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Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 304

Region Gotlands Kulturpris 2019

RS 2019/1062

Regionfullmäktige har att utdela Region Gotlands kulturpris som i år går till Annika
Fehling.
Region Gotland har sedan 1962 årligen utdelat ett kulturpris. Priset utdelas ”till
person/-er och/eller förening som för Gotland utfört bestående kulturgärning i detta
begrepps vidaste bemärkelse. Föreslagen kandidat behöver dock ej vara bosatt eller
verksam på Gotland. Som kandidat bör inte ifrågakomma tjänsteperson, om avsikten
är att belöna vederbörande för i yrkesutövning utförd kulturinsats. Kulturpristagare
utses av regionstyrelsen på förslag av enskilda eller organisationer.
Kulturpriset består av en prissumma om 25 000 kr samt ett diplom och pristagaren
utses av regionstyrelsen på förslag från allmänheten. Traditionen är att priset utdelas i
samband med regionfullmäktiges decembersammanträde.
Förvaltningen har genom annonsering i lokal media och på regionens webb och efter
spridning i lokala nätverk utlyst 2019 års kulturpris. Medborgare och föreningar har
erbjudits inkomma med motiverade nomineringar. Förvaltningen har detta år tagit
emot nomineringar för 32 kandidater.
Ärendet har beretts i kultur- och fritidsberedningen 2019-10-15.
Regionstyrelsen har utsett Annika Fehling till 2019 års mottagare av Region Gotlands
kulturpris med följande motivering:
”Årets kulturpristagare har varit verksam som musiker i närmare 30 år. Hon skriver
sitt eget material och berör oss från scenen som soloartist men även tillsammans med
andra musikanter. Hon är samtidigt arrangör och driver en singer-songwriter-klubb i
Visby, står bakom den årliga Visbyfestivalen och komponerar teatermusik åt teatergruppen Unga Roma. Dessutom arrangerar hon workshops, retreats och seminarier i
låtskrivande. Turnerande har fört henne runt ön på gotländska bygdegårdar, runtom i
Sverige och till USA, Danmark och Grönland. Hon har fått utmärkelser och priser
från både STIM och SKAP. Med sin själfulla röst, sin lika innerliga som livliga scennärvaro och med sitt alldeles egna sound på sin kamrat och ständigt medföljande
gitarr med två capon på halsen, förflyttar hon både sig själv och oss till andra, bättre
världar. Eller, som en musikrecensent beskrivit henne: ”en vackert rostig hjältinna,
som får oss att tro att vi ännu har guldkorn att vänta i livet.”
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 304 forts
RS 2019/1062
Ärendets behandling under mötet

På regionfullmäktiges sammanträde läser kultur- och fritidsberedningens ordförande,
regionrådet Fredrik Gradelius (C), upp ovanstående motivering och delar ut
blommor till prismottagaren.
Regionfullmäktiges ordförande Inger Harlevi delar ut diplom till Annika Fehling.
Pristagaren Annika Fehling håller efter prisceremonin ett tacktal.
Som avslutning på tacktalet framför Annika tillsammans med sånggruppen Glimra,
som förutom Annika består av Annelie Roswall och Bittis Jakobsson, en nyskriven
låt.
Anm: Prissumman som är på 25 000 kronor har transfererats till pristagaren.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-15
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 368
Skickas till
Pristagaren
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 305

Ekokommunpriset 2019 – Region Gotlands
interna miljöpris

RS 2019/1147

Ekokommunpriset delas vartannat år ut till en arbetsplats inom Region Gotland som
driver ett framgångsrikt miljöarbete. Priset består av en vandringspokal och prissumma på 10 000 kronor.
Som reglerna är utformade måste man ha ett eget aktivt miljöarbete som innebär
minskad miljöpåverkan. Detta miljöarbete ska kunna följas med miljönyckeltal eller
någon annan form av miljöredovisning som visar hur arbetet går från år till år.
Miljöarbetet ska också kommuniceras i någon form.
Generellt har få kandidater de senaste åren formellt sett varit kvalificerade till priset.
Vid bedömningen brukar därför även anledningen till att priset finns tas med i
bedömningen, nämligen att priset ska stimulera andra till engagemang och skapa
intresse för systematiskt miljöarbete.
Den gemensamma nämnaren mellan prisets syfte och de formella kriterier är att man
på något sätt kommunicerar vad man gör och varför. Internt inom Region Gotland,
men helst också externt.
Nomineringar:
-

Projektgruppen för Sävehuset inom teknikförvaltningens projektavdelning
67:an, daglig verksamhet i Klintehamn, för skräpplockning
Projektgruppen för Trafikantveckan Gotland 2019
Lisa Larsson avfallsingenjör, teknikförvaltningen, för projektet rening av
deponigas med regenerativ termisk oxidation
Projektgruppen för membranfiltreringsanläggningen på Visby avloppsreningsverk
teknikförvaltningen VA avdelningen

Efter sedvanliga överläggningar och poängsättning föreslog beredningsgruppen
regionstyrelsen att utse projektgruppen för Sävehuset inom teknikförvaltningens
projektavdelning, som mottagare av 2019 års Ekokommunpris med följande
motivering: För att ha lyckats erhålla certifiering nivå Guld, inom certifieringssystemet Miljöbyggnad. Detta inom ett svårt projekt; en total ombyggnad samt
omgestaltning av en skola, som också fått inrymma, en för byggnaden ny verksamhet
– Kulturskolan - vilket ställer stora krav på akustik, Man har inte endast uppnått
kravet för certifiering utan även i vissa fall gått längre än certifieringskravet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 305 forts
RS 2019/1147

Regionstyrelsen har beslutat att 2019 års Ekokommunpris går till projektgruppen för
Sävehuset inom teknikförvaltningens projektavdelning.
Ärendets behandling under mötet

Motiveringen till priset lästes upp av regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M).
Blommor med diplom och själva priset i form av en glasstatyett delades ut av
fullmäktiges ordförande Inger Harlevi (M).
Avdelningschef Torbjörn Ihse och projektledaren för Sävehuset AnnaMaria
Jörnhammar Englund mottog priset på projektgruppens vägnar. AnnaMaria höll ett
kort tacktal.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 367
Skickas till
Teknikförvaltningen
Pristagarna
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 306

