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RF § 274

Utdelande av Region Gotlands
ungdomsledarpris 2019

RS 2019/460

Regionfullmäktige har att utdela Region Gotlands ungdomsledarpris som i år går till
Jessica Hermansson, IK Graip.
Ungdomsledarpriset i nuvarande form antogs av kommunfullmäktige år 2004. Priset
utdelas till en ideellt arbetande ledare inom föreningsdriven ungdomsverksamhet.
Priset kan erhållas en gång. Berättigad att söka är privatperson, förening eller
distriktsorganisation, som då söker priset för medlems räkning.
De bedömningskriterier som finns för ungdomsledarpriset ser ut som följer:
Kandidaten ska ha nedlagt ett omfattande ideellt arbete som ungdomsledare.
Kandidaten ska ha medverkat till att föreningen eller organisationen fått en
effektivare och utökad verksamhet sett i relation till dess möjligheter. Kandidaten ska
vara ett mycket gott föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper.
Ungdomsledarpriset består av en prissumma om 10 000 kronor samt ett diplom.
Pristagare utses av regionstyrelsen, på förslag av kultur- och fritidberedningen.
Kultur- och fritidberedningen tar fram ett förslag utifrån de nomineringar som
inkommit från allmänheten. Ungdomsledarpriset delas ut under regionfullmäktiges
novembersammanträde.
Förvaltningen har genom annonsering i lokal media samt spridning i lokala nätverk,
utlyst 2019 års ungdomsledarpris. Förvaltningen har detta år mottagit tio
nomineringar.
Motiveringen till ungdomsledarpriset är som följer:
”Under sina tre år i föreningen har verksamheten lyfts till nya höjder. Antalet
licensierade tävlingsåkare har mer än fördubblats och den här ledaren hittar du i
styrelserummet, ishallen och var än hon kan verka för att idrotten ska växa på ett
lustfyllt sätt.
Bredden före eliten är en ledstjärna för denna ledare och hon hittar alltid nya vägar
och brinner för att hennes sport ska vara säker och rolig för alla som vill vara med.
Hon har, tillsammans med Gotlands Idrottsförbund, startat ett utbyte med elittränare
från andra delar av landet som regelbundet kommer till Gotland.
forts
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Tillsammans med andra har den här ledaren varit med och arrangerat sex kortläger,
två klubbtävlingar och två stora shower – detta UTÖVER den vanliga verksamheten
som består av träning sex dagar i veckan, tävlingar på fastlandet och allt arbete att
hitta finansieringen för verksamheten.
Upp emot 20 timmar i veckan lägger denna ledare för att alla ska kunna vara med,
oavsett ekonomiska eller kroppsliga förutsättningar”.
Ärendets behandling under mötet

På regionfullmäktiges sammanträde läser kultur- och fritidsberedningens ordförande,
regionrådet Fredrik Gradelius (C), upp ovanstående motivering och delar ut
blommor till pristagaren.
Regionfullmäktiges ordförande Inger Harlevi delar ut diplomet med prischeck till
Jessica Hermansson.
Pristagaren Jessica Hermansson håller efter prisceremonin ett kortare tacktal.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-19
Regionstyrelsen 2019-10-23 § 304
Skickas till
Pristagaren
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RF § 275

Delårsrapport 2019:2

RS 2019/395

Regionfullmäktiges beslut
•
•

•
•

•
•

Delårsrapport 2019:2 godkänns.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder
för att nå ekonomisk balans vid årets slut.
Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen.
Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se
över personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra
till lägre kostnader. Uppdraget ska avrapporteras till budgetberedningen 2020.
Revisionens granskning av delårsrapport 2 läggs till handlingarna.
Barn- och utbildningsnämndens, hälso- och sjukvårdsnämndens, miljö- och
byggnämndens och socialnämndens information om befarat underskott läggs till
handlingarna.

Reservation
Mot ärendets beslut reserverar sig:
Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Brittis
Benzler (V), Ylva Bendelin (S), Thord Ingesson (S), Peter Barnard (V), Annamaria
Bauer (V), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino Friberg Hansson (S), Per Edman
(V), Victoria Öjefors Quinn (V), Bo Björkman (S), Mats Sundin (S), Linus
Gränsmark (S), Jan Svensson (V), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S), Lena
Eneqvist (S), Lennart Petersson (S), Håkan Ericsson (S), Linn Philip (S), Isabel
Enström (MP), Lisbeth Bokelund (MP), Torgny Ammunet (S), Anneli Klovsjö (S),
Wolfgang Brunner (MP), Robert Hall (MP), Gerd Holmström (Fi) och Torun
Ström (Fi).

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt de krav som ställs på en delårsrapport i kommunallagen, den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning
samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 133 mnkr (253, 2018). Den huvudsakliga förklaringen till att resultatet i perioden är så mycket lägre är att reavinsterna
är 129 mnkr lägre i år. Prognostiserat resultat för året uppgår till 69 mnkr. Ett av de
forts
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finansiella målen är att resultatet ska uppgå till 2 procent av nettokostnaden vilket
motsvarar 102 mnkr. Detta mål uppnås inte om resultatet blir som prognostiserats.
Balanskravsresultatet beräknas till 61 mnkr. I balanskravsresultatet får i princip inga
reavinster från försäljningar medräknas, däremot får vinster från exploateringsverksamhet räknas in. Balanskravsresultatet är viktigt vid bokslutet då det finns en
regel om att ett negativt balanskravsresultat ska återställas inom tre år.
Årsprognosen för nämnderna uppgår till – 46 mnkr. 5 av 9 nämnder räknar med
underskott jämfört med budget. Innevarande år är det sista året för det stora
besparingsprogrammet på 170 mnkr som pågått 2017-2019. Prognosen indikerar att
tillräckliga åtgärder inte genomförts.
Investeringsutgifterna uppgår i perioden till 354 mnkr varav exploateringsutgifter på
18 mnkr. Investeringsprognosen för hela året uppgår till 554 mnkr.
Nettokostnadsutvecklingen uppgår totalt i perioden till 4,6 procent. Enligt Region
Gotlands mål ska inte den totala nettokostnadsökningen överstiga skatteintäkter och
generella statsbidrag. Ökningen av skatteintäkter och generella statsbidrag är 4,7
procent. Målet uppnås därmed i perioden. Nämndernas nettokostnadsökning i
perioden är 3,8 procent. Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att samtliga
nämnder skulle vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen till
högst 2,7 procent som är den nivå som är möjlig för att nämndernas verksamhet
totalt sett ska rymmas inom beslutad budget. Åtgärderna har hittills inte haft önskad
effekt.
Regionfullmäktige har satt upp 32 övergripande mål för perioden 2016-2019.
Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnder och förvaltningar har i sina
rapporter analyserat måluppfyllelsen för sina tillämpliga mål samt beskrivit vilka
utvecklingsområden man jobbar med för att nå målen.
De finansiella målen samt övriga mål inom verksamhetsperspektivet är de mål som
definierar hur regionen ska uppnå god ekonomisk hushållning. Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att kravet på god ekonomisk hushållning inte anses
uppfyllt. Bedömning görs främst utifrån resultatet för de finansiella målen. Många
aktiviteter pågår inom målområde kvalitet och medarbetare men för samtliga dessa
mål finns väldigt få nya resultat som visar någon effekt. Dessa resultat kommer att
redovisas i årsredovisningen.
Det ekonomiska läget för regionen är oroande. Det är problematiskt att nämnderna
totalt inte har ett resultat i nivå med budget. En stabil ekonomi innebär att den
ordinarie verksamheten ryms inom det utrymme som utgörs av skatteintäkter och
generella statsbidrag.
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I samband med delårsrapport 1 och månadsrapporten för april fick nämnderna i
uppdrag att återkomma med en beskrivning och effekter av åtgärder för att sänka
nettokostnadsutvecklingen till högst 2,7 procent. Regionfullmäktige beslutade också
om att hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden omedelbart skulle vidta åtgärder
för att nå ekonomisk balans vid årets slut. Ekonomiska effekter av eventuella
åtgärder syns ännu inte. Prognoserna är för samtliga nämnder utom tekniska
nämnden oförändrade eller sämre.
De ekonomiska förutsättningarna för Region Gotland kommer inte att förbättras
framöver, snarare tvärtom. Enligt den senaste skatteprognosen kommer inte
skatteintäkterna att öka lika mycket som de senaste åren och stora besparingar
kommer att krävas. Därför är det av största vikt att genomföra åtgärder som sänker
kostnadsnivån.
Regionstyrelsen har på sitt sammanträde beslutat följande:
Med anledning av att nämndernas verksamheter sammantaget inte är i ekonomisk
balans mot budget vill regionstyrelsen påminna nämnderna om deras ansvar
gentemot regionfullmäktige i enlighet med KL 5 kap §1 och 2. Samtliga nämnder
som i delår 2 inte uppvisar en ekonomi i balans eller har begränsat nettokostnadsutvecklingen i enlighet med uppdraget som regionfullmäktige gav i juni (§ 173) ska i
särskild skrivelse redogöra för vilka konkreta åtgärder som genomförts och planeras
för att under 2020 begränsa kostnadsutvecklingen för att klara verksamheten inom
den av fullmäktige givna budgetramen. Skrivelsen ska lämnas till regionstyrelseförvaltningen i samband med bokslutet den 8 februari 2020.
Regionstyrelsen har föreslagit regionfullmäktige att:
Delårsrapport 2019:2 godkänns.
Hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, socialnämnden, barn- och
utbildningsnämnden samt miljö- och byggnämnden ska omedelbart vidta åtgärder för
att nå ekonomisk balans vid årets slut.
Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta kraftfulla åtgärder för att minska nettokostnadsutvecklingen.
Samtliga nämnder får i uppdrag att vidta åtgärder för att sänka sjuktalet samt se över
personalbemanningen utifrån styrkortets mål att ”Arbetsmiljön ger förutsättningar
för medarbetaren att bibehålla god hälsa”. Åtgärderna ska också bidra till lägre
kostnader. Uppdraget ska avrapporteras till budgetberedningen 2020
forts
11 (65)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 275 forts
RS 2019/395
Ärendets behandling under mötet

Regionens revisorer genom dess ordförande Mats Ågren (S) redogör för revisorernas
arbete med delårsrapport 2.
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Mats-Ola
Rödén (L).
Meit Fohlin (S) yrkar i första hand på att regionstyrelsen får samma information om
nämndernas oförmåga att hålla budget och får i uppdrag att bereda och föreslå
regionfullmäktige hur nämndernas befarade underskott för 2019 ska hanteras. Yrkar i
andra hand på att de nämnder som meddelat att de inte kommer kunna uppnå ett
nollresultat före årets slut beviljas gå med underskott högst i nivå med det
prognostiserade underskottet i delår 2, för att balansera i bokslut. I detta instämmer
Torun Ström (Fi), Isabel Enström (MP), Filip Reinhag (S) och Wolfgang Brunner
(MP). Saga Carlgren (V) instämmer i det andra tilläggsyrkandet.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins tilläggsyrkande i första hand och
finner att det avslås. Omröstning begärs. Propositionsordningen är Ja för avslag på
Meit Fohlins yrkande första hand och Nej för bifall till Meit Fohlins yrkande i första
hand. 38 röstar ja. 24 röstar nej. 7 personer avstår. 2 är frånvarande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins tilläggsyrkande i andra hand och
finner att det avslås. Omröstning begärs. Propositionsordningen är Ja för avslag på
Meit Fohlins yrkande i andra hand och Nej för bifall till Meit Fohlins yrkande i andra
hand. 38 röstar ja. 31 röstar nej. 2 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår
hur var och en röstar.
Ordföranden finner att Meit Fohlins båda tilläggsyrkanden har avslagits.
Ordföranden frågar om revisionens information kan läggas till handlingarna och
finner att så är fallet.
Ordföranden frågar om nämndernas information om befarat underskott kan läggas
till handlingarn och finner att så är fallet.
forts
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Beslutsunderlag

Delårsrapport 2 2019, 2019-09-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-09
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 305
Granskning av delårsrapport 2019, PwC 2019-11-05
Regionens revisorer 2019-11-05, Utlåtande
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-16, § 94
Socialnämnden 2019-10-16, § 126
Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22, § 122
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott 2019-11-07, § 255
Skickas till
Samtliga nämnder
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RF § 276

Uppdrag. Konsekvens av kapitalkostnad och
investeringsram för tekniska nämnden

RS 2019/950

Regionfullmäktiges beslut

Rapporten godkänns.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetberedningen 2020 se över möjligheten
att ta fram rambudget för vissa investeringsområden
•

I samband med beslut om strategisk plan och budget, RF 2019-06-17, § 188, fick
regionstyrelsen tillsammans med tekniska nämnden i uppdrag att titta på konsekvens
av kapitalkostnad och investeringsplan framåt för tekniska nämndens anslagsfinansierade verksamhet.
Konsekvensen av nuvarande investeringsbudget som beslutades vid samma tillfälle är
att nuvarande kapitalkostnadsbudget inte kommer att täcka kommande kapitalkostnader för investeringarna. Alternativen är att tekniska nämndens budgetram för
kapitalkostnader ökas eller att nämndens uppdrag är att omprioritera medel till detta
inom den ram som finns. Ett ytterligare alternativ är att förändra beslutet om
investeringsbudget och plan för kommande år.
Utifrån det beslut som togs om att sluta med automatisk kompensation för kapitalkostnader inom anslagsfinansierad verksamhet ställs högre krav på verksamheten att
själva göra en bedömning av vilken nivå som investeringarna framåt kan ligga på.
Prioriteringen måste göras i beslutande nämnd. Motiv för högre investeringsutrymme
och därmed tilläggsbudgetering av kapitalkostnader måste framgå tydligt av
nämndens strategiska plan.
Möjligheten att arbeta med ramar för investeringsbudgeten inom vissa verksamhetsområden borde ses över. Det finns exempel på sådant arbetssätt i investeringsprocessen hos andra kommuner och regioner.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
rapporten godkänns och att regionstyrelsen får i uppdrag att till budgetberedningen
2020 se över möjligheten att ta fram rambudget för vissa investeringsområden.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-18
Regionstyrelsen, 2019-10-23, § 309
Skickas till
Tekniska nämnden
14 (65)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 277

