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RF § 211

Fyllnadsval till regionfullmäktige

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens sammanräkning 2019-06-26:
Ny ledamot i regionfullmäktige (efter Ayman Aboulaich, M).
Margareta Benneck (M), Västerhejde Nunnesiken, 621 99 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Margareta Benneck, M).
Ingela Gardelin (M), Vibble Ulfsparres väg, 622 60 Visby.
Ingen ny ersättare i regionfullmäktige efter Peter Håård (SD)
eftersom kvoten av ersättare är fylld.
Ny ledamot i regionfullmäktige (efter Charlotte Criwall, M).
Ingemar Lundqvist (M), Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn.
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Ingemar Lundqvist, M).
Mats Hedström (M), Strandvägen 7, 624 48 Slite.
Ny ledamot i regionfullmäktige (efter My Frändestrand, S).
Anneli Klovsjö (S), Väskinde Starrvägen 29, 621 75 Visby.
Ny ersättare i regionfullmäktige (efter Anneli Klovsjö, S).
Gerty Holmstedt (S), Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 212

Revisorernas information

Revisorernas vice ordförande Carin Backlund informerade om revisorernas arbete.
Revisorerna har sedan föregående sammanträde med regionfullmäktige lämnat två
rapporter:
-

Granskning av löpande internkontroll och redovisningsrutiner 2019.
Granskning av anpassning till ny Kommunallag och Förvaltningslag.

Revisorerna kommer som vanligt att yttra sig om delårsrapport 2. Detta gör de delvis
genom att inhämta synpunkter och information från nämndernas ordförande.
Revisorerna uppger att de redan nu känner vis oro inför det prognostiserade
underskottet.
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RF § 213

Månadsrapport. April 2019 Region Gotland

RS 2019/394

Regionfullmäktiges beslut

Månadsrapporten godkänns.
• De åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.
•

Regionstyrelseförvaltningen överlämnar samlad månadsrapport för Region Gotland
avseende april månad.
Efter april prognostiseras ett resultat på 70 miljoner kronor, mnkr (64 mnkr delår 1).
Prognosen för nämnderna har förbättrats något och uppgår till -43 mnkr (-46 mnkr
delår 1). Skatteintäkter och bidrag beräknas bli något högre efter prognos från 2 maj
2019 och vissa andra poster på finansförvaltningen beräknas också bli något bättre.
Att nämndernas prognos är förbättrad är naturligtvis positivt men förändringen är så
pass liten att det inte förändrar slutsatserna från delårsrapport 1. Regionstyrelsen
förväntas föreslå regionfullmäktige att ge hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska
nämnden, socialnämnden samt miljö- och byggnämnden i uppdrag att omedelbart
vidta åtgärder för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Vidare ska samtliga nämnder
vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen så att den uppgår
till högst 2,7 procent vid årets slut.
Regionstyrelsen har också gett samtliga förvaltningar i uppdrag att göra en fördjupad
analys av personalkostnaderna.
Nettokostnadsutvecklingen inklusive interna poster ligger på 4,3 procent för
perioden. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 4,6 procent. Nettokostnadsutvecklingen är liksom tidigare svårbedömd då stora statsbidrag utbetalas i
olika perioder under året. Jämfört med delårsrapport 1 är nettokostnadsutvecklingen
högre. Det beror på att intäkterna är lägre till följd av att dessa utbetalningar sker vid
olika tillfällen. Kostnadsökningen ligger på samma nivå som i delårsrapport 1.
Sjuktalet har jämfört med årsskiftet ökat från 5,8 till 5,9 och antal anställda är 6 704
(6 588 mars 2018). Det är en ökning med 116 anställda. I delårsrapport 1 rapporterades ökningen till 92 anställda.
Ingen ny investeringsprognos har gjorts i april.
Månadsrapporten för april är den andra uppföljningsrapporten för året.
Månadsrapporten är inte lika omfattande som delårsrapporterna och är i huvudsak
inriktad på ekonomi.
forts
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RF § 213 forts
RS 2019/394

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att månadsrapporten godkänns samt att de
åtgärder som beslutades i delårsrapport 1 ska genomföras.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Nypelius (C) och Filip Reinhag (S).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut och finner att det
bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
Regionstyrelsen 2019-06-12, § 191
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RF § 214

Översyn taxor och avgifter kultur- och
fritidsverksamheten

RS 2019/412

Regionfullmäktiges beslut

De föreslagna ändringarna godkänns.
• Ändringarna ska gälla från 1 januari 2020.
•

Senaste som taxor för fritidsverksamheten korrigerades var 2015 då en 6-procentig
höjning genomfördes. Sedan dess har taxorna varit oförändrade. Det vi nu går fram
med är en höjning med 10 procent över all fritidsverksamhet, inträdet på badhusen
exkluderat då en justering genomfördes nyligen, förutom en justering vid anmälan till
pedagogisk verksamhet på baden. Anläggningarna upplåts i första hand till
gotländska föreningar med ungdomsverksamhet för träning, matcher, möten och
arrangemang. Avgiften för hyrorna är starkt subventionerade och utgör den största
andelen av det ekonomiska stödet regionstyrelsen ger det gotländska föreningslivet.
Denna justering av taxor och avgifter är ett sista led i den besparing på 15 miljoner kr
som har legat på kultur- och fritidsverksamheten. Om man väljer att få fram med tio
procent höjning av fritid samt bibliotekens höjning kommer den sista 500 000 kr i
besparingen att kunna genomföras då fritid räknar med en potentiell intäktsökning på
480 000 kr och biblioteken med över 30 000 kr baserat på 2018 års utfall.
Ärendet bereddes på mötet med kultur- och fritidsberedningens möte den 5 april
2019 och beredningen ställde sig bakom förslaget.
Fritid
Utfallet under 2018 av de totala intäkterna på uthyrning av anläggningar (både för
verksamhet och för logi) samt IP skogen, blev 2018 cirka 4,8 miljoner kronor. En
10 procentig höjning skulle med andra ord inbringa runt 480 000 kr. Regionstyrelseförvaltningen bedömer det bäst att gå fram med en höjning över hela spektrat av
tjänster för att sprida kostnaderna så pass mycket som möjligt över föreningarna.
Konsekvensen blir uppenbart att det ska komma in ytterligare nästan en halv miljon
från det gotländska föreningslivet. De stora föreningarna ligger på mellan 100 000 kr
och 200 000 kr i hyra under ett år och för deras del gäller det att hitta mellan 10 000
kr och 20 000 kr till i sin verksamhet att betala för hyra av anläggning.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detta skulle vara hanterbart för
föreningarna, även om givetvis ekonomin kan vara en utmaning för många. Dock
täcker det aktivitetsstöd en förening får för barn- och ungdomsaktiviteter kostanden
som det är att hyra en plan eller anläggning.
forts
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RF § 214 forts
RS 2019/412

Som exempel skulle Södervärnshallen stora hall kosta 83 kronor att hyra i timmen
jämfört med tidigare 76 kronor i timmen med det nya förslaget.
Generellt sätt är baden och verksamheten där exkluderat från en höjning då det
genomfördes en prisjustering på baden nyligen. Ett undantag är dock anmälningsavgiften till den pedagogiska verksamheten på baden. Där har det tidigare varit ett
problem med osäkerheten vem som medverkar vid kurserna i och med många sena
avanmälningar. För att komma till rätta med detta föreslås följande tillvägagångssätt;
I och med införandet av e-tjänst vid anmälan betalas även avgiften vid anmälan. Vid
avbokning ska bara halva avgiften betalas tillbaka, och när det är två veckor eller
mindre kvar till kursstart betalas ingen del av avgiften tillbaka. Detta för att ge verksamheten bättre förutsättningar att planera och genomföra kurser. Vid läkarintyg
betalas hela avgiften tillbaka.
Hyresavgifter
Våra hyresavgifter är idag 20 kr/vecka för både spelfilm och tv-spel. Vi föreslår att
den avgiften kvarstår tills vidare eftersom vi i dagsläget varken tror på en höjning
eller sänkning. Skulle vi höja finns en relativt stor risk att utlåningen skulle gå ner
eftersom det idag finns så många andra sätt att enkelt få tag på film och tv-spel.
Skulle vi sänka avgiften så behöver vi ta in de intäkterna på annat håll, vilket vi inte
ser som rimligt. (Enligt bookit låg intäkterna 2018 på strax över 10 500 kr.)
Fjärrlåneavgifter
Bibehålla samma nivå som tidigare; 20 kr på boklån från andra bibliotek inom
Norden. För boklån från bibliotek utanför Norden är avgiften 150 kr. Artikelkopior
kostar 20 kr/artikel + 1 kr/sida från bibliotek inom Norden, och 100 kr/artikel från
bibliotek utanför Norden.
Övertidsavgifter
Enligt Bookit så föll övertidsavgifter ut på sammanlagt 107 709 kr år 2018. I dagsläget har vi en övertidsavgift på 1 kr/dag och medium. Vi förslår att den ökas till
2 kr/dag och medium. Maxbeloppet för dessa medium är 35 kr/st. Vi föreslår en
höjning till 50 kr/medium.
Vad gäller undantagen, dvs de medier som har en högre övertidsavgift, så föreslås lite
ändringar även där. Undantagen ser ut som följer idag: Snabblån 5 kr/dag och
medium, Kursbok 10 kr/dag och medium och spelfilm och tv-spel 20 kr/dag och
medium.
forts
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Vi föreslår att alla undantagen får en avgift à 10 kr/dag och medium eftersom de alla
är medier som vi önskar ha större omsättning på. Snabblånen dubblar då sin intäkt
(oklart hur mycket), kursböckerna kvarstår. När det gäller spelfilm så har personalen
länge tyckt att det är en hutlöst hög övertidsavgift, vilket resulterat i att väldigt många
låtit låntagaren fått betala en extra film-hyra (20 kr) istället för, låt säga 4 dagars övertid (80 kr). Vi tror därför att en lägre avgift kommer att leda till att personalen inte är
så generös i att göra undantag från bestämmelserna, vilket leder till en högre intäkt.
I dagsläget har spelfilm och kursbok ett maxbelopp per medium. Det är 200 kr. Vi
föreslår att det gäller för alla i undantagskategorin. Maxbeloppet per återlämningstillfälle är idag 250 kr. Vi föreslår att den höjs med 10 % till 275 kr.
Att höja mer kan komma att avskräcka folk från att låna böcker i den utsträckning de
gör och/eller att de blir väldigt duktiga på att lämna tillbaka sina böcker i tid. Detta
skulle i så fall betyda att vi inte ökar våra intäkter.
Biblioteket ska vara till för alla så kan det bli förödande för en med dålig ekonomi
som blir stoppad från att låna böcker på grund av obetalda böter. Våra samlingar bör
komma så många som möjligt till del och vårt demokratiska uppdrag jämte uppdraget
att sprida kunskap och god litteratur måste få komma främst.
Det finns också en risk med att ha för höga avgifter eftersom personalen måste
kunna känna att det känns rimligt att kräva låntagaren på dessa belopp. Exempelvis:
övertidsavgiften har höjts till 5 kr/dag (maxavgift 150 kr, maxbelopp per tillfälle
500 kr) –Låntagare som får influensa och tänker inte på att låna om sina böcker. När
denne kommer till biblioteket 10 dagar senare med sina böcker får denne betala
50 kr/bok. Har personen då lånat 8 böcker så blir beloppet 400 kr.
(jämför 2 kr/dag = 20 kr x 8 = 160 kr).
Ersättning för förstörd eller förkommen media
Efter att två påminnelser gått ut skickas en räkning ut. Eftersom denna hantering
kräver en del arbetstid önskar vi införa en administrativ avgift à 50 kr.
Bok/ljudbok för barn önskar vi höja från 100 kr till 125 kr, tidskriftshäfte från 50 kr
till 75 kr samt musik-CD från 150 kr till 175 kr. Bok/ljudbok för vuxna kvarstår på
300 kr. Dock önskar vi införa en ny avgift för pocketbok, 100 kr/st, eftersom det
inte känna befogat att ta 300 kr för en sådan.
När det gäller DVD, TV-spel, CD-ROM, och språkkurs gäller inköpspriset.
Fjärrlånat material bestämmer långivande bibliotek över, så de sätter även
ersättningsavgiften.
forts
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Avgifter för bibliotekstjänster som riktar sig till gymnasiala friskolor, privat företag
och vårdgivare
I nuvarande avgiftslistan finns ett stycke med bibliotekstjänster som riktar sig till
gymnasiala friskolor, privata företag och vårdgivare. Detta är tjänster som mycket
sällan nyttjats. Vi skulle därför vilja ta oss tid att analysera detta för att så småningom
arbeta fram en ny lista med övriga bibliotekstjänster. Därför väljer vi att tills vidare
inte erbjuda dessa tjänster.
Andra avgifter
Biblioteken tillhandahåller en del andra tjänster, vars avgifter tidigare inte har
listats/beslutats om i nämnd. För tydlighetens skull kanske de bör vara med.
Att kopiera på biblioteken har i flertalet år kostat 2 kr/A4 och 4 kr/A3.
Almedalsbiblioteket har dock länge erbjudit samma avgift som studenterna och
lärarna vid campus Gotland betalar, men eftersom vi bör ha samma avgifter på alla
bibliotek så har det nyligen ändrats. Vi föreslår att kostnaden för färgkopior ökar till
3 kr/A4 samt 5 kr/A3 eftersom färgkopior helt enkelt kostar mer.
På ett fåtal bibliotek går det att faxa. Detta sker endast några gånger om året men är
en uppskattad service. Priserna idag är 5 kr/sida inom Sverige, 10 kr/sida inom
Europa samt 25 kr/sida för resten av världen. Eftersom det i princip är kostnaden
för ett samtal till de olika platserna, så föreslår vi att det i fortsättningen ska kosta
5 kr+2 kr/sida inom Sverige, 10 kr+2 kr/sida inom Europa, samt 25 kr + 2 kr/sida
för resten av världen. Genom att ta en uppringningsavgift + avgift för antal sidor
som faxas så blir det en rimlig avgift om en önskar faxa t ex fyra sidor till Australien.
På ett fåtal bibliotek har en möjlighet att laminera dokument. Avgiften är 5 kr/A4
och 10 kr/A5.
Avgiften för ett nytt lånekort till ett existerande lånekonto (alltså då en tappat bort
det första kortet en fick gratis) vill vi höja från 10kr till 20 kr och priset för en plastkasse till 5 kr (tidigare 2 kr). Det här är inga stora intäktsposter utan vi vill höja priset
av miljöskäl så att låntagarna ändrar beteende och i större utsträckning tar med egna
bärdon till biblioteket och att de nyttjar utlåningsautomaterna genom att knappa in
personnummer (då behövs inget fysiskt kort, bara ett lånekonto).
Regionstyrelsen har föreslagit att ändringarna i taxorna godkänns och ska börja gälla
1 januari 2020.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 214 forts
RS 2019/412
Ärendets behandling under mötet