Revisorernas information

De förtroendevalda revisorernas vice ordförande Carin Backlund informerar om
pågående arbete.
För närvarande planerar revisorerna för det kommande årets arbete.
Revisorerna har lämnat rapport om ”Rätt till utbildning – Elevers frånvaro och
arbetet för att främja närvaro”, se även ärende 22. Information. Revisionsrapport. De
inväntar nu svaret på denna rapport från barn- och utbildningsnämnden.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 307

Taxa för boendeparkering i Visby innerstad

RS 2019/1117

Regionfullmäktiges beslut

Höjning av avgiften för boendeparkering godkänns enligt nedanstående förslag:
- Årskort höjs till 3 400 kronor.
- Förnyelse under gällande period höjs till 320 kronor.
- Ansökan höjs till 320 kronor.
• Nya avgifter ska gälla från 2020-01-01.
•

Tekniska nämnden har sett över taxan för boendeparkering i Visby innerstad. För
närvarande är ett årskort 48 procent billigare än 12 månadskort vilket tekniska
nämnden anser är för mycket. Förslaget är därför att höja avgiften för årskort från
2 500 kronor till 3 400 kronor vilket i relation till månadskort ger en rabatt på 30
procent. Avgiften för månadskort föreslås vara oförändrad.
För förnyelse av tillstånd under gällande period (fordonsbyte) föreslås en höjning
med 20 kronor till 320 kronor (förlängning går bara att göra till det gamla tillståndets
slutdatum)
För ansökan om boendeparkering föreslås en höjning med 20 kronor till 320 kronor
(debiteras även vid avslag).
Övriga kostnader för parkering har inte höjts sedan boendeparkeringen infördes utan
snarare sänkts i och med att två timmars gratis parkering under delar av året har
införts.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt tekniska
nämndens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2019-09-19, § 197
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-24
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 344
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 308

Taxa för nyttoparkering

RS 2019/1118

Regionfullmäktiges beslut

Taxan för nyttoparkeringstillstånd höjs från 3 183 kronor till 4 500 kronor för en
period av tre år.
• Höjningen ska gälla från 2020-01-01.
•

Nyttoparkeringstillstånd kan enligt den kommunala avgiftslagen beviljas den som för
att kunna genomföra sitt arbete behöver en bil. Bilen skall vara en del av utrustningen
för arbetets utförande och skall därför vara inrett för ändamålet, vara försett med
företagets logga och vara registrerat på företaget.
Taxan för nyttoparkeringstillstånd har enligt plan setts över inför 2020. Taxan för ett
treårigt nyttoparkeringstillstånd är efter indexuppräkning 2019, 3 183 kronor. Den
föreslås höjas till 4 500 kr, en höjning med 1 317 kronor, 439 kronor per år.
En jämförelse med sex andra kommuner har gjorts och det kan konstateras att
avgiften skiljer stort mellan olika kommuner. Avgiften på Gotland kommer vare sig
att ligga bland de högre eller de lägre.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt tekniska
nämndens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden, 2019-09-19, § 198
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-28
Regionstyrelsen 219-11-21, § 345
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 309

Taxa inom Plan och bygglagen (PBL)

RS 2019/1210

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderad plan- och byggtaxa godkänns och ska gälla från 2020-01-01.

Ny taxemodell för Plan- och bygglagens område antogs av regionfullmäktige
2016-12-19, § 232. Modellen gäller från 1 januari 2017. I samband med framtagandet
av ny modell som byggnadsnämnden genomförde beslutades också att den nya taxan
skulle följas upp och utvärderas av förvaltningen.
Tidmätning har gjorts i förvaltningen för att säkerställa att taxan motsvarar den
tidsåtgång som ska täckas. Med anledning av detta har förändringar gjorts enligt
nedanstående tabell.
Avsnitt

Översikt förslag till justering av genomsnittlig tidsåtgång

A.

Bygglov för en- eller tvåbostadshus,
fritidshus och komplementbyggnader

Minska inspektionstid och administrationstid för mindre/enklare
ärenden utan kontrollansvarig. Förtydligande av rekvisit för enklare
hantering

B.
C.

Bygglov för verksamheter och
Bygglov för flerbostadshus

Öka inspektionstid och tid för avslut

E.

Bygglov för anläggningar

Ny ärendetyp för ställverk.

F.

Rivningslov

Nya ärendetyper genom uppdelning i rivningslov för
komplementbyggnad, bostadshus respektive verksamheter och
flerbostadshus.

H.

Anmälningspliktiga åtgärder

Specifika typer av ärende justerade; exempelvis hissar (minska) och
vindkraftverk (höja)

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget. Avgiftsfinansierade
områden inom Plan- och bygglagen ska finansieras via taxan. Information och rådgivning samt klagomål ska finansieras via skattemedel.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt miljö- och
byggnämndens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anförande hålls av Eva Ahlin (C).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.

forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 309 forts
RS 2019/1210

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnämnden, 2019-10-22, § 236
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-30
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 346
Skickas till
Miljö- och byggnämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 310

Omdisponering av investeringsanslag för
trafiksäkerhetsåtgärder

RS 2019/1046

Regionfullmäktiges beslut

Omdisponering ska ske med 3,6 miljoner kronor från projekt Visborg infrastruktur
park till projekt Trafiksäkerhetsåtgärder LTP.
• Ökade kapitalkostnader ska finansieras inom ram.
•

I samband med beslut om kompletteringsbudget 2019 fördes 4 612 000 kr med från
2018 för projektet Visborg infrastruktur park. Investeringsutfallet för Visborg infrastruktur park uppgår till totalt 0 kronor.
Investeringsanslaget för Trafiksäkerhetsåtgärder år 2019 uppgår till totalt 1 189 000
kr. Investeringsutfallet för Trafiksäkerhetsåtgärder tom juli 2019 uppgår till totalt
135 940 kr.
Tekniska nämnden bedömer att investeringsanslaget för projektet Trafiksäkerhetsåtgärder 2019 är otillräckligt eftersom de framtida behoven av investeringar är stora. I
regionens förslag till investeringsplan för 2020-2024 upptas 3 200 000 kr år 2020,
1 200 000 kr 2022, 1200 000 kr 2023 och 1 200 000 kr 2024. Tekniska nämnden
bedömer att en omdisponering av investeringsanslag från Visborg infrastruktur park
till projektet Trafiksäkerhetsåtgärder LTP erfordras för att kunna genomföra en
ändamålsenlig verksamhet vad gäller trafiksäkerhet på Gotland.
I samband med beslut om investeringsbudget för 2019 och framåt beslutades att
projektet Visborg infrastruktur park ska ingå i exploateringen av Visborg och att
framtida medel ska ingå i exploateringsbudgeten.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att omdisponering ska ske såsom tekniska
nämnden föreslår. Ökningen av kapitalkostnader måste nämnden hantera inom ram.
-