Uppdrag. Långsiktig plan för avsättning av
pensionsmedel

RS 2019/960

Regionfullmäktiges beslut

Ny avsättning till pensionsmedel ska påbörjas från år 2020 och pågå i 20 år till år
2039. Den årliga avsättningen ska uppgå till minst 50 miljoner kr. En årlig
avstämning av plan för avsättning till pensionsmedel och pensionsmedelspolicy ska
ske.
• Pensionsmedelspolicyn uppdateras så att avkastningsmålet höjs från 3 till 4 procent,
säkerhetsgolvet sänks från 85 till 80 procent samt att de övergripande placeringslimiterna ändras så att normalandel aktier sätts till 65 procent och normalandel
räntebärande värdepapper sätts till 35 procent. Som en följd av detta kommer även
min och max andel för de två tillgångsslagen att behöva uppdateras.
•

Region Gotland har en total pensionsskuld på 3 346 miljoner kr inklusive särskild
löneskatt och avser tjänstepensioner till regionens medarbetare. Region Gotland har
högst pensionsskuld per invånare av alla regioner och kommuner i landet. Region
Gotlands pensionsskuld per invånare var 55 000 kr vid årsskiftet 2018/2019.
Enligt den långtidsprognos av pensionsskulden som regionen låtit Söderberg &
Partners göra så kommer pensionskostnaderna att öka med 27 procent i reala termer
de närmaste 30 åren. Pensionsutbetalningarna de närmaste 30 åren prognostiseras
öka väldigt mycket, ca 60 procent. Det är från 2040 som likviditetsbelastningen
accelererar. Den främsta orsaken är det nya pensionsavtalet AKAP-KL (omfattar
personer födda 1986 och senare) som innebär att tjänstepensionen i sin helhet är
avgiftsbestämd med stora utbetalningar årligen.
Mot bakgrund av långtidsprognosens scenario över pensionsutbetalningarnas
utveckling och den kraftiga likviditetsbelastning detta medför så är risken stor att
pensionsutbetalningarna kommer att tränga undan eller kraftigt begränsa framtida
generationers möjligheter att göra investeringar.
Region Gotland har pensionsmedel avsatta för att till viss del möta kommande
pensionsutbetalningar. Pensionsmedlen täcker endast 6 procent av den totala
pensionsskulden och ytterligare avsättningar till pensionsmedel är nödvändigt för att
motverka framtida likviditetsbelastning till följd av ökade pensionsutbetalningar.
Ett sätt att mildra denna effekt är att redan nu börja sätta av nya medel till framtida
pensionsutbetalningar varje år.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 277 forts
RS 2019/960

Fem olika alternativ har analyserats. Två bedöms som tillräckligt effektiva och
möjliga att genomföra (alternativ 4 och 5 i analysen). Två bedöms som tillräckligt
effektiva och möjliga att genomföra. Dessa båda alternativ innebär att 50 miljoner kr
per år sätts av under 20 år. Skillnaden mellan de båda alternativen är risknivån. I det
ena alternativet är risknivån i enlighet med regionens pensionsmedelspolicy och
innebär att full konsolidering uppnås år 2048, d.v.s. pensionsmedlen är då lika stora
som pensionsskulden. I det andra alternativet är risknivån något högre och ger då 1
procent högre avkastning och medför att full konsolidering nås fyra år tidigare d.v.s.
år 2044.
Genom att påbörja en ny avsättning av pensionsmedel kan risken för att pensionsutbetalningar tränger undan investeringar för framtida generationer undvikas.
En ytterligare avsättning till pensionsmedel för kapitalförvaltning innebär inte bara
att en kapitalreserv byggs upp för att avlasta likviditeten i framtiden utan också att
avkastningen på pensionsmedlen kommer att generera finansiella intäkter som bidrar
positivt till resultatet.
Den nya kommunala redovisningslagen innebär att placeringstillgångar ska redovisas
till verkligt värde. Effekten av detta är att orealiserade finansiella vinster och förluster
ska redovisas vilket kan göra resultatet mer volatilt när placeringstillgångarna ökar.
Samtidigt ska orealiserade vinster och förluster inte ingå i balanskravsresultatet och
kommer därmed inte att påverka utvärderingen av god ekonomisk hushållning som
baseras på balanskravsresultatet.
Långtidsprognosen har uppmärksammat problemet med att pensionsutbetalningarna
de närmaste 30 åren beräknas öka väldigt mycket, ca 60 procent, och att likviditetsbelastningen accelererar från 2040. De ökade pensionsutbetalningarna kommer att
påverka likviditet och investeringsutrymme negativt. Det finns en uppenbar risk att
pensionsutbetalningar kommer tränga undan investeringsmöjligheter för framtida
generationer orimligt mycket.
Det är rimligt att nuvarande generation tar ansvar för att sätta av medel till pensioner
från det utrymme som den årliga ökningen av pensionsskulden medger, för
närvarande ca 90 miljoner kr per år.
Genom att uppnå det finansiella målet på 2 procent för resultatet skapas ett resultat
på ca 110 miljoner kr per år. De årliga avskrivningarna uppgår till ca 250 miljoner kr.
Med en avsättning till pensionsmedel på 50 miljoner kr per år finns ändå kvar ca
40 miljoner kr från pensionsskuldsökningen för finansiering av investeringar. Det
innebär att egna medel för finansiering av investeringar blir ca 400 miljoner kr. Högre
investeringsnivå kommer att kräva extern finansiering via upplåning.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 277 forts
RS 2019/960

Sammanfattningsvis är bedömningen att alternativ 4 eller 5 är de bästa alternativen.
Ett tillräckligt stort belopp sätts därigenom av årligen för att kunna ge både en årlig
avkastning och ett bidrag till resultatet och samtidigt bygga upp ett tillräckligt stort
kapital för att kunna möta de kommande stora pensionsutbetalningarna så att framtida generationers möjligheter att göra investeringar inte påverkas negativt.
Huruvida alternativ 4 eller 5 är att föredra beror på hur viktigt det anses att full
konsolidering uppnås fyra år tidigare men till en något högre risk. Den något högre
risken enligt alternativ 5 innebär att aktieandelen i portföljen blir lite större.
Normalandel aktier ökar från 50 procent till 65 procent samtidigt som normalandelen
för räntebärande värdepapper minskar från 50 procent till 35 procent. En högre
aktieandel medför att kortsiktiga svängningarna kan bli lite större men innebär
samtidigt inte ett överdrivet risktagande. Flera andra regioner har ett säkerhetsgolv på
80 procent. Eftersom placeringshorisonten är lång bedöms den extra avkastningen på
500 miljoner kr som alternativ 5 kan ge vara värd den något högre risken.
En högre risknivå med ett säkerhetsgolv på 80 procent innebär att pensionsmedelspolicyn behöver ändras i detta avseende. Även avkastningsmålet behöver ändras från
3 till 4 procent och limiterna för tillgångsslag aktier respektive räntebärande värdepapper behöver ändras med ett säkerhetsgolv på 80 procent.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att ny
avsättning till pensionsmedel ska påbörjas från år 2020 och pågå i 20 år till år 2039.
Den årliga avsättningen ska uppgå till minst 50 miljoner kr. En årlig avstämning av
plan för avsättning till pensionsmedel och pensionsmedelspolicy ska ske.
Pensionsmedelspolicyn uppdateras så att avkastningsmålet höjs från 3 till 4 procent,
säkerhetsgolvet sänks från 85 till 80 procent samt att de övergripande placeringslimiterna ändras så att normalandel aktier sätts till 65 procent och normalandel räntebärande värdepapper sätts till 35 procent. Som en följd av detta kommer även min
och max andel för de två tillgångsslagen att behöva uppdateras.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-30
Regionstyrelsen, 2019-10-23, § 319
Skickas till
Alla nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 278

Uppdrag. Utredning om framtidens
skolorganisation

RS 2019/953

Regionfullmäktiges beslut
•

Projektdirektivet godkänns.

Barn- och utbildningsnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att utreda
framtidens skolorganisation på Gotland utifrån en kostnadsbild som närmar sig
referenskostnaden i kostnadsutjämningssystemet med bibehållen kvalitetsnivå. I
utredningen ska särskilt kompetensförsörjning och lokaler belysas.
Förvaltningen fick i juni 2019 i uppdrag av barn- och utbildningsnämnden att påbörja
en större översyn av förskole- och skolorganisationen inför budget 2020. Ett förslag
till projektdirektiv gällande översyn av den kommunala förskole- och skolorganisationen med beskrivning av nuläge, vision och målbild år 2030 har tagits fram av
förvaltningen och presenteras för nämnden.
Grunden i arbetet ska vara att varje barn och elev, oavsett var man bor, ska få lika
tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen. Organisation och arbetssätt ska
säkerställa att läroplanernas alla detaljer följs och att det är möjligt att kompensera för
skillnader i elevernas olika förutsättningar.
Barn- och utbildningsnämnden har gett sin förvaltning i uppdrag att säkra att
elevernas restid inte blir för lång och att eventuella kostnader som kan tillkomma vid
en förändring av skolskjutsens organisation ska redovisas.
Regionstyrelsen har föreslagit att projektdirektivet godkänns.
Ärendets behandling under mötet

Stefan Nypelius (C) (som är barn- och utbildningsnämndens ordförande) yrkar på
redaktionell ändring i ”Direktiv för politiska uppdrag” med tillägg under syfte punkt
3 på så sätt att ”Det är viktigt att kvaliteten minst bibehålls på dagens nivå...”
Ordföranden föreslår att denna ändring införs i direktivet och finner att det bifalls.
Torun Ström (Fi) beviljas en protokollsanteckning av ordföranden, se nedan.
Stefan Nyplius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag, med instämmande av Sara
Lidqvist (KD), Eva Nypelius (C), Claes Nysell (L) och Jesper Skalberg Karlsson (M).
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 278 forts
RS 2019/953

Meit Fohlin (S) yrkar att översynen av förskole- och skolorganisationen ska ha som
mål att alla elever ska klara skolans mål. Uppdraget ska syfta till att förbättra
kvaliteten utan att skolans kostnader ska öka. I detta instämmer Brittis Benzler (V),
Torun Ström (Fi), Jan Svensson (V), Linus Gränsmark (S) och Lisbeth Bokelund
(MP).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Meit Fohlins yrkande
och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. I omröstningen
gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag och nej-röst för Meit Fohlins yrkande.
38 röstar ja. 31 röstar nej. 2 personer är frånvarande. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag vinner majoritet.
Prokollsanteckning från Torun Ström (Fi):
Feministiskt initiativ vill att barn och unga, enlighet med Barnkonventionens artikel
12, ska ges utrymme att uttrycka och få sina åsikter beaktade på utformningen av
framtidens gotländska skola.
Beslutsunderlag

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-17, § 105
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 328
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 279

Uppdrag. Lägesrapport om fördjupad
förstudie för Alléskolan

RS 2019/954

Regionfullmäktiges beslut

Rapporten tas emot.
• Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och
budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma
med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
•

Fördjupad förstudie är initierad för renovering och nybyggnation av Alléskolan.
Tillsammans med starten av Polhemsskolan så kommer Visbyområdet efter denna
investering att ha kapacitet för den elevökning som beräknas enligt Statisticons
prognoser.
Regionfullmäktige beslutade i juni 2019 att ge barn- och utbildningsnämnden i
uppdrag att återkomma med en lägesrapport på den fördjupade förstudien kring
Alléskolan till budgetavstämningen 2019.
Den beräknade kostnaden för omfattande renovering av den befintliga fastigheten
och nybyggnation av en fastighet beräknas till 82 miljoner kronor.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF) har startat en arbetsgrupp med
berörda skolledare, lärare, förskole-, städ- och måltidspersonal. UAF har även beställt
en fördjupad förstudie av teknikförvaltningen (TKF), Projektkontoret som tillsammans med ovanstående arbetsgrupp skall ta fram ett färdigt förslag på renovering
och nybyggnation. Denna förstudie kommer även att inkludera lösningar för
alternativa lokaler under byggtiden. Preliminär tidplan kommer att utarbetas i
samarbete mellan TKF och UAF.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att rapporten godkänns.
Regionstyrelsen har föreslagit att rapporten tas emot och att barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som
ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av
investeringsbudgeten.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Stefan Nypelius (C), Lisbeth Bokelund (MP) och Meit Fohlin (S).

forts
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 279 forts
RS 2019/954

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

Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-17, § 102
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 314
Skickas till
Barn- och utbildningsnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 280

