regionstyrelsens arbetsutskott den 5 mars 2019. Den nya arbetsordningen förväntas
gälla från halvårsskiftet. Skulle ändå tillsättande av en utredning av antalet ledamöter
övervägas, bör uppmärksammas att av 5 kap. 7 § kommunallagen följer att ett beslut
om ändrat antal måste fattas av fullmäktige före utgången av februari månad valåret.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avskrivs.
Anm: Ny arbetsordning för regionfullmäktige antogs 2019-05-13, § 148.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsen förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-05-14
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
Regionstyrelsen 2019-04-29, § 135
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 198

Motion. Digitalt voteringssystem i
regionfullmäktige

RS 2017/1152

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en
förstudie.

Anna Hrdlicka (M), Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L) har i en motion
föreslagit att regionfullmäktiges presidium skyndsamt utreder förutsättningar och
kostnader för att införa ett digitalt voteringssystem.
Regionstyrelseförvaltningen delar uppfattningen att ett säkert och enkelt digitalt
voteringssystem skulle kunna underlätta regionfullmäktiges handläggning.
Fullmäktiges presidium har emellertid inte kansliresurser för att närmare utreda
frågan. Det bör istället ankomma på regionstyrelsen att svara för en förstudie. Denna
kan sedan läggas till grund för om en bedömning om regionen skall gå vidare med en
investering.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i
uppdrag att genomföra en förstudie.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2017-12-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-07
Regionstyrelsen 2019-04-29, § 136
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 199

Motion. Ökad takt i klimatomställningen

RS 2018/1154

Regionfullmäktiges beslut

Motionen bifalls på så sätt att:
• Det samordnande ansvaret enligt motionens förslag bedöms regionen ta genom att
arbeta i enlighet med de förslag som ställs i Energimyndighetens förslag till färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen.
• För Region Gotlands verksamheter får regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans
med övriga berörda nämnder, för möjligt införande under 2020, ta fram ett förslag
till utsläppsbudget; som leder till att Region Gotlands utsläpp minskar i den takt
som Parisavtalet kräver
•

Motionen lyfter fram behovet av att ta klimatfrågan på allvar och att mycket behöver
förändras, men ju tidigare anpassningen sker, desto bättre och enklare kommer
omställningen att bli.
-

Under valrörelsen fanns en vilja hos de flesta politiska partier att lösa problemen.
Det är en bra grund för att vi tillsammans kan samlas i denna fråga och hitta
lösningar.

-

Region Gotland är den största enskilda organisation som är verksam på Gotland
och har både genom sin storlek och att den styrs demokratiskt bäst förutsättningar att ta initiativ.

Motionens förslag är bland annat att regionfullmäktige fattar beslut om att Region
Gotland tar på sig ett ansvar att samordna det nödvändiga arbetet. Andra lämpliga
aktörer som bör bjudas in är arbetsgivare, Uppsala universitet, Länsstyrelsen,
fackföreningar med flera. För att inhämta kunskaper, Ta fram och värdera förslag till
åtgärder, Sprida våra erfarenheter och förslag till regering, riksdag och EU.
Vidare föreslås att regionfullmäktige fattar beslut om att Region Gotland gör en egen
utsläppsbudget som tydligt visar vilka utsläppsminskningar vi behöver göra för att
klara vår del av Parisavtalet och att vi därefter följer den planen. I det samordnande
arbete som föreslås ovan bör övriga företag och organisationer uppmanas att göra en
liknande utsläppsbudget.
forts
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 199 forts
RS 2018/1154