Barn- och genusperspektiv – Beslutet får konsekvenser för barn- och genusperspektivet i ökad trafiksäkerhet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet kan få konsekvenser i ökad trafiksäkerhet för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får ekonomiska konsekvenser i ökade
kapitalkostnader.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 310 forts
RS 2019/1046

Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt tekniska
nämndens förslag.
Ärendets behandling under mötet

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

Tekniska nämnden 2019-08-28, § 174
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-16
Regionstyrelsen 219-11-21, § 349
Skickas till
Tekniska nämnden
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 311

Detaljplan för fastigheten Hemse Kalkonen 14

RS 2014/386

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget antas.

Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av befintlig fastighet och
byggnad för centrumändamål i form av kontor, handel, föreningslokaler, hotell m m
samt för försäljning av drivmedel (biogas).
På fastigheten finns idag en byggnad avsedd för industriändamål. Tillgängligheten till
den del av planområdet där det planeras en tankstation är mycket god och några
förändringar i form av nya in- och utfarter planeras därför inte. Däremot planeras en
ny in- och utfart för den del av planområdet som är avsatt för centrumverksamheter.
Exploatören ansvarar för genomförandet av alla åtgärder som planen medför,
inkluderande byggnation av tankstation. Exploatörens åtaganden regleras i ett
exploateringsavtal som parterna tecknar och som ligger till grund för ett antagande av
detaljplanen.
Regionstyrelsen tillstyrkte 2015-03-26 planförslaget efter genomfört granskningsskede och överlämnade detsamma till regionfullmäktige för antagande. Inför fullmäktiges behandling av ärendet gjordes dock en överenskommelse med exploatören
om att inte gå vidare med ett antagande av detaljplanen. Regionfullmäktige beslutade
därför 2015-04-27, §158 att ärendet skulle utgå.
Nu återkommer ärendet till regionstyrelsen för förnyad behandling efter att fastigheten som detaljplanen omfattar har bytt ägare. Den nya exploatören är angelägen
om att planförslaget med de möjligheter den innebär genomförs.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att planförslaget kan antas och föreslår att
planen, så snart exploateringsavtalet godkänts av regionstyrelsen, överlämnas till
regionfullmäktige för antagande.
Exploateringsavtalet godkändes av regionstyrelsen 2019-11-21, § 359.
Regionstyrelsen har tillstyrkt planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige
för antagande.
Ärendets behandling under mötet

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

Byggnadsnämnden 2015-03-11, § 50
Planbestämmelser (karta) 2015-02-25
Planbeskrivning 2015-02-25
Granskningsutlåtande 2015-02-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-14
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 358
Skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen - Planenheten
Teknikförvaltningen - Mark och stadsmiljö

18 (44)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 312

Motion. Produktivitetsmått i hälso- och
sjukvården

RS 2019/802

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Filip Reinhag (S) yrkar i en motion att regionstyrelseförvaltningen tillsammans med
hälso- och sjukvårdsförvaltningen föreslår produktivitetsmått för hälso- och sjukvården på Gotland. Måtten ska vara hållbara över tid och innefatta minst personaldata och verksamhetsdata. Nyckeltalen ska vara väsentliga för verksamhetens olika
delar och mäta produktivitet och där det går, effektivitet för uppföljning av verksamheten.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sitt svar bifallit motionen. Nämnden föreslår att
tillsammans med regionstyrelseförvaltningen arbeta med att ta fram ett eller flera
produktivitetsmått och om möjligt också effektivitetsmått, som ofta får mätas på lite
längre sikt, vore önskvärt från hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Hälso- och sjukvård är en bred verksamhet med komplexa samband varför också framtagande av
produktivitetsmått kan vara mer eller mindre komplext. Att till större del arbeta med
produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvård är också något som i nuläget är på
agendan i de flesta regioner i Sverige.
Regionstyrelseförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse, i likhet med hälso- och sjukvårdsnämnden, anfört att utifrån att behoven av hälso- och sjukvård ökar snabbare
än resurserna pågår ett arbete med att ta fram bättre sätt att mäta så väl produktivitet
som effektivitet inom sjukvårdsverksamheten i hela landet. Inom flera regioner är
upplevelsen att kostnaderna ökar trots att produktionen inte ökar i samma grad, dvs
produktiviteteten minskar.
Inom Sveriges kommuner och landsting pågår ett arbete med att förstärka det
regionala arbetet till en ökad effektivitet och produktivitet.
Det vore därför önskvärt att regionstyrelseförvaltningen tillsammans med hälso- och
sjukvårdsförvaltningen tar fram ett eller flera produktivitetsmått och om möjligt
också effektivitetsmått. Produktivitetsmått för styrning inom hälso- och sjukvård
som bedriver en bred verksamhet med komplexa samband kan dock vara svåra att
både definiera och mäta.
Sammantaget ser regionstyrelseförvaltningen positivt på motionen och föreslår
regionstyrelsen att bifalla densamma.
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Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt motionen.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Filip Reinhag (S), Håkan Onsjö (M), Mats-Ola Rödén (L) och
Lars Thomsson (C).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2019-06-17
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-10-16, § 111
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-16
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 360
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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RF § 313