Per Edman (V) yrkar att taxorna likriktas på så sätt att det inte ska vara dyrare under
Almedalsveckan.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Per Edmans yrkande
och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. I omröstningen
gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag. Nej-röst för Per Edmans yrkande. 56 ledamöter röstar ja. 13 ledamöter röstar nej. 2 ledamöter är frånvarande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Regionfullmäktige beslutar i enlighet
med regionstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-17
Regionstyrelsen 2019-06-12, § 195
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 215

Uteblivandeavgift inom tandvården

RS 2019/571

Regionfullmäktiges beslut
•

Uteblivandeavgiften för barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård höjs till
250 kronor från och med 2019-10-01.

Antalet patientuteblivanden inom tandvården i Region Gotland är högt. 2018 var det
2 400 patientbesök där patienten uteblev inom tandvården, varav drygt 1 600 var
inbokade barn och ungdomar. Andelen uteblivanden för barn och ungdomar har
ökat, från 55 procent 2015 till 69 procent 2018.
För att minska antalet planerade besök där patienten uteblir har olika insatser gjorts
under de senaste åren, exempelvis att alla patienter till tandvården får en SMSpåminnelse dagen innan besök, att ”riskpatienter” för uteblivande rings upp samma
dag innan besöket, att tider om möjligt anpassas till skola och andra aktiviteter mm.
Trots detta är antalet tider där det planerade besöket uteblir fortfarande alltför högt.
Vuxna patienter som uteblir debiteras en avgift motsvarande timtaxa för hur långt
besök som varit inbokat; 500 kr för besök upp till 25 minuter, 750 kr för besök 30-45
minuter, 1 125 kr för besök på 50 minuter eller mer.
För barn och ungdomar, vilka har kostnadsfri tandvård tom 23 års ålder, debiteras
idag 150 kr oavsett längden på besöket. Fram till klockan 15.00 dagen innan inbokat
besök kan patienterna avboka besöken utan kostnad. Därefter krävs giltig anledning
såsom akut insjuknande etc. Förslaget är att höja avgiften till 500 kr för att därigenom
minska antalet uteblivanden.
I samband med beslutet om förhöjd uteblivandeavgift föreslår hälso- och sjukvårdsnämnden att en medial informationskampanj görs för att informera befolkningen om
ett större ansvarstagande vid inbokade tider. Informationskampanjen ska även
involvera besök till sjukvården.
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L) yrkar att uteblivandeavgiften höjs till 500 kronor, i enlighet med
regionstyrelseförvaltningens förslag. I detta instämmer Jesper Skalberg Karlsson (M),
Eva Nypelius (C) och Anna Hrdlicka (M).
Filip Reinhag (S) tillstyrker regionstyrelsens förslag om höjning med 250 kronor.
I detta instämmer Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 215 forts
RS 2019/571

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Mats-Ola Rödéns
yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. I
omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag. Nej-röst för Mats-Ola
Rödéns yrkande. 35 ledamöter röstar ja. 34 ledamöter röstar nej. 2 ledamöter är
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag att uteblivandeavgiften för
barn och ungdomar med kostnadsfri tandvård höjs till 250 kronor från och med
2019-10-01.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-04-17, § 48
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-02
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 229
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 216

Taxa för felparkeringsavgifter

RS 2019/588

Regionfullmäktiges beslut
•

Felparkeringsavgifterna höjs från lägst 400 kronor och högst 1 000 kronor till lägst
600 kronor till högst 1 300 kronor. Höjningen träder i kraft 2019-10-01.

För att förbättra efterlevnaden av gällande trafikföreskrifter, förbättra framkomligheten och öka tillgängligheten till befintliga parkeringsplatser behöver gällande
felparkeringsavgifter justeras. Felparkeringsavgifterna har inte justerats sedan
februari 2009.
Nuvarande spann på avgifter mellan 400 och 1 000 kronor föreslås höjas till lägst
600 kronor och högst 1 300 kronor. Förseelsens art bör dock beaktas. Enligt
”Förordning om felparkeringsavgift” (SFS 1976:1128, 2 a§) fastställer kommunen
felparkeringsavgiftens belopp. Avgiftens belopp får fastställas till lägst 75 kronor och
högst 1 300 kronor.
Under föregående tolv månader utfärdades 2 392 parkeringsanmärkningar á 400 kr,
1 286 parkeringsanmärkningar á 600 kr och 592 parkeringsanmärkningar á 1 000 kr.
Ändras nivån på felparkeringsavgifterna bör nivån på kontrollavgifterna höjas i
samma grad (kontrollavgifter utfärdas på Region Gotlands kvartersmark). Andra
parkeringsupplåtare kan då också höja sina kontrollavgifter till samma nivå som
regionen har beslutat om.
Taxan för felparkeringsavgifter gäller i alla orter på landsbygden där regionen har
parkeringsbevakning. Det är ingen skillnad mellan Visby och övriga orter på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot höjningen. Syftet med
höjningen är minskat antal felparkeringar.
Under förutsättning att antalet utfärdade felparkeringsavgifter minskar med 10 %
kommer intäkten att öka med 590 000 kr per år.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
felparkeringsavgifterna höjs från lägst 400 kronor och högst 1 000 kronor till lägst
600 kronor till högst 1 300 kronor. Höjningen föreslås träda i kraft 2019-10-01.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-04-24, § 102
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-05
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 230
17 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 217

Uppdatering av mål och riktlinjer för
konstnärlig utsmyckning

RS 2013/66

Regionfullmäktiges beslut

Uppdateringarna av ny version av dokumentet ”Mål och riktlinjer för konstnärlig
gestaltning vid uppförande av offentliga byggnader och anläggningar inom Region
Gotland” godkänns.
• Mål och riktlinjer fastställs av regionfullmäktige och ersätter gällande styrdokument
antaget av kommunfullmäktige 2002-10-14, § 125.
•

1957 instiftades på Gotland en så kallad enprocentsregel (en procent av
bygg/investeringsbudgeten avsatt till konstnärlig gestaltning) vilket fram till idag
genererat en konstsamling på ca 5500 verk i regionens lokaler och på offentliga
platser. Befintliga styrdokument har under en längre tid inte varit uppdaterade. Det
nya förslaget innehåller särskilt uppdateringar efter omorganisering där regionstyrelsen föreslås ersätta kultur- och fritidsnämndens roll som ansvarig för denna
policy vid inköp, planering och gestaltning av konst och dess förvaltning inom
Region Gotland. Regionstyrelseförvaltningen föreslås vara projektägare och konsthandläggaren på kultur och fritidsavdelningen föreslås vara processledare. Det
presenterade förslaget avser dessutom att förtydliga ett antal områden gällande rollfördelning, hur samarbetet mellan förvaltningar ska ske, ansvarsfrågan för ägandet
samt hur medelsavsättningens beräkning ska ske.
Ärendet presenterades i kultur-och fritidsberedningen 2019-04-05 och samtliga
ledamöter ställde sig bakom förslaget.
Ärendet har samberetts med teknikförvaltningens fastighetsavdelning. Berörda
förvaltningar är helt överens om dokumentets textinnehåll, som bedöms ge en tydlig
grund för hur beslut om medel för konstnärlig gestaltning ska fattas och hur ärendet
sedan ska hanteras av de båda förvaltningarna om eventuella oenigheter råder.
(Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden godkände såväl huvuddokumentet Mål och riktlinjer för offentlig konst samt Tillämpningsföreskrifterna 2016.
Tekniska nämnden 2016-04-27, § 95 kultur- och fritidsnämnden 2016-05-03, § 4).
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att uppdateringarna godkänns av ny version av
dokumentet ”Mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid uppförande av
offentliga byggnader och anläggningar inom Region Gotland”, samt hemställer att
dokumentet fastställs av regionfullmäktige och ersätter hittills gällande styrdokument
antaget av kommunfullmäktige 2002-10-14, § 125.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 217 forts
RS 2013/66

Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
uppdateringarna i dokumentet godkänns och att mål och riktlinjer fastställs.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Filip Reinhag (S), Fredrik Gradelius (C), Gunnel Lindby (C) och
Isabel Enström (MP).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-26
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 223
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 218

Uppdaterade riktlinjer för bostadsförmedling

RS 2018/734

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till uppdaterade riktlinjer avseende bostadsförmedling antas.