Sedan motionen lämnades in har Region Gotland efter beställning mottagit ovan
redovisad regional koldioxidbudget. Den anger ramen för de förändringar som
behövs, men inte innehållet. Regionens möjliga roll som samordnare delas av
länsstyrelsen som redan har uppdraget i sitt regleringsbrev att samordna insatserna
för att nå de nationella energi- och klimatmålen och av Energimyndigheten som av
regeringen fått en långsiktigt samordnande roll i sitt Gotlandsuppdrag. I det regionala
utvecklingsuppdraget ingår redan att samordna insatser för att stärka miljö och
klimat.
För att lyckas med omställningen krävs både ny teknik och kunskapshöjning. Här är
och blir både näringsliv och akademi betydande.
I Region Gotlands uppdrag finns flera aspekter på energi och klimatarbete. Egna
byggnader och transporter, drift av kommunalteknisk service och offentligt betalda
resor och transporter gör regionen till en relativt stor energikund och ger ansvar för
att den egna verksamheten är energieffektiv och försörjs med förnybar energi.
Energifrågornas roll i regionalt utvecklingsarbete, bestämmelser och planering av
markanvändning, energi-, trafik och gatuplanering, hantering av avlopps - och
avfallsfraktioner som energiråvara, bygglov och tillstånd, energirådgivning,
utbildning, skola, konsument- och medborgarinformation påverkar invånare på
Gotland.
Bredden i regionens uppdrag kan vara det som avgör att det också är regionens roll
att ta ett större samordnande ansvar. Men det kan inte göras utan dedikerade
resurser. Idag har de regioner som arbetar aktivt med att minska sin egen klimatpåverkan och att stödja omställningen i samhället både interna klimat och miljöcontrollers och tillgång till energikontor med en utbyggd energi och klimatrådgivning.
Med de besparingsbeting som råder ser förvaltningen små utsikter att få behövliga
resurser till detta inom regionen, men föreslår att det tas fram ett förslag för vidare
ställningstagande.
För rådgivning till hushåll och företag samt motionens förslag om att ta fram och
värdera förslag till åtgärder samt sprida erfarenheter och förslag till regering, riksdag
och EU, är förvaltningens bedömning att det arbetet kan göras inom ramen för det
föreslagna energicentrum som finns i Energimyndighetens färdplan för Gotland. Ett
sådant centrum kommer dock inte att kunna bli till utan någon form av statlig grundfinansiering, enligt förvaltningens bedömning.
forts
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Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 199 forts
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För de förslag om klimatanpassningsplanering som motionen också ställer, hänvisar
förvaltningen dels till nyligen inlett arbete med ny översiktsplan och dels till länsstyrelsens klimatanpassningsplan för Gotland, där regionen svarar för en stor del av
åtgärderna. För delta fullt ut i ”Mayors adapt” saknas de resurser och rutiner som
behövs för att kostnads- och klimatberäkna åtgärder. Regionen rapporterar tillgängliga uppgifter på den webplattforn som ”Mayors adapt” använder. Gotland har
nyligen blivit en av pilotöarna inom initiativet ”Clean energy for EU islands”, efter
ansökan från regionen, förväntan på detta deltagande är främst att komma i ett bättre
läge vid eventuella kommande EU-ansökningar.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget
Barnkonsekvenser; - Det är barn och efterkommande som får leva med
konsekvenserna av klimatförändringarna. Den unga klimataktivisten Greta Thunberg
har på ett oefterlikneligt sätt fått världen att lyssna på de ungas argument för att ta
klimatförändringarna på största allvar.
En samhällsekonomisk analys av att inte ta till sig vidden av klimatförändringarna
och agera så kraftfullt som möjligt för att begränsa dem är svår att sammanfatta i
korta drag. IPCC:s specialrapport om 1,5-gradersmålet ger en bred bild.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen tillstyrks och att det samordnande ansvaret enligt motionens förslag bedöms regionen ta genom att arbeta i
enlighet med de förslag som ställs i Energimyndighetens förslag till färdplan för
Gotland som pilot i energiomställningen.
För Region Gotlands verksamheter får regionstyrelsen i uppdrag att tillsammans med
övriga berörda nämnder, för möjligt införande under 2020, ta fram ett förslag till
utsläppsbudget; som leder till att Region Gotlands utsläpp minskar i den takt som
Parisavtalet kräver.
Regionstyrelsen har tillstyrkt motionen i enlighet med regionstyrelseförvaltningens
förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Saga Carlgren (V), Stefan Nypelius (C), Wolfgang Brunner (MP),
Gabriella Hammarskjöld (C) och Torun Ström (FI)
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-10-22
Regionstyrelseförvaltningen 2019-03-04
Regionstyrelsen 2019-04-29, § 137
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 200

Avsägelser regionfullmäktige

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut

Charlotte Criwall(M) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.
• Ayman Aboulaich (M) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.
• Peter Håård (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
• My Frändestrand (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.
•