Motion. Gratis halkskydd till våra äldre

RS 2019/305

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

I motion Gratis halkskydd till våra äldre – en åtgärd för att minska fallolyckor yrkar
Lennart Petersson (S) och Bo Björkman (S) på att:
Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år.
En insats som kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader
som därmed kan minskas. Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens
vårdcentraler.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
De båda nämnderna har enats om ett gemensamt svar enligt nedan:
Fallolyckor är den i särklass vanligaste olyckstypen i Sverige och på Gotland drabbas
årligen många äldre så pass illa att det kräver sjukhusvård. Majoriteten av de som
skadas är kvinnor över 85 år. Majoriteten av alla fallolyckor bland äldre sker inomhus
i den egna hemmiljön, även om halkolyckor även förekommer utomhus vintertid i
samband med is och snö.
Idag finns genom forskning en god kunskap om hur man med förebyggande insatser
kan minska risken att falla och på så sätt minimera lidande för individen samt minska
de kostnader en fallolycka innebär.
En forskargrupp vid Karlstads och Göteborgs universitet håller just nu på att i en
studie utvärdera effekterna av de åtgärder som några kommuner valt att göra i form
av att dela ut gratis halkskydd till kommuninvånare. Idag saknas forskningsevidens
om effekterna av en sådan åtgärd.
Gotland har sedan 2013 årligen arrangerat kampanjen Trill int ikull i syfte att öka
kunskap om hur fallolyckor kan förebyggas. Kampanjen drivs av socialförvaltningen
och hälso- och sjukvårdsförvaltningen i samverkan och riktar sig både till allmänheten och till personal inom vård- och omsorg. Under kampanjveckan sprids
information och aktiviteter arrangeras i syfte att sprida kunskap och på så sätt minska
antal fallolyckor. Det förebyggande arbetet behöver ses i ett längre perspektiv där
många av de insatser som görs idag kan påverka förekomst av fallolyckor och
allvarliga fallskador i framtiden.
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I syfte att ha en fortsatt dialog kring det förebyggande arbetet kommer socialförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen att i samband med årets
kampanjvecka som i år infaller 30 september-4 oktober, bjuda in representanter från
pensionärsföreningar, patientföreningar och FUNKISAM för en gemensam dialog
hur vi tillsammans kan verka för att minska de fallolyckor som drabbar invånare på
Gotland. För att få kraft i detta arbete är en samverkan mellan regionens förvaltningar och civilsamhället av stort värde. Åtgärder behöver göras på kort och lång sikt
och baseras på den forskning som idag finns inom området. Av denna anledning bör
beslut om halkskydd avvakta tills resultat från den pågående studien publiceras.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ser fram emot att i samverkan
fortsätta det förebyggande arbete och satsa på de åtgärder som leder till att på sikt
minska antal fallolyckor bland gotlänningar.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningens tillstyrkt att
motionen kan anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens och socialnämndens yttranden.
Ärendets behandling under mötet

Lennart Petersson (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering att
återremissen grundas på evidensen i forskningsrapport i studie från Göteborgs
universitet där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd. I detta
instämmer Filip Reinhag (S), Brittis Benzler (V) och Aino Friberg Hansson (S).
Rolf Öström (M) tillstyrker regionstyrelsens förslag och yrkar avslag på Lennart
Petersson yrkande om återremiss. I detta instämmer Anna Hrdlicka (M), Mats-Ola
Rödén (L) och Stefan Nypelius (C).
Isabel Enström (MP) yrkar återremiss med motiveringen att återremiss också ska titta
på om det finns andra samhällsaktörer som vill samverka kring finansiering. Till
denna motivering ansluter sig även Lennart Petersson (S).
Fullständig motivering: Återremissen grundas på evidensen i forskningsrapport från
studie i Göteborg där det visat sig lönsamt med utdelande av gratis halkskydd.
Återremissen ska också titta på om det finns andra samhällsaktörer som vill samverka
kring finansiering.
forts
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Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Ja för
att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Nej för att ärendet ska återremitteras. 34 röstar Ja. 36 röstar nej. 1 är frånvarande. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstar. Ärendet ska återremitteras.
Beslutsunderlag

Motion 2019-02-25
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-09-19, § 86
Socialnämnden 2019-09-19, § 113
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-23
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 361
Skickas till
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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RF § 314

Motion. Förnyelsebara bränslen i fordon och
transporter samt uppdaterad drivmedelsstrategi

RS 2019/297

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

Claes Nysell (L) yrkar i en motion att:
-

Region Gotland tar fram en drivmedelsstrategi som styr mot förnyelsebara
bränslen när biogas inte kan användas i regionens egna fordon.
Region Gotland ställer krav på förnyelsebara bränslen där så är möjligt, vid
upphandling av transport- och entreprenadarbeten.