Uppdrag. Förändrad samhällsbyggnadsprocess

RS 2019/951

Regionfullmäktiges beslut
•

Projektdirektivet med regionstyrelsens beslutade tillägg godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen har i sitt projektdirektiv föreslagit att regionstyrelsen får
tillsammans med miljö- och byggnämnden samt tekniska nämnden i uppdrag att
utreda olika alternativa organisatoriska lösningar som ger en kostnads- och tidseffektiv och kvalitetssäker samhällsbyggnadsprocess.
Projektets syfte är att ta ett helhetsgrepp om Region Gotlands hela samhällsbyggnadsprocess som möter framtidens behov utifrån ett kundperspektiv och som
innebär ett effektivt och kvalitetssäkert arbete internt både avseende tid och kostnad.
Regionstyrelsen ansvarar för den kommunala översiktsplanen (trots att det inte är
tydlig uttryckt i dess reglemente) och agerar också som ansvarig nämnd för fördjupade översiktsplaner, planprogram etc. samt antar även strategiskt viktiga detaljplaner. Regionstyrelseförvaltningen har dock i nuläget inte tillräckligt med resurser
för att kunna hantera ärenden kopplade till detta.
Miljö- och byggnämnden ansvarar för att fullgöra Region Gotlands uppgifter inom
plan- och bygglagen (PBL). Det omfattar bland annat bygglov, detaljplaner och
geografisk information. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns även stadsarkitektenheten och energi och klimatrådgivningen
Tekniska nämnden ansvarar för regionens vatten-, avlopps-, renhållnings-, hamn-,
park och gatuanläggningar samt för regionens samtliga fastigheter. Teknikförvaltningen innehåller även Region Gotlands projektavdelning.
En otydlig gemensam samhällsbyggnadsprocess gör det svårt att se sin del i helheten.
Det innebär även risk för att obalans och ryckighet uppstår då Region Gotland i
nuläget bedriver flera olika typer av projekt i olika delar av organisationen samtidigt
(som ex. exploateringsprojekt, stadsutvecklingsprojekt och infrastrukturprojekt) med
olika ingångar in och med olika prioritering vilket bland annat försvårar planering
och bemanning.
Det finns även ett önskemål om att utveckla de delprocesser inom samhällsbyggnadsprocessen som bedöms ha stor betydelse för regional utveckling, både avseende
näringslivets utveckling som konkurrenskraft som för utveckling av attraktiva livsoch boendemiljöer.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 280 forts
RS 2019/951

Regionstyrelsen föreslår att projektdirektivet med regionstyrelsens beslutade
tillägg, under rubrik Syfte lägga till ”Hänsyn till miljö, klimat, social hållbarhet ska
också vägas in”.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-30 projektdirektiv
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 329
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 281

Strategisk plan och budget 2020-2022

RS 2019/7

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•
•

•

•
•

•

•

Driftbudget 2020 fastställs enligt förslag.
Skattesatsen lämnas oförändrad.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.
Budgetanslag på 52 491 tkr överförs från tekniska nämnden till regionstyrelsen
med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen
Budgetanslag på 2 067 tkr överförs från miljö- och byggnämnden till regionstyrelsen med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till
regionstyrelsen
Investeringsbudget 2020-2021 samt plan 2022-2024 fastställs enligt förslag.
Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de
år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020
för utomlänsvården efter avslutad förhandling.

Reservation
Mot ärendets beslut avseende driftsbudget reserverar sig:
Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S), Saga Carlgren (V), Brittis
Benzler (V), Ylva Bendelin (S), Thord Ingesson (S), Peter Barnard (V), Annamaria
Bauer (V), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino Friberg Hansson (S), Per Edman
(V), Victoria Öjefors Quinn (V), Bo Björkman (S), Mats Sundin (S), Linus
Gränsmark (S), Jan Svensson (V), Hanna Westerén (S), Tommy Gardell (S), Lena
Eneqvist (S), Lennart Petersson (S), Håkan Ericsson (S), Linn Philip (S), Isabel
Enström (MP), Lisbeth Bokelund (MP), Torgny Ammunet (S), Anneli Klovsjö (S),
Wolfgang Brunner (MP), Robert Hall (MP), Gerd Holmström (Fi) och Torun Ström
(Fi).
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RF § 281 forts
RS 2019/7

Region Gotlands slutliga drift- och investeringsbudget för kommande år beslutas av
regionfullmäktige i november. I beslutet ska också finnas den skattesats som ska
tillämpas kommande år.
Budgeten beslutas i huvudsak av regionfullmäktige i juni. På hösten sker en
avstämning av de ekonomiska förutsättningarna och om det är nödvändigt kan
förändringar i budgeten beslutas. Driftbudget beslutas för kommande år med plan
för två påföljande år och investeringsbudget beslutas för två år med plan för tre
påföljande år.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om driftbudget i juni 2019 föreslås följande
förändringar för 2020:
Budgeterat resultat 2020 efter beslut av RF 2019-06-17 +69,1 mnkr
Justering finansförvaltningen, nytt förslag till kostnadsutjämning samt ny skatteprognos 2019-10-01 +68,0 mnkr.
Ramtillskott till följd av beslut om förändrad resursfördelningsmodell för hälso- och
sjukvårdsnämnden -2,1 mnkr.
Ramtillskott till hälso-och sjukvårdsnämnden för verksamhetsutveckling för
”Framtidens vårdinformationsmiljö” -15,0 mnkr.
Budgeterat resultat 2020 +120,0 mnkr
I planen för 2021 och 2022 har reserverats budgetmedel för personalkostnadsökningar, externa avtal samt förändring utifrån resursfördelningsmodellerna och
senaste prognoser för posterna i finansförvaltningsbudgeten. Ett effektiviseringsprogram föreslås där den sammanlagda effektiviseringen åren 2020-2022 ska uppgå
till 200 mnkr.
Jämfört med regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2020 och 2021 från
juni 2019 föreslår regionstyrelsen följande förändringar:
2020
Mark- och stadsmiljö att fördela
Enskilda vägar förbättring
Trafiksäkerhetsåtgärder enl. LTP
Enkelt avhjälpta hinder
Säkra skolvägar
Cykelplan Visby

2021
-11 000
1 000
1 200
500
800
2 000
forts
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Utveckling serviceorter
Lekutrustning
Bad & besöksplatser – upprustning
& förändring
Reinvestering belysning
Korttidsenhet Korpen
-30 000
Korttidsenhet Korpen
10 000
Inventarier för nya akuten
-5 600
Operationsavdelning
Summa
-25 600

1 500
1 000
1 000
2 000
-39 300
59 300
5 600
-1 000
24 600

Total investeringsbudget 2020 uppgår till 429,1 mnkr varav skattefinansierat
299,2 mnkr. Total investeringsbudget 2021 uppgår till 528,0 mnkr varav skattefinansierat 388,8 mnkr.
Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
Driftbudget 2020 fastställs enligt förslag.
Skattesatsen lämnas oförändrad.
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna fastställs.
Budgetanslag på 52 491 tkr överförs från tekniska nämnden till regionstyrelsen med
anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen.
Budgetanslag på 2 067 tkr överförs från miljö- och byggnämnden till regionstyrelsen
med anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen.
Investeringsbudget 2020-2021 samt plan 2022-2024 fastställs enligt förslag.
Barn- och utbildningsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Alléskolan pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år
som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
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Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020
för utomlänsvården efter avslutad förhandling.
Meit Fohlins (S) förslag i regionstyrelsen med instämmande av Saga Carlgren (V)
och Isabel Enström (MP) på följande:
Driftsbudget
Besparing
-20
Resurs HSN
-2,1
Ökad andel ekologiska livsmedel
-0,4
RS: Verksamhetsutveckling genom digitalisering
0,5
RS: Fritidsbanker
-0,4
RS: Ökat klimatåtagande
-5,0
RS: Mer kultur till barn och unga
-0,5
SON: arbete mot våld i nära relationer
Och hedersrelaterat våld
-2,0
BUN: Stärkt elevhälsa för förebyggande insatser
-3,0
SON: LSS
-7,0
HSN: samtalsbehandlare primärvård
-3,0
HSN: Verksamhetsutveckling och FVM sjukvård -11,0
HSN: ökad tillgänglighet primärvård
-5,0
HSN: Ambulans för ökad trygghet
-2,6
HSN: ingen efterhandskompensation
3,0
LOV primärvård
ÖFN: extra resurs kansli
-0,5
Exploateringsfastigheter
10
Resultat
67
Investeringar
Investeringsbudget ändras enligt följande:
Klimatinvesteringar 10 miljoner kr år 2020, 2021 och 2022, Tillgänglighetsramp
Gustavsvik 1,6 miljoner kr, Klintehamn 2030 2 miljoner kr 2020, 2021 och 2022, A7
Aktivitetspark 3,5 miljoner kr.
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Uppdrag
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram en gemensam plan för arbetet
med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits fram och för att kunna möta upp
arbetet med färdplanen för ett hållbart energisystem på Gotland.
Den ska bland annat innefatta ett incitamentssystem att minska antalet resor (minska
klimatutsläpp och kostnader) och riktlinjer för hur klimatinvesteringar ska göras.
Isabel Enström (MP) instämmer i Meit Fohlins yrkande i regionstyrelsen men har
följande tillägg i driftsbudget:
BUN: Resursskola Lövsta
Resultat

-1,5
65,5

Saga Carlgren (V) instämmer i Meit Fohlins och Isabel Enströms yrkande i
regionstyrelsen men har följande tillägg i driftsbudget:
HSN: förstärkning sjukvård
RS: Förebyggande folkhälsoarbete
RS: Kultur – barn och unga
BUN: Resursskola Lövsta
Resultat

-10
-4
-1
-1,5
50,5

Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Jesper
Skalberg Karlsson (M), Mats-Ola Rödén (L), Fredrik Gradelius (C), Gabriella
Hammarskjöld (C), Lars Thomsson (C), Lars Engelbrektsson (SD), Karl-Johan
Boberg (C), Stefan Nypelius (C), Andreas Unger (M), Jonas Niklasson (C)
Meit Fohlin (S) yrkar bifall till förslag i enlighet med det som hon framförde i
regionstyrelsen om driftsbudget, se ovan. I detta instämmer Håkan Ericsson (S),
Aino Friberg Hansson (S), Filip Reinhag (S), Hanna Westerén (S).
Meit Fohlin (S) yrkar att investeringsbudgeten ändras enligt följande:
Klimatinvesteringar 10 miljoner kr år 2020, 2021 och 2022, Tillgänglighetsramp
Gustavsvik 1,6 miljoner kr, Klintehamn 2030 2 miljoner kr 2020, 2021 och 2022,
A7 Aktivitetspark 3,5 miljoner kr. I detta instämmer Håkan Ericsson (S), Aino
Friberg Hansson (S), Filip Reinhag (S), Hanna Westerén (S), Saga Carlgren (V),
Brittis Benzler (V), Lisbeth Bokelund (MP), Gerd Holmgren (Fi) och Torun
Ström (Fi).
forts
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Meit Fohlin (S) yrkar om att uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen att ta fram
en gemensam plan för arbetet med att nå målen i den koldioxidbudget som tagits
fram och för att kunna möta upp arbetet med färdplanen för ett hållbart energisystem på Gotland
Saga Carlgren (V) yrkar bifall till Meit Fohlins yrkanden. Hon yrkar dessutom på
samma tilläggsförslag till driftsbudget som hon lade i regionstyrelsen, se ovan. I detta
instämmer Brittis Benzler (V).
Saga Carlgren (V) yrkar att det i samband med beslut om budget för 2021 ska
beslutas om en handlingsplan för utsläppsminskning i Region Gotlands verksamheter
som minst överensstämmer med nivåerna för utsläppsminskningar i koldioxidbudgeten för Gotland.
Isabel Enström (MP) yrkar bifall till Meit Fohlins yrkanden med samma tillägg till
driftsbudget som i regionstyrelsen. I detta instämmer Lisbeth Bokelund (MP).
Gerd Holmgren (Fi) yrkar, med instämmande av Torun Ström (Fi), bifall till Meit
Fohlins, Saga Carlgrens och Isabel Enström yrkanden om driftsbudget.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag om driftsbudget, Meit
Fohlins yrkande, Saga Carlgrens yrkande och Isabel Enströms yrkande om driftsbudget och finner att regionstyrelsen förslag bifalls.
Omröstning begärs. Som motförslag till eget yrkande ställer ordförande Meit Fohlins
yrkande, Saga Carlgrens yrkande och Isabel Enströms yrkande och finner att Meit
Fohlins yrkande bifalls.
I huvudomröstningen ställer ordförande proposition på regionstyrelsens förslag och
Meit Fohlins yrkande. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsen förslag och
nej-röst för Meit Fohlins yrkande. 37 röstar ja. 31 röstar nej. 3 är frånvarande. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag på
driftsbudget bifalls.
Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag om oförändrad skattesats och
finner att det bifalls.
Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag om Riktlinjer för god
ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till
nämnderna och finner att dessa fastställs.
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Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag om att budgetanslag på
52 491 tkr överförs från tekniska nämnden till regionstyrelsen med anledning av att
ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen samt att budgetanslag på 2 067 tkr överförs från miljö- och byggnämnden till regionstyrelsen med
anledning av att ansvaret för räddningstjänst i sin helhet flyttas till regionstyrelsen
och finner att detta bifalls.
Ordförande ställer proposition regionstyrelsens förslag på investeringsbudget och
Meit Fohlins yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning
begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelsens förslag och nej-röst för Meit
Fohlins yrkande om investeringsbudget. 37 röstar ja. 31 röstar nej. 3 är frånvarande.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag på
investeringsbudget fastställs.
Ordföranden ställer proposition på att barn- och utbildningsnämnden ska löpande,
vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av
Alléskolan pågår, återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten. Socialnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning
under de år som byggandet av nytt korttidsboende på Korpen pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten. Hälso- och sjukvårdsnämnden ges i uppdrag att återkomma angående budget 2020 för utomlänsvården
efter avslutad förhandling. Ordföranden finner att dessa tre uppdrag bifalls.
Ordförande ställer proposition på Saga Carlgrens tilläggsyrkande om handlingsplan
för utsläppsminskning och finner att det avslås.
Ordförande ställer proposition på Meit Fohlins yrkande om uppdrag till regionstyrelseförvaltningen att ta fram en gemensam plan för arbetet med att nå målen i
den koldioxidbudget och finner att det avslås. Omröstning begärs. Ja för avslag på
uppdraget. Nej för bifall till Meit Fohlins yrkande om uppdrag. 36 röstar ja. 31 röstar
nej, 4 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionfullmäktige har avslagit uppdraget.
Beslutsunderlag

Regionfullmäktige 2019-06-17 § 188
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-10
Regionstyrelsen 2010-10-23, § 330
Skickas till
Samtliga nämnder
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Låneram och anvisning eget kapital 2020