Charlotte Criwall (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Ayman Aboulaich (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Peter Håård (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
My Frändestrand (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Charlotte Criwalls (M) avsägelse 2019-05-14
Ayman Aboulaichs (M) avsägelse 2019-05-17
Peter Håårds (SD) avsägelse 2019-05-27
My Frändestrands (S) avsägelse 2019-06-12
Skickas till
Charlotte Criwall
Ayman Aboulaich
Peter Håård
My Frändestrand (S)
Länsstyrelsen, genom begäran om ny sammanräkning
Regionstyrelseförvaltningen - Löne, Lena Wessman
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RF § 201

Avsägelser och fyllnadsval

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•
•
•

Brittis Benzlers (V) avsägelse som representant för Region Gotland i Leaders
LAG-grupp godkänns.
Ayman Aboulaichs (M) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden godkänns.
Vera Kebbes (FI) avsägelse som ersättare i Gotlands musikstiftelse godkänns.
Ny ledamot i tekniska nämnden, efter Ayman Abouliach (M)
Lina Runander (M), Fröjel Puser 755, 623 55 Klintehamn
Ny ersättare i tekniska nämnden, efter Lina Runander (M)
Mariette Nicander (M), Klosterplan 2, 621 56 Visby
Ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden, efter Tomas Pettersson (FI)
Elin Bååth (FI), Lännaplan 2, 621 45 Visby
Ny ersättare i Gotlands musikstiftelse, efter Vera Kebbe (FI)
Ann-Charlotte Persson (FI), Radarvägen 7D, 624 70 Fårösund

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Brittis Benzlers (V) avsägelse som representant för Region Gotland i Leaders LAGgrupp.
Ayman Aboulaichs (M) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden.
Vera Kebbes (FI) avsägelse som ersättare i Gotlands musikstiftelse.
Skickas till
De berörda
Regionstyrelseförvaltningen - Löne, Lena Wessman
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RF § 202

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

RS 2019/222

Regionfullmäktiges beslut
•

Anmält och beslutat medborgarförslag i enlighet med förteckningen läggs till
handlingarna.

-

Mats Ekströms medborgarförslag om ny vattenverksamhet och eventuella
konsekvenser för lantbruk m.m. RS 2019/242, inkom 2019-02-17
Beslut i Tekniska nämnden 2019-05-22, § 134

70 (79)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
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RF § 203

Medborgarförslag; nyinkomna

RS 2019/223

Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:
-

-

Frans Brozéns medborgarförslag om fri kollektivtrafik en månad.
(inkom 2019-05-13) RS 2019/626
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Roland Hoas medborgarförslag om belysning av fasaden på vattentornet i Visby.
(inkom 2019-05-13) RS 2019/631
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Lars Sjöströms medborgarförslag om att bygga offentliga toaletter i anslutning till
klättersilon i Visby hamn. (inkom 2019-05-16) RS 2019/636
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ingela Ekmans medborgarförslag om ökat TV-utbud på äldreboendena m.m.
(inkom 2019-05-16) RS 2019/643
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Alfred Wesths medborgarförslag om att utlysa klimatnödläge å Gotland.
(inkom 2019-05-19) RS 2019/650
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Therese Koorems medborgarförslag om ett bi-vänligare Visborg.
(inkom 2019-05-20) RS 2019/651
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Anne Petterssons medborgarförslag om att återinföra borttagen busshållplats vid
Trädgårdsgatan i Visby. (inkom 2019-05-31) RS 2019703
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Andreas Söderlunds medborgarförslag om att bredda Hangarvägen till förmån
för cykelväg. (inkom 2019-06-07) RS 2019/753
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Isa Everts medborgarförslag om att motorsportbanan Gotland Ring borde
stängas. (inkom 2019-06-12) RS 2019/766
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.
forts
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Sammanträdesdatum 2019-06-17
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RS 2019/223

-

-Elsa Langlands medborgarförslag om en ramp vid Kappelshamns badstrand.
(inkom 2019-06-16) RS 2019/778
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Mats Lindkvist medborgarförslag om att göra cykel- och gångbanor av f.d.
järnvägsbankar. (inkom 2019-06-17) RS 2019/779
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Skickas till
Förslagsställarna
Berörda nämnder
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 204