Nu gällande riktlinjer avseende bostadsförmedlingsverksamhet antogs av dåvarande
kommunstyrelsen 1993-05-27 i samband med att bostadsförmedlingsverksamheten
överfördes till AB Gotlandshem. Riktlinjerna reviderades 2005-03-31 samt
2005-12-15.
Regionstyrelsen beslutade 2019-01-30 att det av regionstyrelsen framarbetade förslaget till uppdaterade riktlinjer för bostadsförmedling sänds på remiss till berörda
instanser.
Regionstyrelseförvaltningen anser att förslaget till revidering av riktlinjerna inklusive
förändringar efter remiss är väl genomarbetat och överensstämmer med hur arbetet
med bostadsförmedling är tänkt att bedrivas för att vara till största möjliga nytta för
medborgarna.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att de uppdaterade riktlinjerna avseende
bostadsförmedling godkänns av regionstyrelsen och att den skickar det vidare för
antagande av regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-26
Regionstyrelsen 2019-06-12, § 198
Skickas till
Socialförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Elisabeth Kalkhäll, AB Gotlandshem
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 219

Riktlinjer för fakturering, kravhantering och
inkasso

RS 2018/1269

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Nuvarande ”Riktlinjer för fakturering och kravhantering” beslutade av regionstyrelsen 1992 har omarbetats och föreslås ersättas av ”Riktlinjer för kundfakturering,
kravhantering och inkasso”. Förslaget till nya riktlinjer bedöms stödja en mer enhetlig
och effektiv process. Nedan nämns de större förändringar som gjorts.
I de nya riktlinjerna har ansvarsfördelningen mellan regionstyrelsen och nämnderna
förtydligats.
Ett avsnitt med regler för hur bestridande av faktura har lagts till.
Riktlinjerna har anpassats till att inkassoprocessen är utlagd på extern utförare.
I riktlinjerna har förtydligats att en avbetalningsplan får ha en längsta löptid om
12 månader och att beslut om detta får fattas av handläggare vid ekonomiservice på
regionstyrelseförvaltningen. I särskilda fall kan längre löptid beviljas men ska då
beslutas av ekonomidirektör eller finans- och redovisningschef.
Reglerna för bokföringsmässiga avskrivningar har ändrats för att få en effektivare
process. Istället för beslut i nämnd om vilka kundfordringar som ska avskrivas
kommer detta att göras löpande av handläggare vid ekonomiservice när obetalda
fordringar övergår till långtidsbevakning. Bokföringsmässig avskrivning betraktas
som verkställighet. Civilrättsligt har regionen ändå kvar sin fordran på gäldenären och
detta långtidsbevakas av upphandlat inkassobolag. Information om avskrivna kundfordringar kommer att lämnas till nämnd i samband med delårs- och årsbokslut.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget till riktlinjer kommer att främja en
effektiv och enhetlig process för kundfakturering, kravhantering och inkasso i linje
med god inkassosed.
Arbetsutskottet föreslår regionstyrelsen att under punkten 6.2 i riktlinjerna ändra från
21 till 28 dagar och att detta införs till regionstyrelsens sammanträde. I övrigt lämnas
ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 219 forts
RS 2018/1269

Regionstyrelsen föreslår ändringar enligt nedan:
6.1 Påminnelse, andra meningen ändras till: På påminnelsen ska anges att betalning
måste ske inom 25 dagar från mottagandet.
6.2 Inkassokrav, första meningen ändras till: Om fakturan fortfarande är obetald 43
dagar efter förfallodatum ska ärendet överföras till inkassobolag för vidare åtgärder.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att riktlinjer för kundfakturering, kravhantering
och inkasso i Region Gotland med de av regionstyrelsen föreslagna ändringarna
fastställs.
Nuvarande riktlinjer för fakturering och kravhantering antagna av kommunstyrelsen
1992-09-17 (KS § 441) upphävs.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Anna Hrdlicka (M), Stefan Nypelius (C) och Lars
Engelbrektsson (SD).
Eva Nypelius (C) yrkar att det under punkten 6.1 Påminnelse, ändras tillbaka till
10 dagar, istället för av regionstyrelsen föreslagna 25 dagar. Under punkten 6.2
Inkassokrav, ändras tillbaka till 28 dagar, istället för av regionstyrelsen föreslagna 43
dagar. I detta instämmer Johan Malmros (C), Lars Thomsson (C), och Anna Hrdlicka
(M)
Saga Carlgren (V) tillstyrker regionstyrelsens förslag, samt yrkar på följande tillägg
efter första meningen under 6.3 Betalningsföreläggande och handräckning: Belopp
under 500 kr lämnas inte vidare till kronofogdemyndigheten om gäldenären inte har
fler skulder som sammanlagt överstiger 500 kronor. I detta instämmer Isabel
Enström (MP).
Filip Reinhag (S) yrkar att ärendet ska återremitteras.
Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Ja för
att ärendet ska avgöras i dag. Nej för att ärendet ska återremitteras. 38 ledamöter
röstar ja. 31 ledamöter röstar nej. 2 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår
hur var och en röstar. Ärendet återremitteras då fler än en tredjedel av de röstande
valde återremiss.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2018-12-17
Regionstyrelsen 2019-06-12, § 192
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 220

Informationssäkerhetspolicy

RS 2018/1222

Regionfullmäktiges beslut

Informationssäkerhetspolicy fastställs för perioden 2019-2022.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att fastställa Riktlinjer för
informationssäkerhet.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att under mandatperioden 20192022 göra en övergripande uppföljning med eventuella förslag till revidering av
styrdokumenten.
•

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det
ena styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av regionfullmäktige det andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av
regionstyrelsen.
För att kunna arbeta strukturerat med informationssäkerhet och uppfylla krav från
lagstiftare, myndigheter och leverantörer behöver policy och riktlinjer finnas för att
ange inriktning på arbetet.
Informationssäkerhet påverkar alla informationstillgångar i alla verksamheter.
Informationssäkerheten skall ses som en naturlig del i verksamheten och vissa
skyddsåtgärder kan få ekonomiska konsekvenser i synnerhet om man inte förhållit sig
till informationssäkerhet tidigare.
Eftersom EUs dataskyddsförordning särskilt skyddar barns personuppgifter så
erhåller dessa uppgifter ett högre skydd i övrigt är informationssäkerhet neutralt i
jämställdhet- och genusperspektiv.
Regionstyrelseförvaltningen förslår att Informationssäkerhetspolicy fastställs för
perioden 2019-2022 och att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att
fastställa Riktlinjer för informationssäkerhet. Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i
uppdrag att under mandatperioden 2019-2022 göra en övergripande uppföljning med
eventuella förslag till revidering av styrdokumenten.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 220 forts
RS 2018/1222

Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-14
Regionstyrelsen 2019-06-12, § 199
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 221

Skogspolicy revidering

RS 2018/946

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderad skogspolicy med de av regionstyrelsen föreslagna ändringar antas.

Reservation:
Följande reserverar sig till förmån för Filip Reinhags (S) yrkande:
Jonathan Carlsson (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Brittis Benzler (V), Ylva
Bendelin (S), Thord Ingesson (S), Thomas Gustafson (V), Peter Barnard (V), Conny
Kristensen Gahnström (S), Aino Friberg Hansson (S), Per Edman (V), Victoria
Öjefors Quinn (V), Bo Björkman (S), Anne Ståhl Mousa (S), Charlotte Andersson
(S), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S), Lena Eneqvist (S), Tony Johansson (S),
Håkan Ericsson (S), Linn Philip (S), Isabel Enström (MP), Robert Hall (MP), Greger
Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S), Karin Stephansson (MP), Wolfgang Brunner (MP),
Gerd Holmgren (Fi) och Torun Ström (Fi).

Dokumentet är en övergripande policy för hur Region Gotlands arbete med att
förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav ska bedrivas. Policyn kommer,
tillsammans med den skogsbruksplan som tidigare tagits fram för det totala skogsinnehavet, att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare Nu har en
reviderad version av tidigare antagen skogspolicy tagits fram och antagits av tekniska
nämnden. Detta efter att en tidigare skogspolicy återremitterades av regionstyrelsen
2018-09-12, § 264. skogspolicyn och att implementera de aktuella riktlinjer som
omfattas i arbetet med en skogspolicy och en skogsförvaltning.
Region Gotland har idag ett skogsinnehav på sammanlagt 1763,5 ha produktiv
skogsmark varav ca 1117 ha återfinns inom Visby med omnejd. Den största delen av
den övriga skogen återfinns i anslutning till övriga tätorter.
Av skogsarealen är 13 % klassad som kvarters- och parkskog och 33 % är klassad
som tätortsnära skog medan resterande 54 % är klassad som produktionsskog.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i teknikförvaltningens bedömning att Region
Gotland behöver en tydlig skogspolicy som del i förfrågningsunderlag inför upphandling och fortsatt förvaltning av regionens skogsinnehav, så att den leder till. att
långsiktigt bevara och förstärka skogens attraktionskraft, unika naturvärden och
skogen som resurs för regionens innevånare och besökare.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 221 forts
RS 2018/946

Skogspolicyn innehåller ingen regelrätt barnkonsekvensanalys, men lyfter fram att en
stor mängd fritidsaktiviteter är kopplade till skog, inte minst som lekplats för våra
barn och att skogen är en viktig plats för pedagogisk verksamhet. Ur ekonomiskt
perspektiv görs bedömningen att regionens relativt lilla skogsinnehav är av begränsad
betydelse för regionens långsiktigt hållbara ekonomi, medan skogens betydelse för
den ekologiska och sociala dimensionen av hållbarheten däremot är större, särskilt
vad gäller skogen i tätortsnära lägen.
Regionstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag om Skogspolicy
med tilläggsyrkande att ”Inga kala ytor större än 1,0 ha bör skapas” på sida 9
angående produktionsskog i policyn stryks.
Regionstyrelsen förslår att reviderad skogspolicy med de av regionstyrelsen beslutade
ändringar godkänns och lämnas till regionfullmäktige för antagande.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M).
Ingemar Lundqvist (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Fredrik
Gradelius (C), Stefan Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Eva Gahnström (C) och
Kristian Gustafsson (C),
Filip Reinhag (S) yrkar i första hand på att följande mål och text läggs in under rubrik
”Syfte och mål - långsiktiga mål för Region Gotland” på sida tre i policyn:
-

Region Gotland är en föregångare med att testa nya metoder inom hållbart
nyttjande av skog.
Region Gotland är en föregångare med att förvalta skog i ett förändrat klimat och
att nyttja skogen som en resurs för att minska klimatförändringar.