RS 2019/1100

Regionfullmäktiges beslut

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
• Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.
• Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
• Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 10 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering.
•

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget
om regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och
hur stor del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för
regionens upplåning. Låneskulden uppgår per den sista augusti till 581 mnkr.
Amortering har skett med 4 miljoner kr under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2020 innehåller stora
projekt så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för upptagande av långfristiga lån 2020 sätts till 300 miljoner kr.
Regionstyrelsens bemyndigande att besluta om att utnyttja eget kapital bör omfatta
endast tilläggsanslag för investeringar. Eventuella tilläggsanslag avseende driftbudget
ska beslutas av regionfullmäktige i varje enskilt fall. Förvaltningen föreslår att ramen
ska ökas från 5 till 10 miljoner.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta om följande punkter avseende
finansiella transaktioner 2020:
-

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.
Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.
Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 10 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital för tilläggsanslag för investering.
forts

31 (65)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 282 forts
RS 2019/1100
Ärendets behandling under mötet

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till finansiella
transaktioner 2020 och finner att dessa bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-10
Regionstyrelsen 2019-10-23 § 332
Skickas till
Samtliga nämnder
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Partistöd 2020

RS 2019/1115

Regionfullmäktiges beslut

Regionstyrelsen ska i början av januari 2020 betala ut partistöd till partierna med
mandat i regionfullmäktige enligt följande:
- Moderaterna, 963 927 kronor.
- Centerpartiet, 1 450 062 kronor.
- Liberalerna, 408 344 kronor.
- Kristdemokraterna, 338 896 kronor.
- Arbetarepartiet Socialdemokraterna, 1 450 062 kronor.
- Vänsterpartiet, 686 135 kronor.
- Miljöpartiet de gröna, 477 792 kronor.
- Sverigedemokraterna, 616 687 kronor.
- Feministiskt initiativ, 338 896 kronor.
• Regionstyrelsen ska fördela 660 300 kronor enligt beslutade regler för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland, varvid
det som däri anges om kultur- och fritidsförvaltningen istället ska avse regionstyrelsen.
• Utgifterna för partistöd enligt ovan ska belasta konto 6071.
•

Regionfullmäktige har att besluta om partistöd och av 4 kap. kommunallagen
(2017:725) framgår bl.a. följande:
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd).
Partistöd får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige och som
är juridiska personer. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige
för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får
ges också till ett parti som har upphört att vara representerat i fullmäktige, dock
endast under ett år efter det att representationen upphörde.
30 § Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet
får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti. Fullmäktige
får besluta att endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap.
vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet.
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31 § Beslut om partistöd ska innehålla ett krav på att mottagaren av partistödet
årligen ska lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det
ändamål som anges i 29 § första stycket. Redovisningen ska avse perioden 1 januari 31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen. Fullmäktige får
besluta att stöd inte ska betalas till ett parti som inte lämnar redovisning och
granskningsrapport enligt första och andra styckena.
32 § Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av fullmäktige minst en gång per år.
Regionfullmäktige har 2014-11-28, § 57 antagit regler om partistöd och hur det ska
beräknas. Av dessa framgår av 5. att fullmäktige i november månad i samband med
budgetbeslutet ska besluta om utbetalning av hela partistödet i början av januari.
Regionstyrelseförvaltningen noterar att samtliga av partiernas redovisningar avseende
år 2018 har inkommit.
Som p. 5 i regionens regler konstruerats kan det diskuteras om det finns något
prövningsutrymme oavsett om partiernas redovisningar har brister eller inte. Det
pågår ett arbete med att revidera regionens regelverk.
Förslaget till fördelning av partistöd är således endast en matematisk beräkning av
stödbeloppens storlek enligt regionens regler. Det får ankomma på den politiska
beredningen av ärendet att avgöra om någon annan bedömning av frågorna om
stödens storlek ska göras.
Regionstyrelsen har lagt fram förslag till utbetalning till partier med mandat i
regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

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

Inkomna redovisningar från partierna
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-27
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 307
Skickas till
Partiexpeditionerna
Regionstyrelseförvaltningen/Stab
Regionstyrelseförvaltningen/Kultur- och fritidsavdelningen
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Förändringar i reglementen med anledning
av förändrad organisation för räddningstjänsten samt ansvar för fastigheter:
regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljöoch byggnämnden

RS 2019/1059

Regionfullmäktiges beslut

Reviderat reglemente för regionstyrelsen, att träda i kraft 1 januari 2020 antas.
• Reviderat reglemente för tekniska nämnden, att träda i kraft 1 januari 2020 antas.
• Reviderat reglemente för miljö- och byggnämnden, att träda i kraft 1 januari 2020
antas.
•

Regionstyrelsen beslutade 2019-08-29, § 222 att ansvaret för räddningstjänstens
verksamhet i sin helhet flyttas till regionstyrelsen från den 1 januari 2020 men med
bibehållen förvaltningstillhörighet i samhällsbyggnadsförvaltningen.
Parallellt med arbetet att förbereda en flytt av räddningstjänstens verksamhet har ett
arbete pågått avseende en fastighetsreform, där ansvaret för Region Gotlands fastighetsförvaltning, exploatering och lokalförsörjning har utretts.
Det har tidigare varit en oklar gränsdragning mellan regionstyrelsens och tekniska
nämndens ansvar för fastighetsförvaltning och försäljning, varför det har föreslagits
att ansvaret för fastighetsförvaltning, upplåtelser och försäljningar ska flyttas över till
tekniska nämnden och att regionstyrelsen ska ansvara för exploatering och lokalförsörjning, RS 2019/528.
Tekniska nämnden har beretts tillfälle att yttra sig, och har tillstyrkt förslaget med
tydligare ansvarsfördelning, TN § 169/19. Nämnden har i sitt remissvar framfört
flertalet synpunkter som regionstyrelseförvaltningen har tagit i beaktande vid framtagande av revideringar i reglementena.
Med anledning av dessa två, större organisatoriska förändringar har behovet av att
revidera reglementen för följande nämnder uppstått:
-

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden.
forts
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Som en följd av att reglementena revideras uppstår också ett behov av att se över och
revidera handlingsplan för skydd mot olyckor. Regionstyrelseförvaltningen får därför
i uppdrag att ta fram förslag på reviderad handlingsplan för skydd mot olyckor, att
gälla för perioden 2020-2022.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att dessa förändringar i reglementena
är ändamålsenliga. Genom föreslagna förändringar är förhoppningen att ansvaret för
respektive område ska vara tydligt beskrivet, avgränsat och med en säker hemvist i
respektive nämnd.
Regionstyrelseförvaltningen gör vidare bedömningen att handlingsprogram för skydd
mot olyckor gällande perioden 2017-2019, vilket är förlängt att gälla ytterligare ett år,
dvs. hela 2020 ut, ska ses över och revideras avseende nämndtillhörighet, så att den
korrelerar med de uppdaterade reglementena.
Regionstyrelseförvaltningen vill slutligen påminna regionstyrelsen, tekniska nämnden
och miljö- och byggnämnden att förändringarna i reglementena genererar ett behov
av att styrelsen och nämnderna ser över sina respektive delegationsordningar snarast,
så att dessa är uppdaterade och förankrade så snart som möjligt, då ändringar i
reglementena är föreslagna att träda i kraft från 1 januari 2020.
Regionstyrelsen har beslutat att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram
förslag till reviderad handlingsplan för skydd mot olyckor, att gälla för 2020-2022.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att vidtagen
revidering av regionstyrelsens, tekniska nämndens och miljö- och byggnämndens
reglementen antas.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2017-12-18, § 70
Miljö- och byggnämnden 2018-12-17, § 70
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-16
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 284
Skickas till
Författningssamling
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
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Ägaranvisning för Almi företagspartner AB

RS 2019/976

Regionfullmäktiges beslut
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S) anmäler jäv och deltar inte i behandlingen av
detta ärende.

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning 2020 för Almi Företagspartner Gotland
AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att godkänna ägaranvisning för Företagspartner Gotland AB.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-23
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 283
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Införande av Barnkonventionen som lag
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Regionfullmäktiges beslut

Rapporten godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att inom befintliga strukturer och
ekonomiska ramar stödja nämndernas fortsatta arbete med barnens rättigheter
med särskild fokus på kunskapsutveckling.
• Regionstyrelseförvaltningen och övriga nämnder får i uppdrag att beskriva sitt
arbete utifrån Barnkonventionen i verksamhetsplan för 2020 med uppföljning
i delårsrapport 2.
•

Regionfullmäktige har att behandla ärende om att Barnkonventionen inkorporeras i
svensk lag och blir Barnrättslagen 1 januari 2020.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit fram ett kunskapsunderlag med identifierade
förbättringsområden för Region Gotland som redovisas i sin helhet i separat apport.
Som bilaga till rapporten finns även en GAP-analys med utgångspunkt i
implementeringsnycklar framtagna av SKL.
De i rapporten identifierade utvecklingsområden som Region Gotland har inför att
konventionen blir lag, är främst behov av aktuella politiska beslut, samordnande
funktion, förvaltningsövergripande arbetsgrupp och utbildningsinsatser på alla nivåer.
Underlaget i rapporten utgörs av information som inhämtats från enkät, rapporter,
utredningar, protokoll från olika politiska nivåer, kunskapssammanställningar,
websidor samt samtal med utvecklingsledare inom Region Gotland som tidigare
arbetat med barnrättsfrågorna.
De i rapporten identifierade utvecklingsområden som Region Gotland har inför att
konventionen blir lag, är främst behov av aktuella politiska beslut, samordnande
funktion, förvaltningsövergripande arbetsgrupp och utbildningsinsatser på alla nivåer.
Utifrån bl a GAP-analysen som belyser vilka utvecklingsbehov som föreligger i
verksamheterna föreslås följande åtgärder i rapporten:
-

Region Gotland arbetar fram ett förslag till underlag för beslut i fullmäktige om
att barnrättsarbete skall bedrivas i hela Region Gotland.
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Underlaget bör innehålla:
1. Förslag på principbeslut om att arbeta med barnrättsfrågor
2. Översyn av och förslag till hur återrapportering skall ske till den politiska nivån
3. Förslag till uppdrag att arbeta fram en handlingsplan för Region Gotlands arbete
med barnrätt.
Region Gotland inför en strategiskt placerad funktion (Barnrättssamordnare) som
har till uppgift att driva barnrättsfrågorna i hela Region Gotland. En sådan funktion
skapar goda förutsättningar för bevakning av nationell utveckling och samordning av
aktiviteter utifrån ovan beskrivna underlag samt identifierade utvecklingsområden
gällande Region Gotlands barnrättsarbete.
Region Gotland tillsätter en arbetsgrupp med representanter från alla förvaltningar
med uppdrag att arbeta med framtagandet av ovan beskrivna underlag samt i ett
längre perspektiv, följa och utveckla arbetet med Barnrättslagen i respektive
förvaltning samt bedriva aktiviteter för implementering (ex Kunskapslyftet).
Arbetsgruppen samordnas av Barnrättssamordnaren.
Ett flertal kommuner i landet har arbetat aktivt med barnrättsfrågorna under längre
tid, vilket innebär att de har en god förberedelse inför att konventionen blir lag. De i
rapporten identifierade utvecklingsområden som Region Gotland har inför att
konventionen blir lag är omfattande.
Föreslagna åtgärder i rapporten för att snabbt kunna möta utvecklingsbehoven
bedöms som högst relevanta. Samtidigt står Region Gotland inför ett läge där stora
besparingskrav ska realiseras. I en kontext där nya resurser för en utvecklingsinsats
enligt förslaget inte finns till hands, behövs åtgärder som kan rymmas inom befintliga
ramar.
Barnrättslagen gäller från 1 januari och samtliga verksamheter har att följa lagen. I
praktiken innebär den nya lagen inte att ansvaret skiftar, utan förhoppningen är att
ansvaret förtydligas och att arbetet med barnens rättigheter får ny kraft. Regeringens
bedömning är att detta inte kräver nya resurser.
Regionfullmäktige har nyligen antagit ett nytt styrkort där ett av målen lyder
”Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor”. Förutsättningar för att kunna styra mot att stärka barnens
rättigheter finns därmed i regionens styr- och ledningssystem.
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De områdena som den s.k. Barnrättsutredningen sett som särskilt angelägna att
fokusera på när det gäller barnens rättigheter är barn i migrationsprocessen, stöd och
service till barn med funktionsnedsättning samt barn som har bevittnat eller utsatts
för våld i familjen. Regionfullmäktige har tidigare bland annat antagit
”Integrationsstrategi”, ”Struktur, process och uppföljning utifrån FN:s konvention
för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar” samt ”Strategi
för att förebygga och motverka mäns våld mot kvinnor”. Inom ramen för detta
arbete kan och behöver även frågor kring barnens rättigheter särskilt beaktas.
Genom Barnsam, en struktur för att stödja förvaltningarna i sitt arbete genom
förvaltningsövergripande samarbeten kring barn och unga 0-24 år, finns goda
förutsättningar att fånga upp behov av förvaltningsövergripande stöd till de olika
verksamheterna.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås utifrån rådande ekonomiska förutsättningar
således att få i uppdrag att stödja nämndernas fortsatta arbete inom befintliga
strukturer och ekonomiska ramar med särskild fokus på kunskapsutveckling.
Regionstyrelsen har föreslagit att rapporten godkänns. Regionstyrelseförvaltningen
får i uppdrag att inom befintliga strukturer och ekonomiska ramar stödja nämndernas
fortsatta arbete med barnens rättigheter med särskild fokus på kunskapsutveckling.
Regionstyrelseförvaltningen och övriga nämnder får i uppdrag att beskriva sitt arbete
utifrån Barnkonventionen i verksamhetsplan för 2020 med uppföljning i delårsrapport 2.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsen förslag. I detta instämmer Linnéa
Högberg (KD).
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Victoria Öjefors Quinn (V), Torun Ström
(Fi) och Isabel Enström (MP):
-

Region Gotland arbetar fram ett förslag till underlag för beslut i fullmäktige om
att barnrättsarbete skall bedrivas i hela Region Gotland. Underlaget bör innehålla:
1. Förslag på principbeslut om att arbeta med barnrättsfrågor
2. Översyn av och förslag till hur återrapportering skall ske till den politiska
nivån
3. Förslag till uppdrag att arbeta fram en handlingsplan samt plan för uppföljning
för Region Gotlands arbete med barnrätt.
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-

Region Gotland inför en strategiskt placerad funktion (Barnrättssamordnare)
som har till uppgift att driva barnrättsfrågorna i hela Region Gotland.
Region Gotland tillsätter en arbetsgrupp med representanter från alla
förvaltningar med uppdrag att arbeta med framtagandet av ovan beskrivna
underlag samt i ett längre perspektiv, följa och utveckla arbetet med Barnrättslagen i respektive förvaltning samt bedriva aktiviteter för implementering (ex
Kunskapslyftet). Arbetsgruppen samordnas av Barnrättssamordnaren.