Interpellation. Förväntad utveckling
sjukvården

RS 2019/628

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställs av Filip
Reinhag (S) om förväntad utveckling i sjukvården. Filip Reinhag tackar för svaret och
kommenterar frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-05-13
Interpellationssvar 2019-06-17

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 205

Interpellation. Länstrafikplan

RS 2019/629

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställs av Meit
Fohlin (S) om antagen länstrafikplan. Meit Fohlin tackar för svaret och kommenterar
frågan ytterligare. Deltar i diskussionen gör även Karl-Johan Boberg (C) och Isabel
Enström (MP).
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-05-13
Interpellationssvar 2019-06-17

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 206

Interpellation. Aktivitets- och skejtpark

RS 2019/630

Tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg (C) besvarar interpellation ställd
av Saga Carlgren (V) om aktivitets- och skejtpark i Visby. Saga Carlgren tackar för
svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-05-13
Interpellationssvar 2019-06-17

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 207

Information. Revisionsrapport

RS 2019/619

Till handlingarna läggs information om följande revisionsrapport:
-

Granskning av leverantörsregister och leverantörsutbetalningar

Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2019-05-07
Revisionsrapport Pwc mars 2019
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 208

Eventuella frågor

Inga frågor ställs.
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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 209

Nya motioner

Ärendets behandling under mötet

Följande motioner har inkommit 2019-06-17:
-

Integrera Agenda 2030 i Region Gotlands budgetarbete. Meit Fohlin (S), Saga
Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Torun Ström (FI). RS 2019/804
Produktivitetsmått i hälso- och sjukvården. Filip Reinhag (S). RS 2019/802

Anm: Motionerna bifogas protokollet.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 210

Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde

Ärendets behandling under mötet

Följande interpellationer har inkommit 2019-06-17:
-

Per Edman (V) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Karl-Johan
Boberg (C) ställa interpellation om genomförande av det regionala trafikförsörjningsprogrammet. RS 2019/798
Saga Carlgren (V) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Stefan Nypelius (C) ställa interpellation om barngruppernas storlek i förskolan.
RS 2019/800
Torun Ström (FI) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) ställa interpellation om förberedelser innan barnkonventionen blir
lag. RS 2019/801
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-06-17

Omröstning § 174
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)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (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)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
s

Proposition:
JA:
För att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde
NEJ: För att ärendet ska återremitteras

Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jan Svensson (V)
Charlotte Andersson (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
1 var frånvarande

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-06-17

Omröstning § 182
Ärende: Uppdrag. Redovisning, förslag för att återinföra
efterhandskompensation för privat drivna vårdcentraler
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (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)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)

Proposition:
JA:
För att regionstyrelsens förslag bifalls
NEJ: För Philip Reinhags (S) avslagsyrkande

Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jan Svensson (V)
Charlotte Andersson (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Renée Lingström (S)
Greger Eneqvist (S)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-06-17

Omröstning § 185
Ärende: Uppdrag. Uppdrag. Om- och tillbyggnad av Alléskolan
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (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)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)

Proposition:
JA:
För avslag på Linus Gränsmarks (S)
tilläggsyrkande
NEJ: För Linus Gränsmarks (S)
tilläggsyrkande

Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jan Svensson (V)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Renée Lingström (S)
Greger Eneqvist (S)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-06-17

Omröstning § 186:1
Ärende: Styrkort 2020-2024
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (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)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag
NEJ: För Meit Fohlins yrkanden inklusive Isabel
Enströms (MP) tilläggsyrkande
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jan Svensson (V)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Renée Lingström (S)
Greger Eneqvist (S)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-06-17

Omröstning § 186:2
Ärende: Styrkort 2020-2024
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (M)
Linus Gränsmark (S)
Bibbi Olsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Gahnström (C)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)

Proposition:
JA:
För avslag på Per Edmans (V)
ändringsyrkande
NEJ: För bifall till Per Edmans (V)
ändringsyrkande

Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Renée Lingström (S)
Greger Eneqvist (S)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Jan Svensson (V)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-06-17

Omröstning § 187
Ärende: Revisorernas budget
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Andreas Unger (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (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)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Linnea Högberg (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)