Föregångare inom hållbart nyttjande av skog
Kommunens skogsförvaltande ska ligga i framkant och testa metoder för att skapa
och upprätthålla skogsmiljöer med höga rekreations- och naturvärden. Det innebär
en strävan efter en stor variationsrikedom och en stor andel äldre skog. All skog
sköts genom hyggesfritt skogsbruk, vilket innebär att skogsbruket inte leder till kala
hyggen och att skogskänslan blir kvar. Fokus ligger på att ständigt hitta alternativa
inkomstkällor till kalavverkningar, såsom till exempel minskade skötselkostnader
genom bland annat bete, produktion av exklusivt kvalitetsvirke, bidrag för social
verksamhet och integration, intäkter från flis och så vidare. Intäkter från skogsbruket
återinvesteras i skogen och finansierar åtgärder som ökar både biologiska och sociala
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värden. Skogsinnehavet ska ge en ekonomisk avkastning som täcker de kostnader
och investeringar som är kopplade till skogen - men inte mer. Därav blir det måttliga
krav på intäkter från virke m.m., och går att förena med en huvudinriktning mot
hyggesfritt skogsbruk. De skogar som under lång tid varit brukade på ett traditionellt
sätt, som tex plockhuggning och skogsbete, kommer att fortsätta brukas på ett
hänsynsfullt sätt, och särskilt värdefulla områden ska ges ett långsiktigt skydd.
Kommunens skogsbruk är certifierat enligt FSC7 eller motsvarande standard. I
kommunens skogar tas dock betydligt större hänsyn än vad FSC kräver, för att
bevara skoglig biologisk mångfald och biologiskt kulturarv.
Föregångare i ett förändrat klimat, skogen som resurs
Enligt SMHI:s klimatscenario kommer klimatet på Gotland ha förändrats mot slutet
av seklet. Vi får bland annat varmare årstider och längre vegetationsperiod. Region
Gotland kommer att anpassa skogen efter detta, och skapa motståndskraftiga skogar
som kan vara en resurs vid till exempel höga vattenflöden och torka.
I andra hand yrkas på att den tidigare reviderade Skogspolicyn ska gälla. I detta
instämmer Wolfgang Brunner (MP), Jörgen Benzler (V) och Robert Hall (MP).
Gerd Holmgren (Fi) yrkar att inga kala ytor större än 1,0 hektar bör skapas. I detta
instämmer Wolfgang Brunner (MP), Jörgen Benzler (V) och Robert Hall (MP).
Ordförande ställer proposition på Filip Reinhags förstahandsyrkande och finner att
det avslås. Omröstning begärs. I omröstningen gäller ja-röst för avslag till yrkandet
och nej-röst för Filip Reinhags förstahands yrkande. 38 ledamöter röstar ja. 31 ledamöter röstar nej. 2 ledamöter är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur
var och en röstar. Regionfullmäktige beslutar med majoritet att Filip Reinhags
yrkande är avslaget.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Gerd Holmgrens
yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. I
omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag och nej-röst för Gerd
Holmgrens yrkande. 41 ledamöter röstar ja. 28 ledamöter röstar nej. 2 ledamöter är
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionfullmäktige beslutar med majoritet att regionstyrelsens förslag är bifallet.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls
(och därmed har Filip Reinhags andrahandsyrkande fallit).
Beslutsunderlag

Skogspolicy Reviderad 2019-03-28
Tekniska nämnden 2019-04-24, § 104
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-05
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 237
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RF § 222

Åtgärdsprogram för minskning av halten
skadliga partiklar i luften (PM10) i Visby

RS 2015/442

Regionfullmäktiges beslut

Miljö- och byggnämndens förslag till åtgärdsprogram för minskning av skadliga
partiklar (PM10) i Visby godkänns.
• Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att svara för programmets genomförande,
inklusive nödvändig samordning och i samband med varje ordinarie årsredovisning
återrapportera till regionfullmäktige hur arbetet fortlöper och vid behov eller minst
vart sjätte år i händelse av att de föreslagna åtgärderna inte når målet, begära att
regionfullmäktige omprövar åtgärdsprogrammet, till dess att miljökvalitetsnormen
för luft i Visby stadigvarande nås.
•

Mätningar av luftföroreningar i Visby har visat att miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10) överskrids i stort sett årligen. Som en följd av detta överlämnade Naturvårdsverket via Länsstyrelsen i Gotlands län 2015 ett krav om att Region Gotland måste
upprätta ett åtgärdsprogram för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för partiklar
(PM10).
Åtgärdsprogrammet redovisar vilka åtgärder som planeras för att sänka halterna av
partiklar samt vilka aktörer som berörs. I Visby har väghållning och vägtrafik identifierats som de främsta källorna till de höga halterna och ansvaret för åtgärderna faller
således i första hand på Region Gotland, som har störst ansvar för väghållningen i
Visby.
Åtgärdsförslagen kan grupperas in i två olika nivåer. Första nivån anger åtgärder som
enligt åtgärdsprogrammet bedöms vara nödvändiga och tillräckliga för att klara miljökvalitetsnormen för PM10. Andra nivån anger åtgärder som kan bli aktuella att
genomföra om första nivåns åtgärder inte får avsedd effekt.
Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet och som därmed bedöms nödvändiga för att klara miljökvalitetsnormen beräknas uppgå till cirka 780 000 kronor i
engångskostnader samt drygt 2 miljoner kronor per år i driftskostnader. Ytterligare
åtgärder, som kan sättas in om de första åtgärderna inte räcker, beräknas kosta
3,5−4 miljoner kronor i engångskostnad samt 650 000 kronor per år. Den största
delen av kostnaderna ligger under tekniska nämndens ansvarsområde.
Miljö- och byggnämnden har i en skrivelse till regionstyrelsen begärt ett förtydligande
kring vilket ansvar nämnden har för programmets genomförande, inklusive samordning, uppföljning och återkommande revideringar.
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Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige ger miljö- och byggnämnden detta uppdrag och tillskjuter nämnden nödvändiga resurser.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att miljö- och byggnämndens förslag till
åtgärdsprogram för minskning av skadliga partiklar (PM10) i Visby godkänns.
Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att svara för programmets genomförande,
inklusive nödvändig samordning och i samband med varje ordinarie årsredovisning
återrapportera till regionfullmäktige hur arbetet fortlöper och vid behov eller minst
vart sjätte år i händelse av att de föreslagna åtgärderna inte når målet, begära att
regionfullmäktige omprövar åtgärdsprogrammet, till dess att miljökvalitetsnormen för
luft i Visby stadigvarande nås
Regionstyrelsen tillstyrker regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Ahlin (C).
Gerd Holmgren (Fi) yrkar med instämmande av Karin Stephansson (MP) på följande
tillägg:
Att det i uppföljningen 2020 ska innehålla förslag på åtgärder för att minska biltrafiken.
Att allmänheten får information då halten av PM10 befaras överskrida tillåtna
värden.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Gerd Holmgrens
tilläggsyrkanden och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden 2019-05-22 § 119
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-16
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 239
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RF § 223

Räddningstjänstens framtida förvaltningsoch nämndtillhörighet

RS 2018/546

Regionfullmäktiges beslut

Ansvaret för räddningstjänstens verksamhet i sin helhet flyttas till regionstyrelsen
från 1 januari 2020.
• Bibehållen förvaltningstillhörighet hos samhällsbyggnadsförvaltningen godkänns.
•

Regionstyrelseförvaltningen har i enlighet med beslut (RS 2018/546) utrett
räddningstjänstens framtida nämnds- och förvaltningstillhörighet med målsättning att
skapa en mer enhetlig ledningsstruktur.
Utredningen föreslår att ansvarig nämnd för räddningstjänsten koncentreras till
regionstyrelsen som får ansvar för den operativa och förebyggande verksamheten.
Förslaget grundar sig i verksamhetens behov, i en omvärldsanalys som både tar
hänsyn till hur andra kommuner valt att organisera sin räddningstjänst samt i hur
andra omvärldsfaktorer kan komma att påverka regionstyrelsens ansvar framgent.
Utredningen föreslår att räddningstjänsten kvarstår som en enhet inom samhällsbyggnaden tillsvidare då det i nuläget finns organisation och rutiner etablerade för att
hantera räddningstjänstens verksamhet. Konsekvenserna för samhällsbyggnadsförvaltningen bedöms därför vara mycket små.
Med hänsyn till budget- och redovisningsprinciper föreslås ändringen gälla från
1 januari 2020.
Berörda nämnder (miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden) har haft
möjlighet att yttra sig. Båda tillstyrker förslaget till framtida styrning för räddningstjänsten.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M) och Isabel Enström (MP).
Brittis Benzler (V) yrkar i första hand avslag till förmån för eget förslag om egen
säkerhets- och räddningsnämnd.
I andrahand yrkas att ett utskott inrättas under regionstyrelsen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Brittis
Benzler båda yrkanden och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
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Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-06-19, § 151
Miljö- och byggnämnden 2019-05-22, § 118
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-26
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 222
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RF § 224

Planering för framtida utveckling av
Klintehamn

RS 2017/797

Regionfullmäktiges beslut

Förslag till Program Klintehamn 2030 godkänns.
• Efter beslut om godkännande kan redaktionella ändringar i programhandlingarna
samt framtagande av godkännandehandlingar göras.
•

Regionstyrelsen gav 2017-10-26 i uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen ta fram ett
program för Klintehamn.
I beslutet, RS § 241, framgår att programmet ska utgå från resultatet av den inledande
dialogprocess som regionstyrelsen 2017-04-27, § 97, gav uppdrag om som ett första
steg i planeringen för utveckling av Klintehamn. Dialog Klintehamn 2030 pågick maj
– juli 2017 och gav den bild av invånarnas förväntningar och ambitioner med sin
kringmiljö och sin omgivning som ligger till grund för programmet. I RS § 241 framgår också att då processen för ett program följer samma regler och krav på samråd
som ett planförslag, bedöms programmet ge tillräckligt underlag för den fortsatta
utvecklingen av Klintehamn, istället för den fördjupade översiktsplan som anges i
översiktsplanen Hela Gotland 2025.
Förslaget till program har utarbetats av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från
regionstyrelse-, samhällsbyggnads- och teknikförvaltningarna. Alla är positiva till den
dialogbaserade processen som möjliggjort för det lokala engagemanget och invånarna
att forma programmet. Målen och tillhörande riktlinjer är därför väl förankrade i de
kvaliteter och ambitioner som Klintehamnsborna identifierar som själva själen i
Klintehamn, en tätort nära naturen där invånarna kan leva och verka hållbart samt
tillsammans vara med och forma samhället.
Förvaltningen vill även poängtera att den täta dialogen också medfört att det nu finns
en förväntan och en angelägenhet hos medborgarna i Klintehamn om förverkligande
av programmet. Detta förutsågs även när uppdraget gavs hösten 2017, då det också
beslutades att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samband med ordinarie
budgetprocess återkomma med begäran om nödvändiga medel för projektets genomförande.
Det är där vi står nu, när tiden är inne för genomförande. Programmet har formats
utifrån de behov som medborgarna identifierat behövs för att Klintehamn ska
utvecklas och innehåller därför flera olika sorters åtgärder.
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Utöver bebyggelseområdena, som kräver planuppdrag för att genomföras, kan listan
på åtgärder definieras som:
-