I motionen påpekas att det idag finns god tillgång till komprimerad biogas, men att
även biodiesel i form av HVO100 och RME nu finns på Gotland. Motionens
yrkanden bygger på att tunga fordon, entreprenadmaskiner och lämpliga taxibilar inte
upplevs finnas i tillräcklig omfattning i utbudet av gasfordon medan biodiesel anges
fungera i de flesta nyare dieselmotorer.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår i sitt svar att ett samlat uppdrag för nya styrdokument ges i annan ordning, efter att miljöprogram, energiplan och biogasstrategi
slutredovisats, intentionerna är att det ska ske i vinter.
Region Gotland behöver under 2020 ta fram förslag till och besluta om nya och
uppdaterade energi- och klimatmål. Beträffande transporter är förvaltningens
bedömning att importerad biodiesel sannolikt inte tillför klimatnytta på sikt.
Klimatfrågan är global. Om tillgången av t ex HVO fortsatt är begränsad kommer
den HVO som produceras sannolikt att behövas nära produktionsplatserna och för
klimatets skull spelar det ingen roll var i världen den används. En annan aspekt som
lyfts fram av Energimyndigheten är att ”Om Sverige trots stora egna biomassatillgångar redan köpt upp en oproportionerligt stor andel av världsmarknaden för
biomassa blir det också svårare att förvänta sig att andra länder ska kunna kopiera vår
omställning.”
Enligt Energimyndighetens företagsscanning av planerade investeringar finns i dagsläget planer på investeringar i produktionskapacitet på svensk HVO & liknande på
omkring 1,5 miljoner ton flytande biodrivmedel utöver de omkring 600 000 ton som
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redan finns. Det ger i närtid bara drygt 16 TWh, att jämföra med de omkring 50
TWh flytande biodrivmedel som myndigheten räknar med i det förordade scenariot
för reduktionsplikt. Slutsatsen är att ytterligare investeringar behövs, men de bedöms
ta tid och inte i närtid ge tillgång till större kvantiteter hållbart producerad HVO.
För RME gäller begränsad nationell produktionskapacitet beroende både på jordbruks- och regelmässigt begränsade odlingsmöjligheter för produktionsråvara.
Nationell produktion finns i viss omfattning och i nuläget ökar efterfrågan på ren
RME tack vare ett läge pris på RME än HVO. RME har något sämre köld- och
lagringsegenskaper, men är tillåtet som motorbränsle för ett antal dieselmotorer.
Förvaltningen instämmer i motionens mening att för att klara omställningen till
förnyelsebara bränslen behövs det en drivmedelsstrategi som tar hänsyn till att många
typer av transport- eller entreprenadarbeten inte kan utföras med biogasdrivna
fordon. Vidare är förvaltningens bedömning att biogas, biodiesel, bioetanol och
el/vätgas alla kommer att behövas för att klara transportomställningen.
Förvaltningen delar även motionens mening att då många fordon (även biogasfordon) kan köras på petroleumprodukter, så är det lämpligt att i upphandlingskrav
ha med transparens och kontroll av drivmedelsfakturor. Men i nuläget finns varken
personella eller ekonomiska resurser eller tydliga ansvar för upphandlande funktioner, att göra uppföljande kontroller av ställda miljökrav i upphandlingar. Det gör
att vi t ex saknar uppgift om hur stor andel miljöbränsle som används i egna fordon
eller i vissa upphandlade transporter. Därför bör miljökrav som inte kan kringgås
ställas i första hand. I det avseendet har till exempel de tunga fordon som bara kan
köras på biogas varit en utmärkt lösning.
Samtidigt pågår nu transportprojektet ”Hållbara transporter” på Gotland och kan
förväntas ge bredare inspel om hur transportbranschen på Gotland förhåller sig.
Hittills är ett tydligt inspel från branschen att kundkrav är en viktig drivande faktor.
Transporter är ett mycket reglerat område, men ändå ett område där långsiktiga
regelverk för omställningen, t ex till målet 70 % minskad klimatpåverkan 2030, ännu
inte är på plats.
Regionstyrelseförvaltningen har redan i uppdrag, enligt RS § 216, 12 juni 2019, att
under 2020 redovisa ett förslag till ett styrdokument som integrerar tidigare miljöprogram, energiplan och biogasstrategi, med aktuella mål och indikatorer, kopplat till
styrkortets insatser under ekologisk hållbarhet, relevanta delar av Agenda 2030 samt
ambitioner och åtaganden för att nå klimatmålen. Regiondirektören har i uppdrag att
återkomma med en beskrivning av resurser för uppdraget.
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Enligt intentionerna ovan att begränsa antalet styrdokument, kan en ny samlad plan
för miljö, energi och klimat, komma att innefatta även det som idag är biogasstrategin, utan att en särskild drivmedelsstrategi enligt motionens förslag, eller som
idag, ”Regler för drivmedel”, ska behövas som särskilt styrdokument. För att kunna
ställa krav på förnyelsebara bränslen fullt ut enligt motionen förslag krävs resurser för
styrning och uppföljning. Det är något som får inrymmas i de avväganden som ingår
i regiondirektörens uppdragenligt ovan.
Förvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med hänvisning till ovanstående beskrivning och uppdrag enligt RS § 216.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Claes Nysell (L), Stefan Nypelius (C), Isabel Enström (MP),
Gabriella Hammarskjöld (C) och Håkan Onsjö (M).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2019-02-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-11
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 362
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen, fordonsansvarig, Anders Ylipää
Regionstyrelseförvaltningen, ekonomidirektör Åsa Högberg
Tekniska nämnden

26 (44)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 315

Motion. Investering i solceller på Region
Gotlands hus för minskad klimatpåverkan

RS 2019/435

Regionfullmäktiges beslut

Motionen bifalls genom att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för
införande av solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden. Resurser
för uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning. Samverkan med
Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.
• Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
•

Saga Carlgren m.fl. (V) har i en motion ställt följande förslag:
-

Att regionen satsar på att investera i solceller på lämpliga fastigheter.
Att ta fram lämplig modell för hur arbetet kan bedrivas.
Att pengar årligen avsätts i investeringsbudgeten för detta