Proposition:
JA:
För presidiets förslag
NEJ: För Meit Fohlins (S) yrkande om bifall till
revisorernas förslag

Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Mikael Nilsson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jan Svensson (V)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Renée Lingström (S)
Greger Eneqvist (S)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-06-17

Omröstning § 188:1
Ärende: Strategisk plan och budget 2020-2022
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Andreas Unger (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (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)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Linnea Högberg (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag på driftbudget
inklusive uppdrag (C, M, L, KD)
NEJ: För Meit Fohlins yrkande på driftbudget
inklusive uppdrag (S, V, MP, Fi)
Claes Nysell (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Mikael Nilsson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jan Svensson (V)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Renée Lingström (S)
Greger Eneqvist (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
1 var frånvarande

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-06-17

Omröstning § 188:2
Ärende: Strategisk plan och budget 2020-2022
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Andreas Unger (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (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)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Linnea Högberg (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag på
investerings- och exploateringsbudget
NEJ: För Meit Fohlins yrkande på investeringsoch exploateringsbudget (S, V, MP, Fi)

Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Mikael Nilsson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jan Svensson (V)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Renée Lingström (S)
Greger Eneqvist (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
1 var frånvarande

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-06-17

Omröstning § 188:3
Ärende: Strategisk plan och budget 2020-2022
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Mikael Nilsson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jan Svensson (V)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Renée Lingström (S)
Greger Eneqvist (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Följande röstade nej:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)

Proposition:
JA:
För Saga Carlgrens (V) tilläggsyrkande om 2
miljoner kronor i klimatåtagande samt 10
miljoner kronor i klimatinvesteringar
NEJ: Avslag för Saga Carlgrens (V) tilläggsyrkande
Andreas Unger (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (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)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Linnea Högberg (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
1 var frånvarande

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-06-17

Omröstning § 188:4
Ärende: Strategisk plan och budget 2020-2022
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Jonathan Carlson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Peter Barnard (V)
Mikael Nilsson (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Lennart Petersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Jan Svensson (V)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Håkan Ericsson (S)
Isabel Enström (MP)
Karin Stephansson (MP)
Renée Lingström (S)
Greger Eneqvist (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Följande röstade nej:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)

Proposition:
JA:
För Torun Ströms (Fi) tilläggsyrkande om 2
miljoner kronor för arbetet mot mäns våld
mot kvinnor och våld i i namn av heder
NEJ: Avslag för Torun Ströms (Fi) tilläggsyrkande
Andreas Unger (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Philip Swärd (M)
Margareta Benneck (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)
Ingrid Engström (C)
Anders Thomasson (C)
Malin Åberg (C)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Sara Lidqvist (KD)
Linnea Högberg (KD)
Johan Thomasson (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Claes Nysell (L)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Eva Pettersson (-)
Inger Harlevi (M)
1 var frånvarande

RF § 204 Bilaga

Interpellationssvar

2019-06-17

Angående Länstrafikplanen
Meit Fohlin (S) oppositionsråd har ställt följande frågor till mig angående Länstrafikplanen.
• Hur stor summa som finns i planen 2019 kommer inte bli av? Finns det en plan för hur vi
ska upprätthålla våra åtaganden i Länstrafikplanen? Hur kommer dessa investeringar tas ikapp
resterande år i Länstrafikplanen?
• Finns det fler investeringar som medfinansieras med trafikverket som nu kommer att tas
bort? Hur mycket statlig medfinansiering riskerar vi då att förlora?
• Länstrafikplanen är beslutad i fullmäktige. Måste Regionfullmäktige besluta om en ny
reviderad Länstrafikplan? Hur lång tid kan det i så fall komma att ta?