Trafikåtgärder
Hållbarhet, rekreation och klimatanpassning
Underhåll och utveckling

Flertalet av åtgärderna bör också koordineras med varandra, så att inte onödiga
kostnader uppstår genom dubbelarbete eller felprioriteringar.
De synpunkter som inkommit under samrådet redovisas och bemöts i samrådsredogörelsen. I redogörelsen framgår också vilka ändringar som gjorts av programmet
med anledning av de synpunkter som inkommit. Samrådet har föranlett flera
ändringar både av förutsättningar och av riktlinjer. Riktlinjer har också tillkommit till
vissa delar, särskilt för utredningsområde 6, Varboåns mynning, på grund av de
komplexa förutsättningarna som råder där. Där har också plankartan justerats.
Utredningsområde 6 har fått en annan geometrisk form. Den rastplats och mötesplats som programmet föreslår i hörnet nordväst om korsningen väg 140 och
Hamnvägen har markerats i kartan.
En viktig fråga som programmet inte tar ställning till, eftersom det inte ingick i
uppdraget, men flertalet begärt ett ställningstagande till, är hur den utökade
kalkbrytnings som SMA mineral AB planerar vid Klintebys och Snögrinde påverkar
programmet.
Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning angående SMA Minerals ansökan om en
utökad brytning, är att ett sådant utökat tillstånd inte är förenligt med programmets
intentioner eller den identitet, som Klintehamnsborna lyft fram under arbetets gång
och som ligger till grund för syftet med hela programmet. En identitet som nu, vilket
samrådet tydligt signalerat, uppfattas som starkt hotad av SMAs planer på en utökad
stenbrytning. Av regionstyrelsens yttrande över SMAs tillståndsansökan för täktverksamhet framgår att ”Regionen anser att det inte finns tillräckligt beslutsunderlag för
att kunna ta ställning till tillåtligheten av täktverksamheten, som inte kan anses
förenlig med syftet för Program Klintehamn 2030 och då särskilt olägenheterna från
kalkstenstransporterna på allmän väg från täkten till Klintehamns hamn” och längre
ner i yttrandet , under ”Synpunkter på ansökan” redovisas att ”Regionen instämmer i
miljö- och byggnämndens oro för att täktverksamhetens inte är förenlig med syftet
för Program Klintehamn 2030”, varefter följer en beskrivning av de olägenheter
transporterna bedöms kunna orsaka.
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Förvaltningen vill understryka att Klintehamns identitet och de kvaliteter som
programmets syftar till att utveckla, också utgör en viktig grund för andra aktörer att
vilja investera och bygga i Klintehamn, en utveckling som i sig bidrar till ytterligare
”spin off-effekter”. Ett exempel som fått en sådan effekt, är de senaste årens
återuppbyggnad av turistverksamheten på Varvsholm, som bidragit både till att
attrahera besökare och till en känsla bland medborgare både i Klintehamn och på
hela Gotland att Klintehamn utvecklas; det vill säga Klintehamns identitet som
besöksort och en plats för kultur har stärkts. Den typen av gynnsamma spin offeffekter är precis vad programmet syftar till att understödja, genom föreslagna mål
och riktlinjer.
Regionstyrelseförvaltningen samlade bedömning är att förslaget till Program
Klintehamn 2030 ligger i linje med det uppdrag som regionstyrelsen ställt upp och
föreslår att regionfullmäktige beslutar att godkänna programmet och att ge ett
uppdrag till förvaltningen att ta fram en förstudie för genomförande.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
Program Klintehamn 2030 godkänns.
Efter beslut om godkännande kan redaktionella ändringar i programhandlingarna
samt framtagande av godkännandehandlingar göras.
Ärendets behandling under mötet

Eva Ahlin (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Filip Reinhag (S)
och Karin Stephansson (MP).
Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Per Edman (V) och Torun Ström (Fi)
på följande tillägg i programmet:
Övergripande mål och riktlinjer, sid 14, stycke 2.1.1 Mål 1. Klintehamns identitet ska
stärkas som en attraktiv plats för verksamheter, boende och besökare, kompletteras
med ytterligare en punkt.
-

Klintehamns attraktiva läge vid vattnet förstärks. Den roll väg 140 har som
barriär mellan samhället och havet/hamnen minskas genom åtgärder för sänkt
hastighet, flera trygga övergångar och ett inbjudande gångstråk utefter vattnet.

Rubrik 2.6 Utveckling av trafik och infrastruktur,
-

Att i samverkan med trafikverket genomföra hastighetsdämpande åtgärder på väg
140 genom Klintehamn, tex genom upphöjda gång och cykelpassager över
vägen.
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Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Saga Carlgrens
yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. I
omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag. Nej-röst för Saga Carlgrens
yrkande. 60 ledamöter röstar ja. 9 ledamöter röstar nej. 2 ledamöter är
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionfullmäktige beslutar med majoritet att regionstyrelsen förslag är bifallet.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-12
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 238
Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark- och stadsmiljö
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Omdisponering, Katthammarsviks
avloppsreningsverk
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Regionfullmäktiges beslut

Ärendet utgår.
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Slutredovisning. Sävehuset

RS 2019/507

Regionfullmäktiges beslut

Slutredovisningen för Sävehuset godkänns.
• Anslagsöverskottet på 11,4 miljoner kr regleras mot regionens Eget kapital.
•

Region Gotland beslutade 2012-11-01, § 238 om evakuering av dåvarande F-huset
samt en total ombyggnad av huset. Enligt beslut i regionstyrelsen 2012-11-01, § 253
skulle byggnaden även inrymma lokaler för Kulturskolan.
Projektet syftade till att, förutom erhålla en god arbetsmiljö, också samlokalisera alla
högskoleförberedande gymnasieprogram till ett geografiskt område, Säveområdet, för
att därigenom skapa bättre samordningsvinster och bättre utbildningskvalitet.
Uppdraget formulerades som en nybyggnad av Sävehuset på befintlig stomme med
målsättning att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå guld.
Projektet påbörjades våren 2013. Inflyttning i nya lokaler skedde i februari 2017. En
investeringsbudget på 267 miljoner kr tilldelades projektet. Ytterligare 7 miljoner kr
tillkom vid budgetberedningen 2014. 0,4 miljoner kr följde med i kompletteringsbudget från 2012 till 2013.
Total investeringsbudget för projektet har varit 274,4 miljoner kr. Kostnaden har
uppgått till 263,0 miljoner kr vilket innebär ett överskott på 11,4 miljoner kr.
Enligt regelverket för slutredovisningar ska investeringsprojekt med en bruttoutgift
överstigande 20 miljoner kr slutredovisas till regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen godkänns och att
anslagsöverskott på 11 392 tkr regleras mot regionens Eget kapital. Värt att nämna är
att projektet certifierats för så kallat Grönt lån hos Kommuninvest.
Regionstyrelsen föreslår att slutredovisningen för Sävehuset godkänns.
Anslagsöverskottet på 11,4 miljoner kr regleras mot regionens Eget kapital.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-03-27, § 73
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-02
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 244
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tilläggsanslag. Hemsebadets renovering

RS 2019/683

Regionfullmäktiges beslut

Tilläggsanslag med 5 miljoner kronor beviljas för installation av rostfri plåtbassäng
i Hemsebadet.
• Finansiering sker ur regionens eget kapital.
• Driftkostnadskonsekvenser finansieras via internhyran.
•

Regionstyrelsen och tekniska nämnden fick i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen innehöll
förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samt investeringsbehovet för upprustning
som måste göras för att Hemsebadet skall kunna vara i drift ytterligare 10 år.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2018 att tilldela regionstyrelseförvaltningen
15,5 miljoner kr för upprustning av Hemsebadet. Under hösten 2018 påbörjade
teknikförvaltningen projektet med att planera för upprustning av Hemsebadet. En
projektgrupp bildades bestående av representanter från regionstyrelseförvaltningen
och teknikförvaltningen. Under projekteringsarbetet har frågan gällande långsiktigt
lösning för renovering av bassängen diskuterats med såväl badhusexpertis som andra
kommuner.
Tidigare genomförda rapporter samt nya undersökningar och genomförd
projektering visar att inblandade parter ser stora risker med tänkt genomförande
gällande ytskiktsrenoveringen. Detta med tanke på befintliga ytskikts beskaffenhet
(byggnadsår 1977) samt att installationen av den nya vattenreningen kommer kräva
omfattande ingrepp i bassängens ytskikt och konstruktion. I CBI Betonginstitutet AB
rapport, daterad 2016-03-17 avseende status av Hemsebadets betongkassun
rekommenderar CBI att betongkassunen ska besiktigas vart 3:e år då skador finns på
kassunen. CBI bedömer att den undersökta betongkonstruktionen är i behov av
lokala reparationer för att konstruktionen skall kunna behålla sin bärighet och
funktion. De allvarligaste betongskadorna som noterats i den undersökta konstruktionen beror troligtvis på relativt långt gången armeringskorrosion, vilken spjälkat
loss täckande betongskikt. Det finns med anledning av detta stora fördelar att utöka
projektet med att installera en stålbassäng i samband med de tidigare inplanerade
åtgärderna. Den största fördelen är att vattenreningen som har sina anslutningar i
bassängen inte behöver göras om i ett senare skede. En bedömd investeringsutgift
för en stålbassäng är ca 5 miljoner kr. Med detta säkras driften av Hemsebadet för
många år framåt.
forts

38 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 227 forts
RS 2019/683

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tilläggsanslag på 5 miljoner kr ska beviljas.
Även om renoveringen går att genomföra utan att installera en stålbassäng är risken,
enligt tekniska nämndens bedömning, stor att badet inte kommer att hålla de år som
är planerat. Det finns också risk att det under projektets gång kommer att uppstå
effekter på grund av ytskiktet som måste åtgärdas och som i dagsläget inte kan
kostnadsberäknas.
Hemsebadet är ett viktigt bad för södra Gotland och kommer genom denna renovering att vara ett hållbart bad för lång tid framöver.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att tilläggsanslag
med 5 miljoner kronor beviljas för installation av rostfri plåtbassäng i Hemsebadet.
Finansiering sker ur regionens eget kapital. Driftkostnadskonsekvenser finansieras via
internhyran.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-05-22, § 128
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-05
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 231
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 228

Tilläggsanslag. Ombyggnad av Ankaret 1 och
5, f.d. Kulturskolan

RS 2019/586

Regionfullmäktiges beslut

Tilläggsanslag på 3 miljoner kronor för renovering av fastigheten Ankaret 1 och 5
beviljas.
• Finansiering sker ur regionens eget kapital.
•