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Meit Fohlins yrkande
och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-10
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 285
Skickas till
Alla nämnder
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Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderad hjälpmedelspolicy med regionstyrelsens beslutade ändringar godkänns.

Region Gotlands hjälpmedelspolicy har förtydligats avseende definitionen personliga
hjälpmedel samt ansvaret för revideringar.
I tidigare skrivning kring ansvaret för revideringar ligger ansvaret på regionstyrelsen.
I den nya skrivningen är ansvaret för revideringar hos hjälpmedelskommittén.
Hjälpmedelskommittén gör bedömningen att reviderad hjälpmedelspolicy möjliggör
en ökad kvalitet för förskrivare av hjälpmedel samt underlättar för regionstyrelsen i
sitt arbete då ansvar för revidering åläggs hjälpmedelskommittén.
Regionstyrelsen har till regionfullmäktige föreslagit att förslag till hjälpmedelspolicy
ändras med tillägg enligt följande:
Mål: Kännedom om möjligheten att söka hjälpmedel är väl spridd bland regionens
invånare.
Ansvar: All berörd personal ansvarar för att personer i behov av hjälpmedel blir
informerade om möjligheten att tillhandahålla sådana.
Dessa ändringar är inarbetade i förslaget till regionfullmäktige.
Ärendets behandling under mötet

Mats-Ola Rödén (L) tillstyrker regionstyrelsens förslag och yrkar på ny lydelse i mål 2
enligt följande: Kännedom om regionens möjligheter att tillhandahålla personliga
hjälpmedel är väl spridd bland regionens invånare.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Mats Ola Rödéns
ändringsyrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-11
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 286
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Försörjningen
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Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Tekniska nämnden har föreslagit regionfullmäktige att avskaffa månadskort plus
inom kategorierna länskort, Visbykort och förortskort enligt alternativ 4. Återinföra
arbetsresekort med enhetspris inom färdtjänsten från och med regionfullmäktiges
beslut samt att reglementen och bestämmelser anpassas efter beslutet. De föreslår
även att egenavgiften revideras inom färdtjänsten enligt förslag.
Tekniska nämnden har beslutat att förvaltningen får återkomma till nämnden efter
ett år med en utvärdering av beslutet.
Inför beslutet fick teknikförvaltningen ett antal uppdrag: De har inför tekniska
nämndens ställningstagande i tjänsteskrivelser och utvärderingar redovisat vilka
konsekvenser ett beslut om avskaffande av månadskort plus inom färdtjänsten skulle
få. Redovisat förutsättning och effekten om införandet av arbetsresekortet med
enhetligt pris inkluderande att antal fria övriga resor. Förvaltningen har även lämnat
förslag på ett nytt enhetspris för tilltänkta ”Arbetsresekortet”. Förvaltningen har även
utrett och tagit fram förslag på ny taxa för egenavgiften. Information har tagits fram
om Region Gotlands nivå på egenavgift i jämförelse med övriga regioner och
kommuner i Sverige. Särskild hänsyn skulle tas till de regioner och kommuner som är
jämförbara med Region Gotland. De har även redovisat alternativ för enbart
avskaffande av månadskort plus. De skulle också säkra att information om det tilltänkta beslutet diskuteras i samråd med Region Gotlands tillgänglighetsråd och att
information inhämtas om eventuellt andra förslag för åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen anför att tekniska nämndens beslut om införande av
höjning av egenavgift inom färdtjänsten innebär:
För att Region Gotland skall kunna ta ett steg i riktning att få ekonomin i balans
rekommenderas en höjning av egenavgiften till att motsvara genomsnittet i riket. För
Region Gotlands del skulle detta innebära en höjning från nuvarande 13,6 % till
ca 27 %, en höjning med 13,4 %-enheter, som också motsvarar en dubblering av
nuvarande egenavgift. En höjning på en gång kommer att uppfattas som väldigt
kraftig höjningen kommer därför genomföras under en treårs-period med följande
intervaller: År 1 till 18 %, år 2 till 23 % och år 3 till 27 %.
Som exempel kan nämnas att föreslagen taxa vid resa över 55 kilometer innebär en
höjning från 106 kronor till 176 kronor.
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Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens beslut avseende månadskort plus. Då syftet med förändringen inte har uppfyllts och kostnaden ökat
väsentligt bör en förändring göras.
Egenavgiftens betydelse för färdtjänstberättigades förmåga att utnyttja tjänsten
framgår inte av tekniska nämndens beslut. Utifrån den ekonomiska aspekten
tillstyrker regionstyrelseförvaltningen förslaget, men utifrån ett tillgänglighetsperspektiv är det viktigt att effekterna följs noga så att det inte uppstår en situation
där färdtjänstberättigade förhindras att delta i samhället på samma villkor som andra.
Regionstyrelsen har föreslagit att månadskort plus inom kategorierna länskort,
Visbykort och förortskort avskaffas och arbetsresekort med enhetspris inom
färdtjänsten återinförs från och med regionfullmäktiges beslut. Egenavgiften inom
färdtjänsten revideras enligt förslag.
Ärendets behandling under mötet

Tommy Gardell (S) yrkar att ärendet återremitteras, i andra hand yrkas på att ärendet
avslås. I detta instämmer Lars Engelbrektsson (SD), Gerd Holmgren (Fi) och Saga
Carlgren (V).
Motivering till återremissen: Inget samråd har skett med organisationer för personer
med funktionsnedsättning angående höjning av egenavgifter i färdtjänsten. Det
uteblivna samrådet från Region Gotland bryter mot ingångna överenskommelser
med ovan nämnda organisationer. En konsekvensanalys måste tas fram för vad som
gäller och vad det innebär vid ett så omfattande förslag för de som nyttjar färdtjänst.
Karl-Johan Boberg (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Claes
Nysell (L) och Eva Gahnström (C).
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på dagen sammanträde.
Omröstning begärs. Ja för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Nej för
att ärendet ska återremitteras. 34 ledamöter röstar ja. 34 ledamöter röstar nej.
3 ledamöter är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ärendet återremitteras, då mer än en tredjedel av ledamöterna röstar för en
återremiss.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2019-06-19, § 155
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 282
Skickas till
Tekniska nämnden
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Regionfullmäktiges beslut
•

•

•

•
•
•
•

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Bästeträsk ytvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår
av karta ”Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk” i bilaga 1 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147, 2019-08-15.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
ytvattentäkten Bästeträsk”, bilaga 2 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN
2015/1147, 2019-08-15.
Till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147,
2019-08-15.
Föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2020.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla omedelbart
(från 2020-01-01) även om de överklagas.
I beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
I beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § i förordning (SFS 1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.

Efter en förfrågan från Länsstyrelsen i Gotlands län, antog tekniska nämnden i
november 2013 (§ 253), en prioriteringslista som i praktiken gav teknikförvaltningen
(TKF) i uppdrag att ta fram underlag för inrättandet av ett vattenskyddsområde för
den kommunala ytvattentäkten Bästeträsk.
Lagrum för inrättande av vattenskyddsområde utgörs i första hand av miljöbalkens
sjunde kapitel samt förordningen (SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla vattentäkter som
försörjer mer än 50 personer eller levererar mer än 10 kubikmeter, m3, vatten per
dygn ska skyddas.
Den första ansökan om vattenskyddsområde för Bästeträsk ytvattentäkt innehållande
skyddsområde och föreskrifter arbetades på förvaltningens uppdrag fram av
AkvaNovum AB med stöd av advokatfirman Åberg & Co under 2014−2015.
Ansökan grundar sig bland annat på Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden (NFS 2003:16) och Naturvårdsverkets handbok om vattenskyddsområde (2010:5).
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Efter informations- och dialogmöte reviderades ansökan. Samråd utfördes under
2016. Med anledning av inkomna synpunkter utfördes under 2017 en riskbedömning
av bete intill Bästeträsk av Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).
Under 2017−2018 har en samrådsredogörelse tagits fram och med anledning av
synpunkter som framkom i samrådet reviderades ansökan ytterligare. Även skyddsområdets omfattning ändrades något. Ett nytt samråd utfördes sommaren 2018 med
ytterligare nya fastighetsägare som omfattades av viss utvidgning samt fastighetsägare
som fick omfattande förändring. Dessa har sammanställts och bemöts i ytterligare en
samrådsredogörelse. Information om processen har även skett genom kungörelse i
gotlandstidningarna.
Det slutgiltiga förslaget innebär att sjön Bästeträsk inklusive en strandremsa på
50 meter och i stort sett alla våtmarker, med samma tillägg på 50 meter, inom
tillrinningsområdet, ingår i den primära skyddszonen. Den sekundära zonen omfattar
hela avrinningsområdet till Bästeträsk.
Frågan om inrättandet av ett vattenskyddsområde har komplicerats av att det inom
det föreslagna skyddsområdet under många år pågick två stora tillståndsprövningar
gällande omfattande kalkstensbrytning inklusive vattenverksamhet. Tekniska
nämnden beslutade i februari 2019 (§ 51) att bordlägga ärendet om vattenskyddsområdet tills dess att domstolsväsendet slutligt avgjort kalktäktsärendena. I april 2019
meddelande slutligen Högsta domstolen att man inte avsåg att ge prövningstillstånd
till de två täktärendena, vilket innebar att Mark- och miljööverdomstol avslag till
brytningsansökningarna från september 2018 stod fast.
Framtagande av ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Bästeträsk
följer VA-plan 2018 (TN § 272, 2018-11-21).
Regionstyrelsen har ställt sig bakom förslaget till vattenskyddsområde för Bästeträsks
ytvattentäkt och föreslår fullmäktige besluta:
Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Bästeträsk ytvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår av
karta ”Vattenskyddsområde för ytvattentäkten Bästeträsk” i bilaga 1 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147, 2019-08-15.
Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för ytvattentäkten Bästeträsk”, bilaga 2 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147,
2019-08-15.
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Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2015/1147,
2019-08-15.
Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2020.
Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § i förordning
(SFS 1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Ärendets behandling under mötet

Isabel Enström (MP) yrkar att i enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer
och i linje med flertalet andra befintliga vattenskyddsområden på Gotland på nedan
ändring:
12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten Primär skyddszon ”Täkt
av berg, naturgrus, sand eller andra jordarter är förbjuden .” I detta instämmer Gerd
Holmgren (Fi) och Saga Carlgren (V).
Karl-Johan Boberg (C) tillstyrker, med instämmande av Tommy Gardell (S), regionstyrelsens förslag, samt yrkar att Isabel Enström tilläggsyrkande avslås. I dessa båda
yrkanden instämmer Claes Nysell (L) och Kristian Gustafsson (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Isabel Enströms tilläggsyrkande och finner att det
avslås.
Beslutsunderlag

Ansökan. 2018-05-30
Tekniska nämnden 2019-08-28, § 176
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-12
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 287
Skickas till
Tekniska nämnden
Miljö- och byggnämnden
Länsstyrelsen i Gotlands län
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 290

Förstudie avseende del av området
Gråbo/Furulund

RS 2019/1029

Regionfullmäktiges beslut

Startpromemorian för stadsbyggnadsprojekt inom delar av området Gråbo/Yttre
Furulund i Visby, Region Gotland godkänns.
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta projektdirektiv och utse
projektledare för start av exploateringsprojekt inom det område som startpromemorian omfattar med syfte att säkerställa ett genomförande.
• Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ta fram detaljplaner enligt förslag i
startpromemorian. Detta beslut ersätter tidigare beslut om planuppdrag inom
området.
•

På uppdrag av regionstyrelseförvaltningen har teknikförvaltningen tillsammans med
samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram en startpromemoria i syfte att utgöra
underlag för beslut att påbörja ett exploateringsprojekt inom del av området
Gråbo/Yttre Furulund. Området föreslås delas in i tre delområden som planläggs
med en detaljplan per delområde. För att binda samman gatunätet och möjliggöra att
kollektivtrafik förs in i området prövas en lokalgata på Kuststadens fastighet Visby
Bogen 2. Marken direktanvisas till Gotlandshem respektive Kuststaden för
byggnation av bostäder upplåtna med hyresrätt.
Under förutsättning att regionstyrelsen godkänner föreliggande startpromemorian för
stadsbyggnadsprojekt inom delar av området Gråbo/Yttre Furulund i Visby, avser
regionstyrelseförvaltningen att upprätta projektdirektiv för exploateringsprojekt med
syfte att säkerställa ett genomförande. Medel för exploateringsprojektet ryms inom
beslutad exploateringsbudget för 2020.
Regionstyrelseförvaltningen vill understryka vikten av att tekniska nämndens budgetram för drift av gator, parker, dagvatten mm, utökas i takt med ett utökat ansvar för
verksamhetsområden som ett resultat av genomförda stadsbyggnadsprojekt.
Regionstyrelseförvaltningen anser att bilagd förstudie är väl genomarbetad och ger en
god grund för att starta upp exploateringsprojekt för utvecklingen inom området
Gråbo/Yttre Furulund i Visby.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att Startpromemorian för stadsbyggnadsprojekt inom delar av området Gråbo/Yttre Furulund i Visby, Region Gotland
godkänns.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 290 forts
RS 2019/1029

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att upprätta projektdirektiv och utse
projektledare för start av exploateringsprojekt inom det område som startpromemorian omfattar med syfte att säkerställa ett genomförande.
Miljö- och byggnämnden får i uppdrag att ta fram detaljplaner enligt förslag i
startpromemorian. Detta beslut ersätter tidigare beslut om planuppdrag inom
området.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget.
Ärendets behandling under mötet

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

Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-11
Regionstyrelsen 2019-10-23,§ 289
Skickas till
Tekniska nämnden, Teknikförvaltningen - Mark & Stadsmiljö
Miljö- och byggnämnden, Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 291

Motion. Riktlinjer för sociala investeringar

RS 2019/431

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås utifrån de yrkanden som görs i motionen. I övrigt anses motionen
besvarad utifrån fört resonemang om sociala satsningar/sociala investeringar.