Mitt svar:

I länsplanerna för regional transportinfrastruktur finns två finansieringsmodeller, dels statliga
investeringar som gäller åtgärder på det statliga vägnätet och dels medfinansiering som kan ges
för upp till 50 % av kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det
kommunala vägnätet.
Gotlands länsplan innehåller följande rubriker:
- Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
- Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
- Cykelutveckling
- Stads- och tätortsutveckling
- Övriga åtgärder: åtgärdsvalsstudier, förstudier, etc. Små och snabbt genomförbara åt- gärder
på det statliga vägnätet.
Under de fyra första rubrikerna ingår statlig medfinansiering, den medfinansiering som kan ges
för åtgärder för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet,
och som Region Gotlands tekniska nämnd ansvarar för.
Några exakta objekt är inte angivna i planen utan det är tekniska nämndens investeringsbudget
som är utgångspunkten för medfinansieringsåtgärderna i länsplanen. Trafikverket Region
Stockholm beslutar om statlig medfinansiering. Exakt vilka enskilda projekt som beviljas
statlig medfinansiering beslutas löpande av Trafikverket, där Region Gotland årligen ansöker
om medel.
Efter budgetberedningens genomgång av nämndernas förslag kommer inte TNs beslut att ha
några konsekvenser för den beslutade länsplanen som jag fått det rapporterat. Vi tappar alltså
ingen statlig medfinansiering.
Just nu finns betydligt fler angelägna projekt än vad som ryms inom den årliga budget som
tilldelats Gotlands länstrafikplan. Det vi nu bör kroka arm om politiskt är därför att jobba för
en utökad budgettilldelning till Gotlands länstrafikplan framöver för att klara alla de angelägna
åtgärder som behövs och som Trafikverket nu gjort åtgärdsvalsstudier på.

RF § 204 Bilaga

Vid senaste mötet med Trafikverket diskuterades också Länstrafikplanen och deras
uppfattning var att tydlig att Länstrafikplanen kan revideras och förändras, det vore enligt
deras uppfattning bra om den aktualiseras under perioden.
Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

RF § 204 Bilaga

Interpellationssvar
2019-06-17

Interpellation angående budgetunderlaget och förväntad utveckling i
sjukvården
Filip Reinhag (S) har ställt följande frågor till mig.
1. Vilka analyser och antaganden har lett till slutsatsen att Gotland ska kunna ha en lägre
kostnadsutveckling än riket?
Interpellanten hänvisar till ett avsnitt i budgetberedningens material där ett scenarioarbete som
koncernledningsgruppen (KLG) genomfört beskrivs. Det handlade om att samtliga
verksamheter fick i uppdrag att beskriva hur ett genomförande av en sänkning av kostnaderna
med 10% över tre år skulle kunna hanteras samt vilka konsekvenserna då skulle bli. I samma
arbete har KLG också fört diskussioner om hur hälso- och sjukvård ser ut 2030.
I budgetmaterialet finns också material om kostnadsjämförelser, PWC långtidsrapport mm ett
bra material som visar att vi behöver agera för en långsiktigt hållbar ekonomi.
Interpellanten hänvisar till SKLs ekonomirapport och att kostnadsutvecklingen inom
sjukvården i riket 2012-2017 varit 4,2%. Utveckling av hälso- sjukvårdens kostnader på
Gotland har under den perioden ökat med 5% utan att tydliga förklaringar finns varför
kostnaderna ökat mer på Gotland än i riket.
2. Vilka politiska beslut och insatser kommer krävas kommande mandatperiod för att Gotland ska ha en
signifikant lägre kostnadsutveckling än riket i övrigt?
Till att börja med att HSN ska hålla sig inom de budgetramar som Regionfullmäktige beslutat.
Utifrån detta så kommer flera åtgärder sannolikt att behöva vidtas. Vilka de är äger HSN
beslut och mandat för att hantera och genomföra.
3. Hur har de demografiska faktorerna hanterats i analysen?
Våra demografiska förutsättningar och utveckling de kommande åren har varit en viktig del i
hela budgetarbetet liksom i KLGs scenarioarbete liksom frågorna om kompetensförsörjning
och våra ekonomiska förutsättningar.

Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

RF § 205 Bilaga

Interpellationssvar

2019-06-17

Angående Länstrafikplanen
Meit Fohlin (S) oppositionsråd har ställt följande frågor till mig angående Länstrafikplanen.
• Hur stor summa som finns i planen 2019 kommer inte bli av? Finns det en plan för hur vi
ska upprätthålla våra åtaganden i Länstrafikplanen? Hur kommer dessa investeringar tas ikapp
resterande år i Länstrafikplanen?
• Finns det fler investeringar som medfinansieras med trafikverket som nu kommer att tas
bort? Hur mycket statlig medfinansiering riskerar vi då att förlora?
• Länstrafikplanen är beslutad i fullmäktige. Måste Regionfullmäktige besluta om en ny
reviderad Länstrafikplan? Hur lång tid kan det i så fall komma att ta?