En investeringsbudget på 8,5 miljoner kronor för renovering av fastigheten Ankaret
1 och 5 (gamla Kulturskolan) beviljades av regionfullmäktige 2018-09-24. Genom
den planerade renoveringen möjliggörs uthyrning av fastigheterna till Gotlands
Kulturrum ekonomisk förening.
Teknikförvaltningen har haft anbudsförfrågan för att genomföra detta projekt ute i
två olika omgångar. I den första omgången inkom två anbud, båda förkastades då de
inte uppfyllde kraven i förfrågningsunderlaget. I omgång två inkom endast ett anbud.
Detta anbud är högre än det budgeterade beloppet som äskades för renoveringen.
Det inkomna anbudet avser endast entreprenadkostnad och inte tillkommande
kostnader för projektering, övriga kostnader, antikvarisk överkostnad och byggherreomkostnader.
Teknikförvaltningen har diskuterat med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening
om möjligheten att ändra lokalernas användning och på så sätt minska anpassningskostnaderna och komma i nivå med budgeten för renoveringen. Efter utredning har
framkommit att de ändringar som var möjliga ändå inte medförde att projektet kan
genomföras inom avsatt budget. Tekniska nämnden har därför begärt tilläggsanslag
med 3 miljoner kr.
En ökad investeringsutgift medför högre hyra för hyresgästen. Ny överenskommelse
mellan Gotlands Kulturrum ekonomisk förening har tecknats och föreningen är villig
att betala den högre hyra som en ökad investeringsutgift medför.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför att tilläggsanslag beviljas.
Teknikförvaltningens bedömning är att det bästa alternativet är att genomföra
renoveringen såsom man tänkt från början. Förutsättningen är dock att ny överenskommelse träffas med Gotlands Kulturrum ekonomisk förening utifrån nya förutsättningar. Enligt den tidigare överenskommelsen om framtida hyra gäller den endast
under förutsättning att investeringskostnaden inte överstiger 10 miljoner kr.
forts

40 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 228 forts
RS 2019/586

Ny överenskommelse är tecknad och föreningen är villig att betala en högre hyra än
vad som var tänkt från början.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår därmed att renoveringen genomförs och att
tilläggsanslag på 3 miljoner kr beviljas.
Regionstyrelsen tillstyrker, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, begäran om
tilläggsanslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-04-24, § 95
Regionstyrelseförvaltningen 2019-06-25
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 232
Skickas till
Tekniska nämnden – fastighetsförvaltningsavdelningen
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 229

Sammanträdesplan 2020 för regionstyrelsen
och regionfullmäktige

RS 2019/813

Regionfullmäktiges beslut
•

Föreslagen sammanträdesordning för regionstyrelsen och regionfullmäktige
fastställs.

Regionfullmäktige sammanträder följande datum 2020:
17 februari
30 mars
27 april
15 juni
28 september
26 oktober
16 november
14 december
Förslaget har tagits fram i samarbete med kansli och ekonomiavdelningen. Hänsyn
har tagits till SKL:s sammanträden och beredningar. Sammanträdesordning har
föredragits för regiondirektören och regionstyrelsens ordförande.
Regionstyrelsen föreslår att sammanträdesordningen fastställs.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-06
Regionstyrelsen 2019-08-29, § 226
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 230

Motion. Bistånd till papperslösa

RS 2017/983

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Elin Bååth (F!) har ställt en motion med förslag att Region Gotland antar riktlinjer
som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.
Socialnämnden har utrett ärendet och har föreslagit avslag på motionen 2018-03-21,
§ 37. I utredningen framförs sammanfattningsvis följande:
Högsta förvaltningsdomstolen har i avgörande (mål nr 1527-1529-16) i denna fråga
klargjort att personer som är papperslösa inte har rätt till försörjningsstöd enligt
socialtjänstlagen då de omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m fl.
Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) följer att den som
har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till bistånd i form av logi
och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen upphör när uppehållstillstånd
ges eller personen lämnar landet. Den som håller sig undan så att ett beslut om
avvisning eller utvisning inte kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare
framgår att den som omfattas av LMA inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Av domskälet i Högsta
förvaltningsdomstolen framgår att den omständigheten att en person håller sig undan
och därför inte har rätt till bistånd enligt LMA inte innebär att personen i fråga
upphör att omfattas av lagens personkrets.
Försörjningsstöd enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen och bistånd enligt lagen om
mottagande av asylsökande m.fl. ska täcka behov av samma slag. Den som omfattas
av den sistnämnda lagen har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till
försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av
4 kap. 2 § socialtjänstlagen, eftersom den paragrafen förutsätter att försörjningsstöd
enligt 4 kap. 1 § alls kan komma i fråga.
Kommunen har enligt 2 kap. 1 § socialtjänstlagen det yttersta ansvaret för att enskilda
får det stöd och den hjälp som de behöver och kan enligt 4 kap. 2 § ge bistånd även i
andra fall än de som omfattas av 4 kap. 1 §. Beslut enligt 4 kap 2 § går inte att överklaga. Detta framgår av 16 kap 3 §. Socialförvaltningen beviljar idag undantagsvis
bistånd i akuta skeenden, t.ex. i väntan på första lön (vilket innebär svarta pengar
eftersom personen saknar arbetstillstånd) eller till hemresa.
forts

43 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 230 forts
RS 2017/983

Motionen ger två dilemman. Dels att Region Gotland inte ställer sig lojala med
Migrationsverkets beslut. Socialförvaltningens arbete hittills har alltid gått ”i takt
med”, med andra myndigheters beslut. Förvaltningen följer till exempel Försäkringskassans och A-kassans beslut om avslag och gör inte egna bedömningar i sakfrågan
om en klient söker bistånd på grund av det.
Det andra dilemmat är att om bistånd beviljas utifrån ett barnperspektiv så innebär
det indirekt att man lägger på barnen att försörja sina föräldrar. Det blir problematiskt utifrån ett barnperspektiv.
Den föreslagna förändringen undergräver tillit till annan offentlig myndighet.
Förvaltningens hållningssätt är att hålla sig till de lagar och förordningar som finns. I
varje avsteg från dessa skapas alltid svåra avväganden. I det fall man skulle bevilja
försörjningsstöd barn till papperslösa barn bör man bestämma hur länge det är
möjligt att erhålla detta bistånd. Varje föreslagen brytpunkt medför även det att
frångå barnperspektivet.
Under behandlingen i regionstyrelsen den 29 maj 2018 skickades motionen på
återremiss för komplettering med information om hur andra kommuner hanterar
frågan (2018-05-29, § 125). Enligt SKL finns enbart två kommuner som fattat
principbeslut att erbjuda mer än nödbistånd till personer och familjer som lever som
papperslösa. En av dessa kommuner har därefter dragit tillbaka det principbeslutet.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning vilket framgår av
tjänsteskrivelsens sammanfattning. Så gott som alla kommuner i Sverige saknar
principbeslut och därmed riktlinjer för att erbjuda mer än nödbistånd till personer
och familjer som lever som papperslösa. Av två kommuner som har fattat principbeslut har en dragit tillbaka det.
Regionstyrelseförvaltningens sammantagna bedömning är därmed att regionstyrelsen
bör föreslå att regionfullmäktige avslår motionen.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen att motionen
avslås.
Ärendets behandling under mötet

Torun Ström (Fi) yrkar, med instämmande av Jörgen Benzler (V) att motionen
bifalls.
Eva Nypelius (C) tillstyrker, med instämmande av Isabel Enström (MP)
regionstyrelsens förslag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 230 forts
RS 2017/983

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på motionen
och Torun Ströms yrkande om bifall till motionen och finner att motionen avslås.
Omröstning begärs. I omröstningen gäller följande propositionsordning: Ja för
regionstyrelsens förslag om avslag på motionen och nej för Torun Ströms yrkande
om bifall till motionen. 58 ledamöter röstar ja. 11 ledamöter röstar nej. 2 ledamöter
är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionfullmäktige beslutar med majoritet att regionstyrelsens förslag bifalls och motionen är
därmed avslagen.
Beslutsunderlag

Motion 2017-10-23
Socialnämnden 2018-03-21, § 37
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-08
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 182
Skickas till
Socialnämnden
Elin Bååth, FI
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 231

Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•
•

Renée Lingström (S) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Johan Thomasson (L) befrias från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Katja Viklund (V) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Ingela Gardelin (M) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Daniel Heilborn (MP) befrias från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av nya
ledamöter och ersättare i regionfullmäktige.

Paragrafen justeras omedelbart.

Renée Lingström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Johan Thomasson (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Katja Viklund (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Ingela Gardelin (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Daniel Heilborn (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Renée Lingströms avsägelse 2019-08-19
Johan Thomassons (L) avsägelse 2019-08-20
Katja Viklunds (V) avsägelse 2019-08-23
Ingela Gardelins (M) avsägelse 2019-09-11
Daniel Heilborns (MP) avsägelse 2019-09-12
Skickas till
De berörda
Länsstyrelsen, genom begäran om ny sammanräkning
Regionstyrelseförvaltningen - Löne, Lena Wessman
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 232

Avsägelser och fyllnadsval

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny representant för Region Gotland i Leaders LAG-grupp efter Brittis Benzler (V)
Thomas Gustafson (V), Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga.
Ylva Hoffmans (S) avsägelse som ersättare i Odinska fonden godkänns.
Linus Gränsmarks (S) avsägelse som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden godkänns.
Ny 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden efter Linus Gränsmark (S)
Jonathan Carlsson (S), Trädgårdsgatan 227, 621 54 Visby
Renée Lingströms (S) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden godkänns.
Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen godkänns.
Ny ledamot i regionstyrelsen efter Johan Thomasson (L)
Adam Lagerstedt (L), Östra Hansegatan 19, 621 45 Visby
Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i krisledningsnämnden godkänns.
Ny ledamot i krisledningsnämnden efter Johan Thomasson (L)
Adam Lagerstedt (L), Östra Hansegatan 19, 621 45 Visby
Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen godkänns.
Ny ersättare i regionstyrelsen efter Daniel Heilborn (MP)
Lisbeth Bokelund (MP), Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn.
Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden
godkänns.
Ny ledamot i miljö- och byggnämnden efter Daniel Heilborn (MP)
Karin Stephansson (MP), Vikingagatan 14, 621 55 Visby.
Ny ersättare miljö- och byggnämnden efter Karin Stephansson (MP)
Therese Sonehag (MP), Själsö Själsövägen 5 Brucebo, 62276 Visby.
Nina Ruthströms (Fi) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Övriga val bordläggs.

Paragrafen justeras omedelbart.