I en motion inlämnad av Håkan Ericsson (S) yrkas att regionstyrelsen ska ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utforma riktlinjer för investeringsprocessen för
sociala investeringar. Han yrkar även att riktlinjerna för sociala investeringar bör som
med övriga investeringar beskriva ansvar och roller, definition av investeringar,
budgetprocess, finansiering och ekonomiska hantering.
Regionstyrelseförvaltningen anför att sociala investeringar är redovisningsmässigt
ingen investering. Det är ett begrepp för satsningar som avser att utveckla förebyggande åtgärder inom det sociala området. Det finns därför inte någon möjlighet
att utforma riktlinjer utifrån en investeringsprocess. För att kunna klassificeras som
investering finns krav på att tillgången är identifierbar. En materiell anläggningstillgång är en fysisk tillgång avsedd för stadigvarande bruk eller innehav. En
immateriell tillgång är en identifierbar icke-monetär tillgång utan fysisk form. Att
tillgången är identifierbar innebär att den är avskiljbar, dvs det går att avskilja eller
dela av den och sälja, överlåta, licensiera, hyra ut eller byta den.
Om riktlinjer för sociala satsningar/sociala investeringar ska skrivas måste dessa utgå
ifrån att Region Gotland beslutar att avsätta medel inom driftutrymmet som ska
användas till särskilda satsningar som kan kallas för sociala investeringar eller sociala
satsningar. I dagsläget finns inget sådant beslut i Region Gotland.
Exempel på regelverk för sociala investeringar eller satsningar finns bland annat i
Norrköpings kommun och Region Västra Götaland. Sveriges kommuner och
landsting har i flera rapporter behandlat begränsningar och möjligheter att skapa
långsiktiga finansieringslösningar för förebyggande åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen stödjer den strategiska innebörden i begreppet sociala
satsningar/sociala investeringar, det vill säga prioriteringar utifrån insatser som kan
betala sig på sikt, t ex i form av uteblivna kostnader i socialtjänsten. För att långsiktiga förebyggande satsningar, av strategisk investeringsnatur, ska kunna försvaras
krävs att de görs med en tydlig samhällsekonomisk prövning och att resultatet mäts
och kan värderas i såväl mänskliga som ekonomiska termer.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 291 forts
RS 2019/431

Det finns en växande insikt om att förebyggande insatser, om de är framgångsrika, på
längre sikt kan vara mycket lönsamma ur ett kommunalekonomiskt eller samhällsekonomiskt perspektiv. Regionstyrelseförvaltningen rekommenderar att om Region
Gotland vill införa begreppet sociala satsningar/sociala investeringar måste detta ske
med tydlig definition som klargör den strategiska innebörden, att riktlinjer utarbetas
för hur begreppet ska användas och hur rutiner för beslutsunderlag, uppföljning och
utvärdering ska se ut.
Det finns dock inga genvägar för att finansiera nya satsningar. All verksamhet måste
rymmas inom det gemensamma ekonomiska utrymmet. Nya satsningar måste därför
konkurrera med andra prioriteringar om de befintliga resurserna.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås utifrån de yrkanden
som görs. I övrigt anses motionen besvarad utifrån nedanstående resonemang om
sociala satsningar/sociala investeringar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Håkan Ericsson (S), Rolf Öström (M) och Stefan Nypelius (C).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2019-03-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-15
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 299
Skickas till
Socialnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 292

Motion. Narkotikafritt Gotland

RS 2019/301

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Håkan Ericsson (S) har i en motion yrkat att regionstyrelsen uppdras att utarbeta en
mångårig offensiv samlad strategi för att snarast få ett narkotikafritt Gotland.
Motionären menar att en sådan offensiv ska ses om en social investering och att det
därmed måste avsättas resurser till denna sociala investering.
Regionsstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås med motiveringen att
arbetet med Ett narkotikafritt Gotland på ett framgångsrikt sätt ingår i det övergripande brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland. Ett mångårigt utvecklat och samlat arbete har utformats tillsammans med myndigheter,
näringsliv och organisationer utifrån målet i Vision 2025 om ett narkotikafritt
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i motionärens intentioner om ett samlat
grepp för ett narkotikafritt Gotland. Regionstyrelseförvaltningen bedömer att arbetet
med Ett narkotikafritt Gotland på ett framgångsrikt sätt ingår i det övergripande
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet på Gotland. Utifrån rapporten
ANDT- & brottsförebyggande arbetet inom Region Gotland (2018) har problembilden identifierats och bedöms ligga till grund för ett utvecklat och samlat arbete
tillsammans med andra aktörer. Genom den överenskommelse Regionen har gjort
med polisen på Gotland och det i övrigt redovisade utvecklingsarbetet anser
förvaltningen att Ett narkotikafritt Gotland ingår i helheten för problemområdet
utanförskap, psykisk ohälsa, droger och våld. Dessa områden integrerar med
varandra och måste, precis som motionären anger, skapa en samverkan mellan
regionens olika delar. Arbetet innebär att ha ett bredare perspektiv där samverkan ska
ske på ett organiserat sätt med myndigheter, näringsliv och organisationer. Arbetet är
prioriterat och resurser tas utifrån budgetram samt till viss del av medel från
länsstyrelsen. Ytterligare en strategi inom ett redan sammanhållet och verkningsfullt
samarbete bedömer regionstyrelseförvaltningen vara verkningslöst.
Utifrån ovanstående redovisat utvecklings- och samverkansarbete för ett brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete där ett narkotikafritt Gotland ingår som
en viktig del föreslår regionstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
I arbetsutskottet 2019-09-24 § 265 fick regionstyrelseförvaltningen i uppdrag
att redovisa hur arbetet ytterligare kan samordnas och stärkas för att minska
narkotikamissbruket på Gotland.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 292 forts
RS 2019/301

Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Håkan Ericsson (S) och Rolf Öström (M).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2019-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-24
Regionstyrelsen 2019-10-23, § 300
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 293

Avsägelser och fyllnadsval

Regionfullmäktiges beslut

Joakim Samuelssons (C) avsägelse som ersättare i Styrelsen för samordningsförbundet Gotland, Finsam godkänns.
• Ny ersättare i Finsam efter Joakim Samuelsson, (C).
Johan Malmros (C), Väskinde Skäggs 422, 622 75 Visby.
• Håkan Liljas (SD) avsägelse som nämndeman i Tingsrätten godkänns.
• Ny nämndeman i Tingsrätten efter Håkan Lilja (SD).
Lennart Modig Kihlberg (SD), Jungmansgatan 29, 621 51 Visby.
•

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Nedanstående avsägelser har inkommit:
Joakim Samuelssons (C) avsägelse som ersättare i Styrelsen för samordningsförbundet Gotland, Finsam.
Håkan Liljas (SD) avsägelse som nämndeman i Tingsrätten.
Skickas till
De berörda
Berörda nämnder
Partiexpeditionerna
Regionstyrelseförvaltningen - Löne, Lena Wessman
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 294

Medborgarförslag; anmälan av beslutade

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder överlåtit
(delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut. Dessa återkommer nu för
kännedom och anmälan till regionfullmäktige.
Charlotte Lindbys medborgarförslag om kommunalskatt för alla som arbetar och har
verksamhet på Gotland. Inkom 2019-04-16. RS 2018/465.
Beslut i Regionstyrelsen 2019-10-23, § 302.
N.N:s medborgarförslag om avgifter från besökare och sommarverksamhet för att
finansiera av infrastruktur. Inkom 2019-04-16. RS 2018/845.
Beslut i Regionstyrelsen 2019-10-23, § 301.
Karin Stephanssons medborgarförslag om hundrastgård i Visby. Inkom 2019-1218. RS 2018/1298.
Beslut i Tekniska nämnden 2019-10-24, § 227.
Mikael Söderholms medborgarförslag om fastighetsskatt på fritidshus för inte
bofasta. Inkom 2019-03-25. RS 2019/430.
Beslut i Regionstyrelsen 2019-10-23, § 303.
Lars Sjöströms medborgarförslag om offentlig toalett i anslutning till klättersilon i
Visby. Inkom 2019-05-14. RS 2019/636.
Beslut i Tekniska nämnden 2019-10-24, § 228.
Ingela Ekmans medborgarförslag om ökat TV-utbud på Region
Gotlands äldreboenden. Inkom 2019-05-16. RS 2019/643.
Beslut i Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-10-16, § 108 och Socialnämnden 201910-16, § 137.
Therese Koorems medborgarförslag om ett bi-vänligare Visby. Inkom 2019-05-20.
RS 2019/651.
Beslut i Tekniska nämnden 2019-10-24, § 224.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 294 forts
Andreas Söderlunds medborgarförslag om cykelväg på Hangarvägen i norra Visby.
Inkom 2019-06-07. RS 2019/753.
Beslut i Tekniska nämnden 2019-10-24, § 225.
Mats Lindkvists medborgarförslag om cykel- o gångbanor på f.d. järnvägsbankar.
Inkom 2019-06-17. RS 2019/779.
Beslut i Tekniska nämnden 2019-10-24, § 226.
Maja Erikssons medborgarförslag om att installera s.k. porrfilter i skolorna. Inkom
2018-12-13. RS 2018/1281.
Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2019-10-22, § 123.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 295

Medborgarförslag; nyinkomna

Regionfullmäktiges beslut

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:
Liselotte Nygrens medborgarförslag om alkoholmätare i Region Gotlands fordon.
Inkom 2019-10-17, RS 2019/1176.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Nina Hallbergs medborgarförslag om färre parkeringsplatser till förmån för bilpooler.
Inkom 2019-10-22, RS 2019/1187.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Jens Cederblads medborgarförslag om att ta bort varor märkta med Ekologiskt och
Fairtrade. Inkom 2019-10-27, RS 2019/1204.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Maja Allards medborgarförslag om farthinder på Smedjegatan i Visby. Inkom 201910-27, RS 2019/1206.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Anna Karimos medborgarförslag om snabbare byten av trasiga gatlyktor. Inkom
2019-11-10, RS 2019/1266.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Jimmy Anderssons medborgarförslag om söndagsöppet på ungdomsgården Puma för
alla åldrar. Inkom 2019-11-12, RS 2019/1275.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Rikard von Zweigbergks medborgarförslag om enkelriktat på A7-området för bättre
möjligheter att parkera. (inkom 2019-11-14) RS 2019/1292.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Skickas till
Berörda nämnder
Förslagsställarna
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 296

Interpellation. Information om vård vid
könsdysfori

RS 2019/1190

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L) besvarade interpellation ställd av Torun Ström (Fi) om vård vid könsdysfori. Torun Ström tackade
för svaret och kommenterade frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-10-21
Interpellationssvar 2019-11-18

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 297

Interpellation. Om kultur- och fritidsverksamheten

RS 2019/1191

Kultur- och fritidsberedningens ordförande Fredrik Gradelius (C) besvarade
interpellation ställd av Isabel Enström (MP) om kultur- och fritidsverksamheten.
Isabel Enström tackade för svaret och kommenterade frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-10-21
Interpellationssvar 2019-11-18

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 298

Interpellation. Prioriteringar för den
regionala kulturen

RS 2019/1194

Kultur- och fritidsberedningens ordförande Fredrik Gradelius (C) besvarade
interpellation ställd av Filip Reinhag (S) om prioriteringar för den regionala
kulturen. Filip Reinhag tackade för svaret och kommenterade frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-10-21
Interpellationssvar 219-11-18

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 299

Interpellation. Elevhälsa

RS 2019/1195

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius (C) besvarade
interpellation ställd av Aino Friberg Hansson (S) om elevhälsa. Aino Friberg
Hansson tackade för svaret och kommenterade frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-10-21
Interpellationssvar 2019-11-18

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 300

Information. Individrapportering av ej
verkställda beslut 2019

RS 2019/785

Socialnämnden överlämnar rapporten om beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen och
9 § LSS som inte verkställts (gynnande ej verkställda beslut) den 30 juni 2019 till
regionfullmäktige och regionens revisorer.
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 7 beslut som inte har verkställts inom tre månader beroende på
resursbrist. Besluten gäller bostad med särskild service och avlösarservice inom
omsorgen om funktionsnedsatta (3 stycken), särskilt boende inom äldreomsorgen
(2 stycken) respektive kontaktfamilj enligt SoL inom individ och familjeomsorgen
(2 stycken).
I tolv fall har brukaren tackat nej till erbjuden insats.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2019-09-19, § 119
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 301

Eventuella frågor

Inga frågor ställs på sammanträdet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 302