Förslagen motiveras dels av det trängande behovet av förändrad energiförsörjning,
för att snabbt och på alla fronter minska den klimatpåverkan som samhällen av idag
orsakar, dels av att Region Gotland som organisation behöver visa ledarskap i klimatfrågan på alla nivåer.
En del i det arbetet kan vara att systematiskt öka sin egenproduktion av el, genom
solceller på egna fastigheter. Motionen hänvisar till den framgångsrika satsningen
som gjorts på energieffektivisering i regionens byggnader och föreslår ett liknande
arbetssätt för systematisk utbyggnad av solceller på lämpliga fastigheter.
En modell för solcellsparker som nu börjar komma även i Sverige, där företag bygger
på annans fastighet och säljer elen till tredje part, bör bli en möjlighet även för
Gotland, men här först när t ex förväntade resultat av en lokal elmarknad för flexibilitet och Vattenfalls förespeglade investering i batterilager, tidigast inom något
(några?) år lett till att elnätet på Gotland åter är öppet för tillkommande lokal
elproduktion. Tills dess finns begränsade möjligheter att använda elnätet här som
mottagare för den producerade elen. Energimyndigheten som inom Energipilot
Gotland arbetar med frågan i ett parallellt spår för energieffektiviseringar och
solelslösningar i flerbostadshus och lokaler på Gotland bedömer att dessutom blir
kunskapssatsningar och samordning lokalt nödvändiga för att nå framgång här. För
regionens del finns också Energimyndigheten som samverkanspart.
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Regionstyrelseförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse anfört att den här motionen
kunde sänts på remiss till närmast berörd nämnd , men för att spara tid och undvika
dubbelarbete har bara samråd muntligt och via mejl skett med förvaltningschef samt
berörda avdelningschefer på teknikförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen har
inte resurser för den här typen av strategiska utredningar för regionens fastigheter.
Energi- och klimatrådgivningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte heller
de resurserna och har dessutom privathushåll och småföretag som primär målgrupp.
Energimyndighetens stöd, som var ett viktigt bidrag i det skede av regionens arbete
med energieffektivisering i fastigheter som ledde till avtal med externa aktörer,
bedöms vara en resurs för fortsatt hantering av motionens förslag, främst genom det
arbete som redan startats på myndigheten inom ramen för färdplanen för Energipilot
Gotland och då särskilt inom fokusområdet ”Resurseffektiv bebyggelse”. Även
området ”Smarta elnät bör kunna få betydelse. För en utveckling som engagerar en
tredje aktör genom så kallade PPA (elköpsavtal) behövs tillgång till elnätet.
Förväntningar på att nyanslutnings-stoppet på Gotland ska hävas, bygger i första
hand på det batterilager som Vattenfall i bästa fall installerat inom något år, enligt
den förstudie som presenterades i februari i år, samt att projektet Coordinet som ska
skapa en marknad för effektflexibilitet och på så vis jämna ut efterfrågan på
nätkapacitet ska ge resultat. Det kommer då att öppna för nya affärer med lokalt
producerad förnybar el på Gotland. För att hålla takten med andra platser i landet,
kommer Gotland då att ha en del att ta igen, att döma av den senaste tidens
nyhetsflöde på området, där ett par exempel ges nedan:
19 oktober publicerades ett förslag från Malmö stad om en solcellssatsning. Enligt
det förslaget ska Malmö stad tillsammans med bland andra ett energiföretag bilda ett
bolag som installerar och sköter solpanelerna på företags tak. Fastighetsägarna
behöver alltså varken investera i panelerna eller hantera dem.
Från Linköping rapporteras samtidigt att Sveriges hittills största solcellspark kommer
att börja byggas nu, på ett stadsnära markområde på cirka 13 hektar. Parken ska få en
installerad effekt på ungefär 12 MW (megawatt) och sättas i drift nästa år.
Produktionen förväntas bli cirka 11 500 MWh (megawatt/timme) solel per år.
Som jämförelse kan anges att ett modernt 3,5 MW vindkraftverk på land har cirka
8 000 driftstimmar per år och producerar cirka 11 300 MWh på ett år med 3 300
timmar ekvivalent (fulltid 37,6 procent), vilket räcker till hushållsel för cirka 2 200
hushåll (cirka 5 000 kilowatt per hushåll och år). En solcellspark som den i Linköping
kommer att leverera el motsvarande ett stort vindkraftverk, men ta betydligt mer
markyta i anspråk och ha sina produktionstoppar förlagd till andra tider på året och
forts
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dygnet. Solceller kan vara betydligt lättare att hitta platser för i tätortsnära lägen, där
det är nära till elkonsumenterna och har fördelen att det är möjligt att installera dem
på fastigheter med direkt elförbrukning. Sannolikt kommer båda kraftslagen att
behöva en kraftig utbyggnad för att nå de klimatpolitiska målen och en förväntad
efterfrågeökning på förnybart producerad el.
Förutsatt att Energicentrum Gotland, regionens projekt inom ramen för Energipilot
Gotland, kommer igång, med personal med kompetens inom energisystem, kan det
också bli en resurs för att ta fram en solcellstrategi för regionen fastigheter, särskilt i
att bistå med kontakter gentemot Energimyndigheten. Detta är också en typ av
uppdrag som till stora delar kan utföras en konsult, men fördelen med att göra det
mesta arbetet inom regionen är att kunskapen om fastigheterna och verksamheternas
energibehov finns här och det är också en fördel om ett förslag till strategi arbetas
fram av dem som senare ska använda den, vilket främst blir avdelningar inom teknikförvaltningen. Därför föreslås ett uppdrag att ta fram en solcellsstrategi gå till
tekniska nämnden. Med beaktande av att det saknas fria resurser inom nämndens
förvaltning behöver dock finansiering av uppdraget lösas. I det fall bara mikroproduktion är aktuell blir uppdraget mycket begränsat. Först när nätanslutning på
nytt kommer att tillåtas, så kan uppdraget göras enligt motionens intentioner, varför
det bör delas upp i två delar.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen tillstyrks genom att uppdrag
ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för införande av solceller för fastigheter
inom nämndens ansvarsområden. Resurser för uppdraget får äskas internt eller
ansökas om i annan ordning. Samverkan med Energimyndigheten ska vara en del i
genomförandet. Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningen förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jörgen Benzler (V), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M)
och Gerd Holmgren (Fi).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2019-03-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-25
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 363
Skickas till
Tekniska nämnden
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Avsägelse i regionfullmäktige

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut

Isabel Enström (MP) befrias från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
• Philip Swärd (M) befrias från uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
• Irina Samsonova (C) befrias från uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
•

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Isabel Enström (MP) har avsagt uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Philip Swärd (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Irina Samsonova (C) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Isabel Enströms (MP) avsägelse 219-12-01
Philip Swärds (M) avsägelse 2019-12-11
Irina Samsonovas (C) avsägelse 2019-12-13
Skickas till
De berörda
Länsstyrelsen, genom begäran om ny sammanräkning
Partiexpeditioner för Miljöpartiet, Moderaterna och Centerpartiet
Regionstyrelseförvaltningen - Löne, Lena Wessman
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RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som vikarie för Saga Carlgren (V), regionråd i opposition på 25 %, inträder under
hennes frånvaro 2020-01-01–2020-04-30.
Thomas Gustafson (V), Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga.
Thomas Gustafson har rätt att under Saga Carlgren barnledighet uppbära de
arvoden som annars tillfaller Saga i hennes roll som förtroendevald politiker.
Som ny tjänstemannarepresentant för Region Gotland i Leaders LAG-grupp för
ny programperiod, efter Peter Bloom.
Malena Bendelin, Hållbar tillväxt, regionstyrelseförvaltningen.
Joakim Samuelssons (C) avsägelse som ledamot och vice ordförande i gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden godkänns.
Ny vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, efter Joakim
Samuelsson (C).
Kjell Genits (C), Solklintsvägen 11, 624 49 Slite.
Ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Joakim Samuelsson (C).
Therese Olofsson (C), Hammargatan 7, 622 54 Romakloster.
Ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Therese Olofsson (C).
Ulf Hammarlund (C), Västerhejde Stenstugu 722, 621 99 Visby.
Ola Matthings (MP) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänns.
Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden, efter Ola Matthing (MP).
Hanna Angerud (MP), Fröjel Mulde 346, 623 55 Klintehamn.
Isabel Enströms (MP) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen godkänns.
Ny ledamot i regionstyrelsen, efter Isabel Enström (MP).
Lisbeth Bokelund (MP), Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn.
Ny ersättare i regionstyrelsen, efter Lisbeth Bokelund (MP).
Robert Hall (MP), Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby.
Isabel Enströms (MP) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden godkänns.
Ny ledamot i tekniska nämnden, efter Isabel Enström (MP).
Katarina Krusell (MP), Nygatan 4 A, 621 56 Visby.
Ny ersättare i tekniska nämnden, efter Katarina Krusell (MP).
Mie Nilsson (MP), Irisdalsgatan 52, 621 42 Visby
Isabel Enströms (MP) avsägelse som ersättare i Gotlands Energi AB godkänns.
Ny ersättare i Gotlands Energi AB, efter Isabel Enström (MP).
Wolfgang Brunner (MP), Skyttegatan 8, 621 41 Visby.
forts
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Avsägelser och fyllnadsval