Mitt svar:

I länsplanerna för regional transportinfrastruktur finns två finansieringsmodeller, dels statliga
investeringar som gäller åtgärder på det statliga vägnätet och dels medfinansiering som kan ges
för upp till 50 % av kostnaderna för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det
kommunala vägnätet.
Gotlands länsplan innehåller följande rubriker:
- Kollektivtrafik och tillgänglighetsanpassning
- Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning
- Cykelutveckling
- Stads- och tätortsutveckling
- Övriga åtgärder: åtgärdsvalsstudier, förstudier, etc. Små och snabbt genomförbara åt- gärder
på det statliga vägnätet.
Under de fyra första rubrikerna ingår statlig medfinansiering, den medfinansiering som kan ges
för åtgärder för trafiksäkerhets-, miljö- och kollektivtrafikåtgärder på det kommunala vägnätet,
och som Region Gotlands tekniska nämnd ansvarar för.
Några exakta objekt är inte angivna i planen utan det är tekniska nämndens investeringsbudget
som är utgångspunkten för medfinansieringsåtgärderna i länsplanen. Trafikverket Region
Stockholm beslutar om statlig medfinansiering. Exakt vilka enskilda projekt som beviljas
statlig medfinansiering beslutas löpande av Trafikverket, där Region Gotland årligen ansöker
om medel.
Efter budgetberedningens genomgång av nämndernas förslag kommer inte TNs beslut att ha
några konsekvenser för den beslutade länsplanen som jag fått det rapporterat. Vi tappar alltså
ingen statlig medfinansiering.
Just nu finns betydligt fler angelägna projekt än vad som ryms inom den årliga budget som
tilldelats Gotlands länstrafikplan. Det vi nu bör kroka arm om politiskt är därför att jobba för
en utökad budgettilldelning till Gotlands länstrafikplan framöver för att klara alla de angelägna
åtgärder som behövs och som Trafikverket nu gjort åtgärdsvalsstudier på.

RF § 205 Bilaga

Vid senaste mötet med Trafikverket diskuterades också Länstrafikplanen och deras
uppfattning var att tydlig att Länstrafikplanen kan revideras och förändras, det vore enligt
deras uppfattning bra om den aktualiseras under perioden.
Eva Nypelius
Regionstyrelsens ordförande

RF § 206 Bilaga

Interpellationssvar
2019-06-17

Interpellation angående om skejtpark/aktivitetspark i Visby
Saga Carlgren (V) ledamot i regionfullmäktige har ställt följande frågor till mig.
1. Ska aktivitetsparken byggas?
Det är min förhoppning att aktivitetsparken kommer att byggas. Det pågår samtal med
extern part avseende att bygga parken antingen på den tänkta platsen på A7 alternativt
på annan plats. Region Gotland kommer inte att bygga aktivitetsparken.

2. Hur mycket pengar har redan lagts på planering och projektering av parken?
Vi har inte hunnit starta upp projektet ordentligt sen det blev flyttat från Murgrönan till
A7. 219 000 kronor är använt till sammanlagt till konsultkostnader avseende planering
och projektering.
3. Hur stor andel av budgeten för parken medfinansieras av annan part?
Eftersom det inte finns något underlag framtaget än så kan vi inte beräkna vad projektet
faktiskt skulle kunna kosta. Slutlig kostnad kan begränsas till den budget man får ihop
tillsammans med eventuell medfinansiering.

Karl-Johan Boberg (C)
Tekniska nämndens ordförande
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Motion