Nedanstående avsägelser har inkommit:
Ylva Hoffmans (S) avsägelse som ersättare i Odinska fonden.
Linus Gränsmarks (S) avsägelse som 2:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 232 forts
RS 2019/9

Renée Lingströms (S) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden.
Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen.
Johan Thomassons (L) avsägelse som ledamot i krisledningsnämnden.
Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ersättare i regionstyrelsen.
Daniel Heilborns (MP) avsägelse som ledamot i miljö- och byggnämnden.
Skickas till
De berörda
Berörda nämnder
Partiexpeditionerna
Regionstyrelseförvaltningen - Löne, Lena Wessman
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 233

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

RS 2019/222

Regionfullmäktiges beslut
•

-

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

Kerstin Falks medborgarförslag om en kiosk eller cafeteria på Visby lasarett.
RS 2018/466, inkom 2018-04-16
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-13, § 64.
Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om flytt av biblioteket tillbaka till skolan i
Fårösund. RS 2018/978, inkom 2018-09-18
Beslut i Regionstyrelsen 2019-05-28, § 183.
Jan Alamos medborgarförslag om att värna gotländsk byggnadsstil.
RS 2018/1221, inkom 2018-11-26
Beslut i Miljö- och byggnämnden 2019-08-28, § 181.
Brita Brunners medborgarförslag om matarbuss mellan Roma–Visby.
RS 2018/1264, inkom 2018-12-10
Beslut i Tekniska nämnden 2019-06-10, § 157.
Affe Anderssons medborgarförslag om sophämtning. RS 2018/1287, inkom
2018-12-17
Beslut i Tekniska nämnden 2019-04-24, § 116.
Linnéa Jacobssons medborgarförslag om avslappningsbad i saltvatten.
RS 2018/1360, inkom 2018-12-20
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-13, § 63.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 234

Medborgarförslag; nyinkomna

RS 2019/223

Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:
-

Dag Hoffmans medborgarförslag allmän toalett i Burgsvik. (inkom 2019-11-08)
RS 2018/1160
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Carl Brobäcks medborgarförslag om Rösta om bra eller dålig graffiti. (inkom
2019-06-19) RS 2019/790
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Åke Henrikssons medborgarförslag om spårbunden kollektivtrafik i Visby
centrum. (inkom 2019-06-19) RS 2019/792
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Andreas Hallgrens medborgarförslag om lätt åtkomst till info om brandrisk m.m.
(inkom 2019-06-20) RS 2019/796
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Agneta Uddins medborgarförslag om alkolås i Region Gotlands fordon.
(inkom 2019-06-29) RS 2019/825
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Jimmy Leanderssons medborgarförslag om en knarkfri ö.
(inkom 2019-07-08) RS 2019/844
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om ställplats för husbilar i Fårösund.
(inkom 2019-07-08) RS 2019/849
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Lilly Wizéns medborgarförslag om att utveckla Tallunden i Visby.
(inkom 2019-07-14) RS 2019/852
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Matti Magnussons medborgarförslag om brännbart avfall.
(inkom 2019-07-17) RS 2019/887
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Göran Petterssons medborgarförslag om skyltar på cykel- och gångbanor.
(inkom 2019-07-30) RS 2019/873
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 234 forts
RS 2019/223

-

Eino Haglunds medborgarförslag om skyddsräcken längs strandpromenaden.
(inkom 2019-07-31) RS 2019/875
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Katja Eneqvists medborgarförslag om linbana mellan kryssningskajen, hamnen
och busstationen. (inkom 2019-07-31) RS 2019/876
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Peter Högbergs medborgarförslag om trafikregler.
(inkom 2019-07-31) RS 2019/877
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Peter Fagerlunds medborgarförslag om bättre kollektivtrafik med
åtgärdsvalsstudie. (inkom 2019-08-04) RS 2019/880
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Elsy Johanssons medborgarförslag om vimplar på ringmuren.
(inkom 2019-08-05) RS 2019/881
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Eva Wagnhesters medborgarförslag om hundrastgårdar.
(inkom 2019-08-09) RS 2019/885
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Linda Öbergs medborgarförslag om att säkra avlämning, utfart och infart till
Romaskolan före skolstart. (inkom 2019-08-12) RS 2019/888
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Gullvi Larssons medborgarförslag om trafikljus vid Östercentrum.
(inkom 2019-08-12) RS 2019/898
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Lajla Olssons medborgarförslag om större hundrastgård vid Färjeleden.
(inkom 2019-08-13) RS 2019/902
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Karin Peterssons medborgarförslag om synligare och tydligare övergångsställen.
(inkom 2019-08-14) RS 2019/914
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Karin Peterssons medborgarförslag om säkrare övergångsställe över Färjeleden.
(inkom 2019-08-14) RS 2019/915
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Rikard von Zweigbergks medborgarförslag om att lön ska utbetalas den 25 varje
månad. (inkom 2019-08-17) RS 2019/926
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 234 forts
RS 2019/223

-

Valter Möllerströms medborgarförslag om max 30 km per timme längs med
färjekön till Fårö. (inkom 2019-08-18) RS 2019/928
Presidiets förslag: Ärendet är felsänt och överlämnas till Trafikverket.
Valter Möllerströms medborgarförslag om sätta upp burkar med skylt om att
”Kasta fimpen här” på strategiska platser. (inkom 2019-08-18) RS 2019/929
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Eva Wagnhesters medborgarförslag om MC-parkeringar.
(inkom 2019-08-18) RS 2019/930
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Cindy Blomgrens medborgarförslag om att hålla sommartoaletterna öppna till
15 oktober. (inkom 2019-08-24) RS 2019/956
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Marie-Anne Hallgrens medborgarförslag om minskad hastighet på Stora
Törnekvior i Visby. (inkom 2019-08-24) RS 2019/957
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Kim Bannerståls medborgarförslag om ändring i bestämmelse om förskoleavgift.
(inkom 2019-08-27) RS 2019/986
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Lars-Martin Martinssons medborgarförslag om parkeringshus på A7-fältet.
(inkom 2019-08-28) RS 2019/992
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Unni Karlssons medborgarförslag om bättre markerade parkeringar i Visby
innerstad. (inkom 2019-08-29) RS 2019/993
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Kent Erik Johanssons medborgarförslag om enklare information om återvinning.
(inkom 2019-09-01) RS 2019/1010
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Björn Erikssons medborgarförslag om förbättrade scheman vid förskola och
fritidshem. (inkom 2019-09-02) RS 2019/1013
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.
Sven Olof Ronströms medborgarförslag om trafiken i korsningen AllégatanVisbyleden. (inkom 2019-09-03) RS 2019/1030
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Katarina Eriksdotters medborgarförslag om växter vid kulverten vid Västerhejde
skola. (inkom 2019-09-04) RS 2019/1038
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
forts

52 (64)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 234 forts
RS 2019/223

-

-

Rose Mari Wilk-Anderssons medborgarförslag om att nya lägenheter i Fårösund
inte får förstöra park och marknadsplats vid sundet.
(inkom 2019-09-13) RS 2019/1060
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.
Rose Mari Wilk-Anderssons medborgarförslag om att gatuskyltar i Fårösund
behöver åtgärdas. (inkom 2019-09-13) RS 2019/1061
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Elof Winarves medborgarförslag om cirkulationsplats (rondell) vi korsningen
Lundbygatan-Slitevägen. (inkom 2019-09-18) RS 2019/1075
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Elof Winarves medborgarförslag om höghus mellan kv. Melonen och
Bingebygatan. (inkom 2019-09-18) RS 2019/1079
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.
Camilla Norbecks medborgarförslag om överbliven mat från skolans lunch.
(inkom 2019-09-18) RS 2019/1078
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Allan Lingströms medborgarförslag om en linbana runt Visby innerstad.
(inkom 2019-09-20) RS 2019/1084
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och byggnämnden.

Skickas till
Förslagsställarna
Berörda nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 235

Interpellation. Genomförande av det
regionala trafikförsörjningsprogrammet

RS 2019/798

Interpellationen bordläggs till nästa sammanträde.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 236

Interpellation. Barngruppernas storlek i
förskolan

RS 2019/800

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Saga Carlgren (V) om barngruppernas storlek i förskolan. Saga
Carlgren tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-06-17
Interpellationssvar 2019-09-23

Interpellationssvaret bifogas protokollet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 237

Interpellation. Regionen Gotlands
förberedelser inför att FN:s barnkonvention
blir lag 1/1 2020

RS 2019/801

Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) besvarar interpellation ställd av Torun
Ström (Fi) om Regionen Gotlands förberedelser inför att FN:s barnkonvention blir
lag första januari 2020. Torun Ström tackar för svaret och kommenterar frågan
ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-06-17
Interpellationssvar 2019-09-23

Interpellationssvaret bifogas protokollet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 238

Information. Redovisning av partistöd 2018

RS 2019/419

Regionfullmäktiges beslut
•

Redovisningarna anses inlämnade och läggs till handlingarna.

Denna redovisning av partistöd är endast att betrakta som information om partiernas
användning under 2018 av utbetalt partistöd. Regler om partistöd finns i Kommunallagens 4 kap. 29-32 §.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Per Edman (V) och Lars Engelbrektsson (SD).
Skickas till
Partiernas kanslier
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 239

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

RS 2019/337

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Tidigare inte redovisade årsredovisningar med revisionsberättelser är nu inlämnade
enligt nedanstående:
-

Gotlands energi AB
Gotlands elförsäljning AB
Gotlands elnät AB
Gotland filmfond AB
Gotland grönt centrum AB
Almi företagspartner Gotland AB
Visby Centrum AB
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 240

Information. Tillåtlighetsprövning av
vindbruk vid Forsviden, norra Gotland

RS 2019/99

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen läggs till handlingarna.

Forsviden Vind AB har ansökt om tillstånd för uppförande och drift av 17 vindkraftverk motsvarande en sammanlagd effekt på ca 260 miljoner kWh vid Forsviden på
norra Gotland.
Miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen i Stockholms län har den
19 juni 2018 lämnat tillstånd enligt miljöbalken till elva av sjutton vindkraftverk.
MPD:s beslut är överklagat till mark- och miljödomstolen av bolaget, Gotlands
Ornitologiska Förening och Naturskyddsföreningen Gotland samt vissa enskilda
närboende.
Region Gotland (Gotlands kommun) har i en skrivelse till Regeringskansliet den
5 april 2019 begärt att regeringen ska förbehålla sig tillåtlighetsprövningen av verksamheten enligt 17 kap. miljöbalken.
Regeringens beslut (meddelat 2019-06-27) är att ”Regeringen vidtar inga åtgärder
med anledning av begäran från Gotlands kommun om att regeringen ska förbehålla
sig tillåtlighetsprövningen av Forsviden Vind AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och drift av en vindkraftsanläggning vid Forsviden på norra Gotland.”
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 241

Information. Revisionsrapporter

Till handlingarna läggs information om följande revisionsrapporter:
Region Gotlands revisorer har sedan föregående sammanträde för regionfullmäktige
lämnat nedanstående revisionsrapporter:
-

Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner, RS 2019/1042
Granskning av Region Gotlands anpassning till ny kommunallag och
förvaltningslag, RS 2019/1043

Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2019-09-03
Revisionsrapport Pwc mars 2019
Regionens revisorer 2019-09-05
Revisionsrapport Pwc april 2019
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 242

Information. Individrapportering av ej
verkställda beslut kv. 1 2019

RS 2019/785

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen läggs till handlingarna.