RS 2019/9

Regionfullmäktiges beslut
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Som vikarie för Saga Carlgren (V), regionråd i opposition på 25 %, inträder under
hennes frånvaro 2020-01-01–2020-04-30.
Thomas Gustafson (V), Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga. Thomas Gustafson
har rätt att under Saga Carlgren barnledighet uppbära de arvoden som annars
tillfaller Saga i hennes roll som förtroendevald politiker.
Som ny tjänstemannarepresentant för Region Gotland i Leaders LAG-grupp för
ny programperiod, efter Peter Bloom.
Malena Bendelin, Hållbar tillväxt, regionstyrelseförvaltningen.
Joakim Samuelssons (C) avsägelse som ledamot och vice ordförande i gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden godkänns.
Ny vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, efter Joakim
Samuelsson (C).
Kjell Genits (C), Solklintsvägen 11, 624 49 Slite.
Ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Joakim Samuelsson (C).
Therese Olofsson (C), Hammargatan 7, 622 54 Romakloster.
Ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Therese Olofsson (C).
Ulf Hammarlund (C), Västerhejde Stenstugu 722, 621 99 Visby.
Ola Matthings (MP) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden
godkänns.
Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden, efter Ola Matthing (MP).
Hanna Angerud (MP), Fröjel Mulde 346, 623 55 Klintehamn.
Isabel Enströms (MP) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen godkänns.
Ny ledamot i regionstyrelsen, efter Isabel Enström (MP).
Lisbeth Bokelund (MP), Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn.
Ny ersättare i regionstyrelsen, efter Lisbeth Bokelund (MP).
Robert Hall (MP), Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby.
Isabel Enströms (MP) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden godkänns.
Ny ledamot i tekniska nämnden, efter Isabel Enström (MP).
Katarina Krusell (MP), Nygatan 4 A, 621 56 Visby.
Ny ersättare i tekniska nämnden, efter Katarina Krusell (MP).
Mie Nilsson (MP), Irisdalsgatan 52, 621 42 Visby
Isabel Enströms (MP) avsägelse som ersättare i Gotlands Energi AB godkänns.
Ny ersättare i Gotlands Energi AB, efter Isabel Enström (MP).
Wolfgang Brunner (MP), Skyttegatan 8, 621 41 Visby.
forts
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Isabel Enströms (MP) avsägelse som ersättare i Gotlands Elförsäljning AB
godkänns.
Ny ersättare i Gotlands Elförsäljning AB, efter Isabel Enström (MP).
Wolfgang Brunner (MP), Skyttegatan 8, 621 41 Visby.
Isabel Enströms (MP) avsägelse som ersättare för ombudet till årsmöten i
Föreningen Sverige ekokommuner, SEKOM godkänns.
Ny ersättare för ombudet till årsmöten i Föreningen Sveriges ekokommuner,
SEKOM efter Isabel Enström (MP).
Robert Hall (MP), Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby.
Lena Celions (M) avsägelse som ledamot i Strukturfond Småland och Öarna
godkänns.
Ny ledamot i Strukturfond Småland och Öarna, efter Lena Celion (M).
Andreas Unger (M), Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby.
Laila Ljunggrens (MP) avsägelse som ersättare i socialnämnden godkänns.
Ny ersättare i socialnämnden, efter Laila Ljunggren (MP).
Brita Brunner (MP), Skyttegatan 8, 621 41 Visby.
Peter Karlssons (L) avsägelse som nämndeman i Tingsrätten godkänns.
Margareta Perssons (M) avsägelse som ersättare i Länsteatern godkänns.
Philip Swärds (M) avsägelse som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden godkänns.
Ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden efter Philip Swärd (M)
Jimmy Larsson (M), Burs Sigdes 250, 623 49 Stånga
Irina Samsonovas (C) avsägelse som ersättare i socialnämnden godkänns.
Ny ersättare i socialnämnden efter Irina Samsonova (C).
Niklas Yttergren (C), Vibble Tvinnaregatan 218, 622 60 Visby.
Jimmy Larssons avsägelse som ersättare i socialnämnden godkänns.
Ny ersättare i socialnämnden efter Jimmy Larsson (M).
Sara Vilhelmsson (M), Tofta Kroks 619, 622 66 Gotlands Tofta.

Nedanstående avsägelser har inkommit:
-

Ola Matthings (MP) avsägelse som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden,
2019-11-20.
Joakim Samuelssons (C) avsägelse som ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, 2019-11-26.
Isabel Enströms (MP) avsägelser från uppdrag, 2019-12-01.
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-

Lena Celions (M) avsägelse som ledamot i Strukturfond Småland o Öarna,
2019 12-02.
Laila Ljunggrens (MP) avsägelse som ersättare socialnämnden, 2019-12-03.
Peter Karlssons (L) avsägelse som nämndeman i Tingsrätten, 2019-12-09.
Margareta Perssons (M) avsägelse som ersättare i styrelsen för Länsteatern på
Gotland, 2019-12-09.
Irina Samsonovas (C) avsägelse som ersättare i socialnämnden, 2019-12-13.
Jimmy Larssons (M) avsägelse som ersättare i socialnämnden, inkom under
sammanträdet 2019-12-16.