Nya motioner

Följande motioner har inkommit till sammanträdet 2019-11-18:
Motion från Saga Carlgren m.fl. (V) om samordnad livsmedelsdistribution.
RS 2019/1326
Motion från Lisbeth Bokelund m.fl (MP) om att plantera träd i Visby. RS
2019/1327
Motion från Wolfgang Brunner m.fl. (MP) om strategier för hållbart och klimatanpassat bostadsbyggande. RS 2019/1328
Motion från Hanna Westerén (S) och Meit Fohlin (S) om förrehabiliterande insatser.
RS 2019/1329
Motion från Meit Fohlin (S) om hyreslägenheter på landsbygden. RS 2019/1330
Anm: Motionerna bifogas protokollet.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-11-18

RF § 303

Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellationer har inkommit till sammanträdet 2019-11-18:
Interpellation från Victoria Öjefors Quinn (V) om transportprogrammet och
klimatfrågan. Inkom 2019-11-18, RS 2019/1335
Interpellation från Saga Carlgren (V) om utsläppsbudget. Inkom2019-11-18,
RS 2019/1338
Interpellation från Tommy Gardell (S) om upphandling av beställningscentral.
Inkom 2019-11-18, RS 2019/1339
Interpellation från Isabel Enström (MP) om s.k. ö-faktor. Inkom 2019-11-18,
RS 2018/1340
Interpellation från Mats Sundin (S) om våld i nära relationer. Inkom 2019-11-18,
RS 2019/1341
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-11-18

Omröstning § 275
Ärende: Delårsrapport 2019:2, omröstning 1
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Niklas Gahne (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Ingrid Engström (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Karl-Johan Boberg (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)
Ann-Christin Wallin (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)

Proposition:
JA:
För avslag på Meit Fohlins yrkande i
första hand
NEJ: För bifall till Meit Fohlins yrkande i
första hand

Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Torgny Ammunet (S)
Anneli Klovsjö (S)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Robert Hall (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Avstår:
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jan Svensson (V)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

Frånvarande:
Tina Benthammar
Eva Pettersson

PROTOKOLL
2019-11-18

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-11-18

Omröstning § 275
Ärende: Delårsrapport 2019:2, omröstning 2
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Niklas Gahne (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Ingrid Engström (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Karl-Johan Boberg (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)
Ann-Christin Wallin (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)

Proposition:
JA:
För avslag på Meit Fohlins yrkande i
andra hand
NEJ: För bifall till Meit Fohlins yrkande i
andra hand

Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Torgny Ammunet (S)
Anneli Klovsjö (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jan Svensson (V)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Robert Hall (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Tina Benthammar
Eva Pettersson

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-11-18

Omröstning § 278
Ärende: Uppdrag. Utredning om framtidens skolorganisation
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Niklas Gahne (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Ingrid Engström (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Karl-Johan Boberg (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)
Ann-Christin Wallin (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)

Proposition:
JA:
För bifall till regionstyrelsens förslag
NEJ: För bifall till Meit Fohlins yrkande

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Håkan Ericsson (S)
Linn Philip (S)
Torgny Ammunet (S)
Anneli Klovsjö (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jan Svensson (V)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Robert Hall (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Tina Benthammar
Eva Pettersson

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-11-18

Omröstning § 281. 1 Driftsbudget
Ärende: Strategisk plan och budget 2020-2022
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Niklas Gahne (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Ingrid Engström (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Karl-Johan Boberg (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)
Ann-Christin Wallin (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)

Proposition:
JA:
För bifall till regionstyrelsens förslag
NEJ: För bifall till Meit Fohlins yrkande

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Håkan Ericsson (S)
Tony Ekman (S)
Charlotte Andersson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Robert Hall (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Reber Kalamin Shareef (SD)
Tina Benthammar
Eva Pettersson

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-11-18

Omröstning § 281. 2 Investeringsbudget
Ärende: Strategisk plan och budget 2020-2022
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Niklas Gahne (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Ingrid Engström (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Karl-Johan Boberg (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)
Ann-Christin Wallin (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)

Proposition:
JA:
För bifall till regionstyrelsens förslag
NEJ: För bifall till Meit Fohlins yrkande

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Håkan Ericsson (S)
Tony Ekman (S)
Charlotte Andersson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Robert Hall (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Reber Kalamin Shareef (SD)
Tina Benthammar
Eva Pettersson

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2019-11-18

Omröstning § 281. 3 Uppdrag
Ärende: Strategisk plan och budget 2020-2022
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Niklas Gahne (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Ingrid Engström (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Karl-Johan Boberg (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)
Ann-Christin Wallin (C)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Mats-Ola Rödén (L)
Lena Grund (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)

Proposition:
JA:
För bifall till regionstyrelsens förslag
NEJ: För bifall till Meit Fohlins yrkande

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Håkan Ericsson (S)
Tony Ekman (S)
Charlotte Andersson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Robert Hall (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Reber Kalamin Shareef (SD)
Tina Benthammar
Eva Pettersson

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-11-18

Omröstning § 288
Ärende: Förslag till ändring av taxa för kollektivtrafik och färdtjänst
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Eva Nypelius(C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Niklas Gahne (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Andreas Unger (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Ingrid Engström (C)
Lars Thomsson (C)
Philip Swärd (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Rebeca Gajardo Angel (C)
Karl-Johan Boberg (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)
Ann-Christin Wallin (C)
Mats-Ola Rödén (L)
Aina Mattsson (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)
Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)

Proposition:
JA:
För bifall till regionstyrelsens förslag
NEJ: För bifall till Meit Fohlins yrkande

Filip Reinhag (S)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Hanna Westerén (S)
Tommy Gardell (S)
Lena Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Håkan Ericsson (S)
Tony Ekman (S)
Charlotte Andersson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Peter Barnard (V)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Lars Engelbrektsson (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Håkan Lilja (SD)
Robert Hall (MP)
Gerd Holmgren (Fi)
Torun Ström (Fi)
Frånvarande:
Reber Kalamin Shareef (SD)
Tina Benthammar
Eva Pettersson

Bilaga § 296
INTERPELLATIONSSVAR
2019-11-18

Interpellationssvar om rutiner för vård vid könsdysfori
Torun Ström har i en interpellation ställt följande fråga till ordförande i HSN:
•

Hur kommer Region Gotland säkerställa att de lokala rutinerna för vård vid könsdysfori
finns tillgängliga på hemsida, exempelvis 1177 Vårdguiden

Bakgrund:
Regionfullmäktige 2016-10-24 § 180 beslutade, efter en motion från Fi följande: ”Information om
var resurserna med specialistkompetens finns, samt hur vårdmöjligheterna ser ut för transpersoner, ska finnas
tillgängliga på hemsida.”
På 1177 Vårdguiden finns uppgifter om vart man skall vända sig - söka Vårdcental, ringa 1177
eller gå till Ungdomsmottagningen (Ungdomsmottagningens digitala sida på Gotland hade 2018
cirka 200 000 besök, ett högt antal jämfört med rikets 8 000 000 besök).
Det finns en tydlig ökning av unga personer som är obekväma med kropp och identitet i Riket
såväl som på Gotland. Hälso- och sjukvårdens bedömning är att könsdysfori är ett av de
områden där Gotlands litenhet gör det svårt för oss att på ett korrekt, patientsäkert och hållbart
sätt upprätthålla lokal kompetens. Idag så remitteras personer med könsdysfori till ANOVA
Karolinska, där utredning och behandling genomförs
Hur kommer Region Gotland säkerställa att de lokala rutinerna för vård vid könsdysfori
finns tillgängliga på hemsida, exempelvis 1177 Vårdguiden?
Det finns för få lokala rutiner och verksamheter representerade på 1177. Det är viktigt att öka
antalet då det är en del i att ge gotlänningarna större möjligheter att informera sig och bli
delaktiga i sin egen/anhörigas vård. Vad gäller könsdysfori, enligt den information jag tagit del av,
så finns det idag ingen upprättad skriftlig rutin. Frågan är väckt och med tanke den ökning som
sker så behöver en plan för detta vara klar under 2020. Region Gotland och Hälso- och
sjukvårdsnämnden har ett jobb att göra!
Mats-Ola Rödén
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilaga § 297

Interpellationssvar
2019-11-14

Interpellationssvar om tidsplan för anläggningsstrategi
Svar på interpellation från Isabel Enström, ”Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius om Kultur- och fritidsverksamheten”. Denna interpellation lämnade Eva över till mig i
egenskap av kultur och fritidsberedningens ordförande.
Finns en tidsplan för en sammanhållen process för det pågående arbetet med Kultur- och fritids
anläggningsstrategi, inkluderat kostnader för drift och underhåll, samt kopplat till översyn av taxor, avgifter och
bidrag liksom till en jämställdhetsanalys?
Ja det finns en tidsplan som presenteras nedan, driftskostnader är kopplat till nyttjandegraden av
anläggningar där det går att mäta.
Om ja: när presenteras den och finns även en planerad dialogprocess med en bredd av idrotter och utövare där även
skolans behov prioriteras utifrån skollagen?
Idrotten har varit med kanaliserat genom GotlandsIdrotten, de har genomfört en
enkätundersökning bland sina medlemsföreningar, de har även haft en referensgrupp som mer
aktivt varit med på möte etc. Detta har varit viktigt ett underlag och förankring för innehållet i
rapporten. Skolans situation belyses också i rapporten där Visby och Roma är de områden där
skolan har svårigheter att få tillräckligt med tid i gymnastikhall.
Planerad tidsplan:
15 okt

Utkast presenterad på KFB

1 dec

Sista svarsdag för remissvar från respektive parti.

15-29 jan

Omskrivet förslag presenteras på KFB

13 feb

RSAU

26 feb

RS

30 mar

RF

Tack för uppmärksammandet av området.
Fredrik Gradelius
Kultur och fritidsberedningens ordförande

Bilaga § 298

Interpellationssvar
2019-11-14

Interpellationssvar angående prioriteringar för kulturen
Svar på interpellation från Filip Reinhag, ”Prioriteringar för den regionala kulturen”.
Varför skickade inte Gotland in något svar gällande utmaningar och behov?
Med anledning av orutin, det var mitt första dialogmöte.
Jag hade dock med mig frågor om möjligheterna att få en större del av kulturpengarna i
stadigvarande bidrag som går att bygga verksamhet på, vilket jag tog upp på dialogmötet.
Men det möttes mest som ett konstaterande att ”ja så är det”, och på något plan förstår jag att
de, regeringen via kulturrådet, vill behålla sin möjlighet att placera pengar i områden där de
också ges möjlighet att profilera sig genom pressmeddelande.

Vilka utmaningar och behov ser beredningens ordförande gällande den regionala kulturen på
Gotland?
Det är många delar som är viktiga i arbetet runt kultur, vi kommer inte ha möjligheten att
utöver uppräkning tillföra nya pengar till kulturområdet de närmaste åren, så vi behöver sätta
ambitionen på en måttlig nivå och hitta nya sätt att finansiera verksamheterna.

Tack för uppmärksammandet av området.
Fredrik Gradelius
Kultur och fritidsberedningens ordförande

Bilaga § 299
Interpellationssvar
2019-10-16

Interpellation om elevhälsa
Svar på interpellation från Aino Friberg Hansson
Först några generella kommentarer.
Både jag och förvaltningen anser inte att skolinspektionen har formulerat kritik mot hur Barn och
elevhälsan (BEH) är organiserad. Den organisationsmodell som vi har är snarare en garant för att
alla elever ska få tillgång till en samlad elevhälsa oavsett på vilken skolan eleven går. Samtliga
rektorer har tillgång till ett fulltaligt elevhälsoteam (d.v.s. samtliga professioner som lagen
föreskriver). Från central nivå placeras elevhälsopersonal på alla respektive enheter runt om på
ön. En flexibilitet i resurstillgång finns utifrån enheternas, mer tillfälliga, eller något längre, extra
behov av förstärkning.
Det Skolinspektionen konstaterar:
”Huvudmannen har inte sett till, att det på grundskoleenheterna finns tillgång till elevhälsa för
eleverna i förskoleklass och grundskola, så att den kan användas främst förebyggande och
hälsofrämjande och för att stödja elevernas utveckling mot målen. (2 kap. 25 § skollagen).”
Skolinspektionens bedömning:
”Gotlands kommun har inte säkerställt att elevhälsans alla kompetenser finns att tillgå i tillräcklig
utsträckning för alla elever i förskoleklass och grundskola.”
Skolinspektionen påtalade åtgärder:
”Se till att tillgång till elevhälsans alla kompetenser finns i sådan utsträckning att de, utifrån varje
enskild skolas behov, kan användas främst förebyggande och hälsofrämjande i arbetet med att
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.”
Utifrån tillgänglig statistik
Redovisning från Kolada (kommunernas och landstingens databas):
Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 1–9, kr/elev
2017;
- Riket 3571 kr/elev
- Gotland 3282 kr/elev
2018;
- Riket 3516 kr/elev
- Gotland 3762 kr/elev
Jämförelser för 2019 finns inte att tillgå förrän till sommaren 2020.
Redovisning från Verksamhetsledare BarnSam/Regionstyrelseförvaltningen 2017;
- Kontakt med BUP: Gotland drygt 10 % - Riket knappt 6 %
- Förskrivning av ADHD-läkemedel (0–24 år): Gotland 35 per 1000; Riket 20 per 1000
- Antidepressiva läkemedel (0–24 år): Gotland 35 per 1000; Riket 12 per 1000
- Psykisk funktionsnedsättning (18–24 år): Gotland 8 per 1000; Riket 5,5 per 1000
- Orosanmälningar till socialtjänsten (13–20 år): Gotland 8 %; Riket 4 %
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Svar på frågorna:
1. Hur ska ni stärka möjligheterna för alla skolenheter att få tillgång till elevhälsans
kompetenser i tillräcklig utsträckning för att möta behoven?
•
•

•
•

delar av skolverkets statsbidrag ”Likvärdig skola” planerades att användas 2019 för att
stärka möjligheterna att få tillgång till BEH kompetenser i tillräcklig utsträckning
För 2019 (och 2018) får vi göra återbetalningar i statsbidraget till följd av att Region
Gotland gjort förändringar och minskad tilldelning på resurser 2016-2018. Beslut om
statsbidraget kom i juni varvid det var för sent att göra omdisponeringar mellan
verksamheter för att prioritera BEH.
Det medför att planerade insatser inom BEH fått stå tillbaka under året.
Den föreliggande skolöversynen har som syfte att ge ”En likvärdig förskola och
grundskola med god kvalitet för alla över hela ön”. Inom detta ligger att organisera hela
skolorganisationen så att bland annat BEH bättre kan ges på likvärdiga villkor till
Gotlands alla barn och elever.