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade (LSS) och 12 kap 3 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten, om beslutet inte har kunnat verkställas på nytt inom tre månader
från dagen för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att en
särskild avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL
och 28 c § LSS).
Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång per kvartal.
Rapporter har lämnats från omsorgen om funktionsnedsatta, äldreomsorgen samt
individ- och familjeomsorgen (IFO). Se tabeller på följande sida.
Socialförvaltningen har rapporterat 13 beslut som inte har verkställts inom tre
månader beroende på resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service och
avlösarservice inom omsorgen om funktionsnedsatta (4 stycken), särskilt boende
inom äldreomsorgen (6 stycken) respektive kontaktfamilj enligt SoL inom individoch familjeomsorgen (3 stycken).
I 6 fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-06-13, § 95
Skickas till
Socialnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 243

Eventuella frågor

Inga frågor ställs på sammanträdet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 244

Nya motioner

Följande motioner har inkommit till sammanträdet 2019-09-23:
-

Motion från Filip Reinhag (S) om avgiftsfri skola. RS 2019/1110
Motion från Saga Carlgren (V) om nödläge för klimatet. RS 2019/1111

Anm: Motionerna bifogas protokollet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-09-23

RF § 245

Nya interpellationer

RS 2019/225

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellationer har inkommit till sammanträdet 2019-09-23:
-

Interpellation från Saga Carlgren (V) ställd till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om behovet av fler studentbostäder. RS 2019/1106
Interpellation från Brittis Benzler (V) ställd till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) om arbetet med besöksnäringsstrategin. RS 2019/1107
Interpellation från Per Edman (V) ställd till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C) angående kulturlivets nyttjande av lokaler i Sävehuset.
RS 2019/1105
Interpellation från Lisbeth Bokelund (MP) ställd till barn och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius (C) angående undervisning i idrott och
hälsa på Romaskolan. RS 2019/1109
Interpellation från Filip Reinhag (S) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Mats-Ola Rödén (L) om Långtidsuppföljning för barncanceröverlevare. RS 2019/1104
Interpellation från Filip Reinhag (S) ställd till socialnämndens ordförande Rolf
Öström (M) om att privatisera bort krav och förbättringsförslag från medarbetare. RS 2019/1103
Interpellation från Meit Fohlin (S) ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande Mats-Ola Rödén (L) om införande av Framtidens vårdmiljö, FMV, i
hälso- och sjukvårdsnämnden. RS 2019/1108
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-09-23

Omröstning § 214
Ärende: Översyn taxor och avgifter kultur- och fritidsverksamheten
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag om godkännande av
föreslagen taxeändring
NEJ: För Per Edmans (V) yrkande om att taxorna likriktas på
så sätt att det inte ska vara dyrare under Almedalsveckan

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Jonathan Carlsson (S)
Lennart Petersson (S)
Filip Reinhag (S)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Ann-Christine Wallin (C)
Niklas Gahne (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Charlotte Andersson (S)
Bibbi Olsson (C)
Ingrid Engström (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Joakim Samuelsson (C)

Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Isabel Enström (MP)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Anneli Klovsjö (S)
Claes Nysell (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Thomas Gustafson (V)
Peter Barnard (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Greger Eneqvist (S)
Robert Hall (MP)
Karin Stephansson (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Tina Benthammar (-)
Eva Pettersson (-)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-09-23

Omröstning § 215
Ärende: Uteblivandeavgift inom tandvården
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Jonathan Carlsson (S)
Lennart Petersson (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Peter Barnard (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Charlotte Andersson (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Karin Stephansson (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag om
uteblivandeavgift på 250 kronor
NEJ: För Mats-Ola Rödéns (L) yrkande om att
uteblivandeavgift höjs till 500 kronor
Följande röstade nej:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Ann-Christine Wallin (C)
Niklas Gahne (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bibbi Olsson (C)
Ingrid Engström (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Claes Nysell (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Frånvarande:
Tina Benthammar (-)
Eva Pettersson (-)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-09-23

Omröstning § 219
Ärende: Riktlinjer för fakturering, kravhantering och inkasso
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Ann-Christine Wallin (C)
Niklas Gahne (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bibbi Olsson (C)
Ingrid Engström (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Claes Nysell (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)

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

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Lennart Petersson (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Peter Barnard (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Charlotte Andersson (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Karin Stephansson (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Tina Benthammar (-)
Eva Pettersson (-)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-09-23

Omröstning 1 § 221
Ärende: Revidering av skogspolicy
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Ann-Christine Wallin (C)
Niklas Gahne (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bibbi Olsson (C)
Ingrid Engström (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Claes Nysell (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)

Proposition:
JA:
För avslag på Filip Reinhags (S) yrkande
NEJ: För bifall till Filip Reinhags (S) yrkande
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Lennart Petersson (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Thomas Gustafson (V)
Peter Barnard (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Charlotte Andersson (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Karin Stephansson (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Tina Benthammar (-)
Eva Pettersson (-)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-09-23

Omröstning 2 § 221
Ärende: revidering av skogspolicy
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Thord Ingesson (S)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Ann-Christine Wallin (C)
Niklas Gahne (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Anne Ståhl Mousa (S)
Bibbi Olsson (C)
Ingrid Engström (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Tony Johansson (S)
Joakim Samuelsson (C)
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Claes Nysell (L)
Mats-Ola Rödén (L)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag om antagande
av skogspolicyn
NEJ: För bifall till Gerd Holmgrens (Fi)
yrkande
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Lennart Petersson (S)
Filip Reinhag (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Ylva Bendelin (S)
Thomas Gustafson (V)
Peter Barnard (V)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Bo Björkman (S)
Charlotte Andersson (S)
Jörgen Benzler (V)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Karin Stephansson (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Tina Benthammar (-)
Eva Pettersson (-)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-09-23

Omröstning § 224
Ärende: Planering för framtida utveckling av Klintehamn
– Program Klintehamn 2030
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade nej:
Björn Dahlström (C)
Jonathan Carlsson (S)
Lennart Petersson (S)
Filip Reinhag (S)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Ann-Christine Wallin (C)
Niklas Gahne (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Charlotte Andersson (S)
Bibbi Olsson (C)
Ingrid Engström (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)Joakim
Samuelsson (C)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag om
godkännande av Program Klintehamn
NEJ: För Saga Carlgrens (V) tilläggsyrkande
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Karin Stephansson (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Claes Nysell (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade ja:
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Thomas Gustafson (V)
Peter Barnard (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Tina Benthammar (-)
Eva Pettersson (-)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-09-23

Omröstning § 230
Ärende: Motion. Bistånd till papperslösa
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade nej:
Björn Dahlström (C)
Jonathan Carlsson (S)
Lennart Petersson (S)
Filip Reinhag (S)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Ann-Christine Wallin (C)
Niklas Gahne (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Charlotte Andersson (S)
Bibbi Olsson (C)
Ingrid Engström (C)
Eva Gahnström (C)
Ingemar Lundkvist (M)
Margareta Benneck (M)
Hanna Westerén
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)Joakim
Samuelsson (C)

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förslag om att
motionen avslås
NEJ: För Torun Ströms (Fi) yrkande om bifall
till motionen
Johan Malmros (C)
Gunnel Lindby (C)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Isabel Enström (MP)
Kristian Gustafsson (C)
Anders Thomasson (C)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Wolfgang Brunner (MP)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Claes Nysell (L)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade ja:
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Thomas Gustafson (V)
Peter Barnard (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Robert Hall (MP)
Karin Stephansson (MP)
Frånvarande:
Tina Benthammar (-)
Eva Pettersson (-)

Bilaga § 244

Visby 2019-09-17

Motion
Ingen medtagen frukt på schemat
En ny hösttermin har precis startat. Många elever tar sina första steg i den svenska skolan
och ännu fler fortsätter sin utbildningsresa. Terminsstarten innebär också en ökad
planering för alla föräldrar att få ihop skoldagen med aktiviteter, hämtningar, lämningar och
VAB. Dessutom behöver många ordna med mellanmål, frukt och smörgåsar att skicka
med barnen till skolan.
Svensk skollag tolkas olika på olika skolor och mellan kommuner. Det är dags för en
gemensam tolkning. Att vårdnadshavare vid upprepade tillfällen, vissa varje dag behöver
skicka med saker eller mat är inte liktydigt med att ha en avgiftsfri skola och riskerar
förstärka skillnader och minska likvärdigheten i skolan.

Därför yrkar jag på att:
-

Barn- och utbildningsnämnden tar fram enhetliga riktlinjer som säkerställer avgiftsfri
skola på Gotland.
Att en plan för uppföljning av hur skolorna efterlever dokumentet tas fram och
implementeras.

Filip Reinhag, Socialdemokraterna
Visby, 2019-09-17

Bilaga § 244
Motion

Klimatnödläge råder – det är
dags att erkänna det och
handla därefter
23 september 2019

Klimatförändringarna och den globala uppvärmningen är en av vår tids
viktigaste frågor. Vi har en plikt mot framtida generationer att på kort tid ställa
om till ett hållbart samhälle med kraftigt minskade utsläpp. Det ansvaret är
globalt men arbetet måste göras på alla nivåer och vi anser att kommuner och
regioner har ett stort ansvar att möjliggöra för omställning på ett samhälleligt
plan men också att gå före vad gäller egna utsläpp och beslut.
Region Gotland har tagit flera viktiga steg för att åstadkomma de minskningar
av klimatutsläpp som är nödvändiga. En koldioxidbudget finns framtagen med
hjälp av Uppsala universitet och beslut om att en utsläppsbudget för Region
Gotlands egna verksamheter ska tas fram är fattat och implementering börjar år
2020. Region Gotland är en av huvudaktörerna i Energimyndighetens förslag
till färdplan för Gotland som pilot i energiomställningen.
Nu vill vi ta nästa steg genom ett gemensamt erkännande av det klimatnödläge
som råder. Vad innebär det då att erkänna klimatnödläge? Det finns ingen färdig
definition av vad ett nödläge är. Vanligtvis utropas det när det t ex skett en
naturkatastrof eller råder hot om krig. Det är upp till oss att definiera vad vi
menar att ett sådant erkännande innebär. En ny växande klimatrörelse kräver att
vi politiker ska ta klimatfrågan på större allvar. Att erkänna att nödläge för
klimatet råder är ett sätt att göra det.
När vi står inför ett nödläge så agerar vi gemensamt och med kraft för att lösa
problemen. Vi är övertygade om att ett gemensamt erkännande av det nödläge
som råder skulle ge frågan den tyngd som krävs för att få till stånd faktiska
förändringar.
En verklig omställning till ett hållbart Gotland kräver ett gemensamt
engagemang och acceptans hos både den gotländska befolkningen, Gotlands
alla organisationer och företag och hos hela Region Gotland som organisation.
Därför anser vi att ytterligare steg måste tas för att ge förutsättningar för det.

Vänsterpartiet yrkar därför:
•
•
•
•

Att Region Gotland erkänner det klimatnödläge som råder.
Att en omfattande folkbildningskampanj med fokus på klimatfrågan
inleds.
Att möjliga klimatkonsekvenser beaktas och vid behov utreds inför alla
beslut i Region Gotland.
Att förutsättningar och resurser att arbeta för minskade utsläpp ges alla
Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag.

•

Att allmänheten regelbundet bjuds in till information och dialog om vad
Region Gotland gör för att minska klimatutsläppen, samt dialog om hur
Gotland som samhälle tillsammans kan ta nödvändiga steg i
klimatomställningen.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