Integrera Agenda 2030
i Region Gotlands budgetarbete
17 juni 2019
2015 antog medlemsländerna i FN de 17 hållbarhetsmålen; Agenda 2030. Den mest ambitiösa
satsningen för hållbar utveckling som världens länder någonsin förbundit sig till. Tiden för
genomförande är dock knapp. Inom ett decennium ska målen uppnås. Målen handlar om hållbarhet i
en bred bemärkelse och omfattar områden som jämställdhet, hållbara samhällen, klimat och miljö,
inkluderande samhällen, hållbar konsumtion och produktion, god hälsa, hav och marina resurser,
hållbara ekosystem och biologisk mångfald bland annat. Åtagandet är globalt och nationellt men för
ett framgångsrikt genomförande måste arbetet ske på alla nivåer. På Gotland har vi inom flera
verksamheter påbörjat arbetet med Agenda 2030 bland annat i samarbete med Swedesd som
arbetar med lärande för hållbar utveckling inom ramen för Uppsala universitet. Fenomenalen,
Gotlands folkhögskola och Polhemsskolan är några exempel på det. Dock krävs ett mer sammanhållet
grepp och en högre ambitionsnivå i hela Region Gotland för att få de effekter som krävs. Ett förstärkt
arbete mot Agenda 2030 skulle också gynna Region Gotlands egna mål på miljö- och klimatområdet
men även inom flera andra områden som handlar om en positiv och hållbar samhällsutveckling för
Gotland. I Dagens samhälle 9 maj 2019 rankas kommunernas arbete med Agenda 2030. Bland
småstads- och landsbygdskommuner rankas Kalmar som nummer ett och bland städerna rankas
Uppsala som nummer ett. En av nycklarna i Uppsalas arbete är att Agenda 2030 integrerats i den
årliga budgeten och verksamhetsstyrningen. Hållbarhet kan inte hanteras som en separat fråga utan
måste vara ett ansvar för hela verksamheten. En annan framgångsfaktor som Uppsala hänvisar till är
dess nära samarbete med Uppsala universitet och med lokala företag och organisationer när det
gäller Agenda 2030. Där de tillsammans sätter upp mål och även rapporterar till varandra hur de
lyckas nå uppsatta mål. Säkert finns det erfarenheter från det arbetet som universitetet kan bidra
med även här.
Därför yrkar vi:
Att Agenda 2030 ska integreras i Region Gotlands budgetarbete
Att Region Gotland initierar ett samarbete med Uppsala universitetet och andra lokala aktörer för ett
effektivt genomförande av Agenda 2030 på Gotland som helhet

___________________ ___________________ ___________________ ____________________
Meit Fohlin, S

Saga Carlgren, V

Isabel Enström, MP

Torun Ström, F!
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Visby 2019-06-17

Motion

Produktivitetsmått i hälso- och sjukvården
Region Gotland erbjuder sina invånare och besökare en vård av toppklass. Vi presterar enligt
nationella kvalitetsregister mycket bra på en lång rad diagnoser. Men den Gotländska sjukvården
har också under flera decennier brottats med sin kostnadsbild. Att vara landets minsta
sjukvårdshuvudman är ett mycket svårt uppdrag ur flera aspekter, inte minst vad gäller den
ekonomiska utvecklingen.
Flera insatser har gjorts för att hålla nere nettokostnadsutvecklingen. På senare tid har de högst
prioriterade insatserna varit frågan om hyrpersonal och läkemedel.
Sjukvård är komplext att verka i och att styra. Därför krävs rätt verktyg för att göra rätt insatser.
Att integrera det ekonomiska perspektivet med verksamhetsperspektivet är en förutsättning för
att kunna mäta effektivitet, kvalitet och produktivitet i en helhet. Idag är den analysen svår att
göra och görs inte systematiskt.
Att ta fram produktivitetsmått skulle underlätta styrning och ledning av sjukvården och skapa
möjlighet för en större delaktighet i verksamhetens utveckling på alla nivåer i hälso- och
sjukvården. Svensk sjukvård är under stor förändring och det är därför av stor vikt att vi under
kommande år gör rätt insatser för att underlätta denna transformering.
Under många år har regionerna mätt produktion och kostnad. Men integreringen dem emellan
och den systematiska kopplingen uteblir ofta varför det faktiska utfallet och effektiviteten i
verksamheten är allt för osynligt.
Därför yrkar jag på att:
-

Regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår
produktivitetsmått för hälso- och sjukvården på Gotland. Måttet ska vara hållbart över tid
och innefatta minst personaldata och verksamhetsdata. Nyckeltalen ska vara väsentliga
för verksamhetens olika delar och mäta produktivitet och där det går, effektivitet för
uppföljning av verksamheten.

Filip Reinhag, Socialdemokraterna
Visby, 2019-06-12