2. Hur ska ni lösa resursbristen inom elevhälsan så de kan arbeta företrädesvis förebyggande?
•

Delar av skolverkets statsbidrag Likvärdig skola planeras att användas 2020 för att stärka
resurserna inom elevhälsan så de kan arbeta företrädesvis förebyggande.

Organisatoriskt gäller att elevhälsan har inga tillsvidarevakanser. Alla tillsvidaretjänster, utifrån
tilldelad budget, är tillsatta. Det som i perioder sker är att vid medarbetares tillfälliga bortvaro, till
exempel vid längre/kortare sjukfrånvaro av olika skäl, så har BEH mycket svårt att anskaffa
ersättare/vikarier, då dessa yrkeskategorier i stora delar är nationella bristyrken. Att ta en
vikarietjänst är inte en attraktiv anställningsform för de yrkesgrupper som BEH organiserar, när
det på marknaden finns goda möjligheter till tillsvidareanställning i flera olika förvaltningar. Vid
dessa tillfällen har vi svårt att rikta våra gemensamma elevhälsoresurser till enheter med tillfällig
vakans, till annat än, insatser av mer akut karaktär.
Slutsatsen som Skolinspektionen i sin utredning kommit fram till är samma slutsats som
grundskolans/elevhälsans egna analyser sedan tidigare konstaterat. Det var också därför som
statsbidrag från skolverket, Likvärdig skola, 2019 riktades mot elevhälsan för att möjliggöra fler
anställningar. Dock blev förvaltningen ålagd att återbetala delar av detta statsbidrag och 2
miljoner som finansierar utökade tjänster, finns inte i nuläget att tillgå.
3. I styrkortet finns flera mål om barns goda uppväxtvillkor och hälsa. Hur tänker ni styra
arbetet mot detta mål?
Målen i styrkorten är styrande och varje avdelning och enhet har i uppdrag att formulera
aktiviteter utifrån samtliga mål.
Genom att det står i det gemensamma styrkortet har alla nämnder och förvaltningar att
arbeta utifrån målet och göra aktiviteter. Det bör leda till fler insatser görs och att att fler
känner sig delaktiga.
I Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhetsplan för 2020 formuleras och
konkretiseras aktiviteter för enheterna ner på verksamhetsnivå.
Mål 2: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor:
• Utveckla arbetet mot kränkande behandling
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• Utveckla hälsoarbete i syfte att öka välmående och uppnå arbetsmiljö
• Arbeta med barns delaktighet, integritet och jämställdhet
• Kvalitativt samarbete med Barn- och elevhälsan, Barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten
och Barnhabiliteringen
• Samordna och erbjuda samhällslotsar till alla förvaltningar inom Region Gotland. Erbjuda
föräldragrupper till nyanlända.
I samband med att barnkonventionen blir lag från den 1/1 2020 skärps arbetet mot styrkortens
mål avseende alla barns rätt till goda uppväxtvillkor ytterligare.
Stefan Nypelius
ordförande barn och utbildningsnämnden
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Motion:
Samordnad
livsmedelsdistribution
– en möjlighet?

18 november 2019

Samordnad livsmedelsdistribution har diskuterats flera gånger inom
Region Gotland under 2000-talet, men aldrig tagits vidare för beslut. Vi
anser att det utifrån arbetet med klimatbudget är dags att pröva frågan
igen. Kanske är arbete redan igång? Ett föredrag med rubriken
”Möjligheter för kommunala transporter med samlad varudistribution”
var en av punkterna när Region Gotland och Länsstyrelsen i september
ordnade en dag med temat. ”Hållbara transporter på Gotland- ett
helhetsgrepp”.
Samordnad varudistribution innebär att ansvar för distributionen överförs
från de enskilda varuleverantörerna till en transportör/leverantör,
antingen i egen regi eller upphandlad. Det finns flera exempel på
kommuner i Sverige som prövat. Ystad, Tomelilla och Simrishamn
genomförde 2013 en upphandling av transporter, distributionsenhet och
livsmedel baserad på en för dem ny affärsmodell, ett koncept som
integrerar samordnad varudistribution med e-handel och logistikverktyg.
Men det finns också andra modeller.
I en rapport från några av regionens tjänstemän som deltog på ett
seminarium 2013 beskrev man fördelarna så här.
Vinster som kan uppnås är att:
• Fordonsutnyttjandet effektiviseras genom färre leveransstopp,
färre fordon, ökad fyllnadsgrad och kortare körsträcka
• Leveranserna effektiviseras genom färre, större leveranser, på
bestämda tider. Den sammanlagda leveranstiden minskar samt att
det går att får bättre precision i leveranstid, vilket gynnar både
mottagare och transportföretag
• Miljön förbättras genom minskade utsläpp och mindre buller,
• Bättre trafiksäkerhet och framkomlighet.
Vissa kommuner har lyft fram att samordnad distribution underlättar för
mindre aktörer att lämna anbud och för att dela upp en
livsmedelsupphandling i fler varugrupper utan att transporterna blir fler.
Det låter som något som skulle kunna vara bra för Gotland.

Vi föreslår därför:
Region Gotland utreder möjligheten att införa någon form av samordnad
varudistribution för livsmedel.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)
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Till: Regionfullmäktige
2019-11-18

MOTION: Plantera fler träd i Visby
FNs ekonomiska kommission UNECE uppmanar till trädplantering i sin globala kampanj Trees in
Cities Challange. Den riktar sig till oss som har ansvar för stadsbyggnad och som vill främja en
hållbar stadsutveckling.
Att plantera fler träd i städer är ett enkelt, förhållandevis billigt och ändå mycket effektivt sätt att
stävja klimatförändringar. Detta är några av de viktiga värden som uppnås genom trädplantering:
-Minskade klimatförändringar och bättre resiliens.
Träd absorberar C02 och ger lövskugga. Klimatförändringarna minskar och vi får en naturlig
luftavkylning som kan spara energi och ge behagligare och jämnare temperaturer. Om man
dessutom använder biokol vid planteringen skapas en kolfälla och kolet binds i marken.
-Renare luft och miljö
Träd utbyter gaser med atmosfären och fångar partiklar och urbana föroreningar.
-Ökat välmående
Förekomsten av träd i stadsområden har en positiv effekt på människors hälsa genom att minska
stressnivåer, förebygga fetma och påskynda tillfrisknandet efter sjukdomar.
-Större biologisk mångfald
Träd ger skydd, mat och hem till djur och växter och bidrar till den urbana biologiska
diversiteten.
-Starkare samhällen
Ökad förekomst av urbana grönområden har visat sig ha en positiv inverkan på den sociala
sammanhållningen och kan bidra till att bilda starkare samhällen.
-Ökade fastighetsvärden
Uppvuxna och vitala träd kan öka fastigheters värde med 2-10%.
Genom att anta utmaningen Trees in Cities förbinder man sig till att plantera ett bestämt antal
träd i staden från och med nu och fram till och med 2020. Staden håller under projekttiden
UNECE informerad om hur planteringarna framskrider och på UNECES hemsida
treesincities.unece.org visas det rapporterade antalet planterade träd samt stadens erhållna
ekonomiska, sociala och miljömässiga fördelar. Efter att uppdraget är slutfört kommer UNECE
att ge staden en lägesrapport och öppna för möjligheter att dela sina erfarenheter på ett
internationellt forum inom FN.
Exempelvis har Helsingborgs stad har lovat att plantera 8000 träd innan 2020 är slut.

Det bästa tillfället att plantera träd var för tjugo år sedan. Det näst bästa tillfället är nu.
/Kinesiskt ordspråk
1
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Vi yrkar:
Vi yrkar att Region Gotland ansluter Visby till FN-kampanjen Trees in Cities;
och därmed också definierar ett mål avseende antalet planterade träd.

Lisbeth Bokelund (MP)

Isabel Enström (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)

2
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Till Regionfullmäktige
2019-11-18

MOTION: Strategier för ett hållbart och klimatanpassat bostadsbyggande på
Gotland
Utbyggnaden av Visborgsstaden och förnyelsen av Östercentrum är exempel på nära förestående byggprojekt
som kräver engagemang, kompetens och en insikt om vidden av de klimatkrav som forskningen och Sveriges
regering, i och med undertecknandet av Paris-avtalet, lagt på regioner och kommuner. I sin allra mest
koncentrerade form kan dessa krav sammanfattas i att: ”Vi fram till år 2040 måste åstadkomma en årlig
minskning av regionens koldioxidutsläpp med 16%”. 1
För detta krävs ett brett, långsiktigt engagemang inte minst inom byggande och samhällsplanering. Samtidigt
sker en mycket snabb teknik- och systemutveckling inom energisektorn, vilket skapar helt nya förutsättningar
att bemästra utmaningarna. Här gäller det för Region Gotland att hänga med i utvecklingen och även ta vara
på de stödinsatser som erbjuds från staten och EU.
För att leva upp till de klimat- och hållbarhetskrav Region Gotland står inför föreslår därför
Miljöpartiet de Gröna på Gotland följande tre sammanhållna åtgärder:
1.

Att det tas fram en strategi för det framtida byggandet:
a. där det i samverkan med byggföretagen tas fram en handlingsplan avseende byggmaterial
och byggprocesser som syftar till minskade koldioxidutsläpp i linje med rapporten från
Uppsala universitet.
b. där det formuleras klimatriktlinjer för allt byggande i regionens regi, där bland annat
huskroppars placering, takriktning och taklutning beaktas utifrån ett solelsperspektiv och att
installation av solceller på lämpliga tak ska vara norm inom all nybyggnation.
c.

där det vid all nybyggnation inom Visborgsstaden och Östercentrum planeras för ett skalbart
och robust energisystem 2 som via smart styrteknik förenar användningen av hushållsel
med solelproduktion, energilagring och laddning av elfordon.

d. Där det i planering och byggande tas hänsyn till de klimatscenarier som SMHI
presenterar 3.
2. Att Regionen tar initiativ till en konferens/workshop om klimat- och energismart byggande som
riktar sig till alla större byggföretag på ön, där inspirerande föregångsexempel presenteras och
diskuteras ur ett gotländskt perspektiv.
3. Att Regionen för att delfinansiera de föreslagna åtgärderna tillsätter en finansieringstjänst eller tar
hjälp av Energikontoret Mälardalen 4 för att söka lämpliga medel.

Wolfgang Brunner (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Robert Hall (MP)

Isabel Enström (MP)

Koldioxidbudget 2020-2040 Region Gotland, Uppsala universitet, 27 nov 2018
Exempelvis https://ferroamp.com/
3 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser/gotland/annual-avg-temp
4 https://energikontor.se/
1
2

1
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2019-11-18

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Förtydligat ansvar ifråga om förrehabiliterande insatser och finansiell samordning
I en fungerande välfärdsstat ska alla som kan arbeta, stå till arbetsmarknadens förfogande. Det
kräver emellertid att samhället också erbjuder möjligheter för den som tillfälligt eller under längre
tid står vid sidan av, möjligheter att komma i arbete igen. Inte minst gäller det här ifråga om så
kallade förrehabiliterande insatser - insatser vars ekonomiska effektivitet gång efter annan belagts
- och som också förstärkts genom kraftsamlingar i till exempel finansiella samordningsförbund.
På Gotland finns en stolt historia av samverkan och finansiell samordning för att säkra många
gotlänningars entré respektive återgång till arbetsmarknaden.
Idag befinner sig så väl Arbetsförmedlingen som Försäkringskassan i förändring, vilket också
förändrar de båda parternas möjligheter till samverkan i projekt för högre arbetskraftsdeltagande.
Region Gotland bör i ljuset av det här, tydliggöra vad som framgent ska gälla ifråga om regionens
ansvar i förrehabiliterande insatser, så att individen värnas, spelreglerna tydliggörs,
kompetensförsörjningen stärks och högre finansiell samordning åstadkoms.
Därför yrkar vi:
- att Region Gotlands ansvar och plan för så kallade förrehabiliterande arbete ses över och
tydliggörs, så att den finansiella samordningen stärks även fortsättningsvis.

Hanna Westerén
Meit Fohlin
Socialdemokraterna
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2019-11-18

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Åtgärder för att underlätta byggandet av hyreslägenheter på landsbygden
Gotlandshems planerade byggande av hyreslägenheter i Slite har aktualiserat ett problem där
kostnadsläget försvårar och eventuellt omöjliggör projektet.
En möjlighet att pressa byggkostnaderna är att bygga enligt det ramavtal som Sveriges
Allmännytta tecknat gällande, de s.k. kombohusen. I drygt hälften av Sveriges kommuner har
man lyckats pressa byggkostnaderna genom att bygga enligt det konceptet - dock inte på Gotland.
Ytterligare en förutsättning för att pressa byggkostnaderna är direktanvisning av mark samt att
det vid planläggning öppnas för en flexibilitet som möjliggör alternativa lösningar, allt i syfte att
pressa kostnaderna. Detaljplanerna behöver kanske inte - utan att ge avkall på kvaliteten - alltid
vara så preciserade. För att leva upp till vår strävan att hela Gotland skall leva och utvecklas
föreslår vi:
Att: Regionstyrelsen initierar ett samarbete mellan berörda parter för att finna väger till ett
kostnadseffektivt byggande på landsbygden där de så kallade kombohusen bör ingå som ett
alternativ.

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