Anm: Resterande val återkommer på regionfullmäktiges sammanträde i februari.
Skickas till
De berörda
Tingsrätten
Berörda nämnder
Partiexpeditionerna
Regionstyrelseförvaltningen - Löne, Lena Wessman
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RF § 319

Nya medborgarförslag

Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:
Anna-Carin Anderssons medborgarförslag om direktbuss från Södra Visby till
Skarphäll. (inkom 2019-11-17) RS 2019/1296.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Anna Karimos medborgarförslag om belysning och skyltning på Idrottsgatan vid
Arenahallen i Visby. (inkom 2019-11-18) RS 2019/1298.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Ulla-Britt Lindéns medborgarförslag om informationsskylt vid utfart från i hamnen
om rådjur på Gotland. (inkom 2019-12-03) RS 2019/1377.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Peder Marquarts medborgarförslag om att all personal inom vårdyrket ska genomgå
klamydiatest (inkom 2019-12-07) RS 2019/1338.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Peder Marquarts medborgarförslag om ett kunskapstest för beslutsfattare i Region
Gotland (inkom 2019-12-07) RS 2019/1399.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
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Interpellation. Gymnasieskolans transportprogram och klimatfrågan

RS 2019/1335

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Andreas Unger (M)
besvarade interpellation ställd av Victoria Öjefors Quinn (V). Victoria Öjefors Quinn
tackade för svaret och kommenterade frågan ytterligare.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-11-18
Interpellationssvar 2019-12-16

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Interpellation. Utsläppsbudget

RS 2019/1338

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-11-18
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Interpellation. Upphandling av
beställningscentral

RS 2019/1339

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-11-18
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Interpellation. Ö-faktor

RS 2019/1340

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-11-18
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Interpellation. Våld i nära relationer

RS 2019/1341

Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M) besvarade interpellation ställd av Mats
Sundin (S). Mats Sundin tackade för svaret och kommenterade frågan ytterligare.
I diskussionen deltog även Håkan Ericsson (S), Jörgen Benzler (V), Eira Werner (Fi)
och Meit Fohlin (S).
Beslutsunderlag

Interpellation 2019-11-18
Interpellationssvar 2019-12-16

Interpellationssvaret bifogas protokollet
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Information. Revisionsrapport

RS 2019/1268

Till handlingarna läggs information om följande revisionsrapporter:
Region Gotlands revisorer har sedan föregående sammanträde för regionfullmäktige
lämnat nedanstående revisionsrapport:
Revisionsrapport. Granskning av rätten till utbildning - elevers frånvaro och arbetet
för att främja närvaro.
Beslutsunderlag

Regionens revisorer 2019-11-11
Revisionsrapport 2019-11-11
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Fråga

Meit Fohlin (S) ställde fråga utifrån utredningen ”Samordning av utbetalningar från
välfärdssystemen”: om vilka kontakter som tagits med regeringen respektive
utredningen.
Regionrådet Jesper Skalberg Karlsson (M) besvarade frågan.
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RF § 327

Nya motioner

Följande motioner har inkommit till sammanträdet 2019-12-16:
Motion från Bo Björkman (S) om s.k. tomma stolar i regionfullmäktige. RS
2019/1409
Motion från Isabel Enström m.fl. (MP) om funktionsprogram för grundskola,
fritidshem och förskola. RS 2019/1410
Anm: Motionerna bifogas protokollet.
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Nya interpellationer

Regionfullmäktiges beslut

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Följande interpellationer har inkommit till sammanträdet 2019-12-16:
Interpellation från Filip Reinhag (S) om landsbygdssäkring av folkhögskolan.
RS 2019/1411.
Interpellation från Brittis Benzler (V) om arbetsmarknadsfrågor. RS 2019/1412.
Interpellation från Victoria Öjefors Quinn (V) om besparingar i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. RS 2019/1413.
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2019-12-16

Omröstning § 313
Ärende: Motion. Gratis halkskydd för våra äldre
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Björn Dahlström (C)
Ingrid Engström (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Ahlin (C)
Fredrik Gradelius (C)
Jonas Niklasson (C)
Stefan Wramner (M)
Roger Wärn (M)
Håkan Onsjö (M)
Gabriella Hammarskjöld (C)
Klara Blochmann (C)
Lars Thomsson (C)
Berit Cedergren Onsjö (M)
Rolf Öström (M)
Monica Westfält-Nilsson (M)
Bibbi Olsson (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)
Malin Åberg (C)
Mats-Ola Rödén (L)
Aina Mattsson (L)
Claes Nysell (L)
Sara Lidqvist (KD)
Ola Björkqvist (KD)
Inger Harlevi (M)

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

Följande röstade nej:
Jonathan Carlsson (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Ylva Bendelin (S)
Thord Ingesson (S)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Bo Björkman (S)
Anne Ståhl Mousa (S)
Linus Gränsmark (S)
Lennart Petersson (S)
Tommy Gardell (S)
Carin Rosell (S)
Tony Johansson (S)
Håkan Ericsson (S)
Mats Sundin (S)
Greger Eneqvist (S)
Anneli Klovsjö (S)
Saga Carlgren(V)
Brittis Benzler (V)
Thomas Gustafson (V)
Peter Barnard (V)
Per Edman (V)
Victoria Öjefors Quinn (V)
Jörgen Benzler (V)
Isabel Enström (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Wolfgang Brunner (MP)
Robert Hall (MP)
Lars Engelbrektsson (SD)
Hilda Frick (SD)
Håkan Lilja (SD)
Reber Kalamin Shareef (SD)
Lennart Modig Kihlberg (SD)
Gerd Holmgren (Fi)
Eira Werner (Fi)
Frånvarande:
Tina Benthammar (-)

Bilaga § 320

Interpellationssvar
2019-12-16

Interpellationssvar angående klimatförändringarna och dess påverkan
på Gotlands gymnasieutbildningar
Svar på interpellation från Victoria Öjefors Quinn angående klimatförändringarna och dess
påverkan på Gotlands gymnasieutbildningar:
Fråga: Vilka initiativ har gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden alternativt Wisbygymnasiet tagit för att
utveckla Fordons- och transportprogrammet i den beskrivna riktningen?
Mitt svar:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Wisbygymnasiet måste förhålla sig till de
nationella styrdokumenten.
Fordonsbranschen och dess verkstäder är under stor förändring, men förändringen tar tid.
Fordons- och transportprogrammet lärare vittnar om att både de och branschen trodde att
man skulle vara längre fram 2019.
Fråga: Kommer nämndens ordförande att ta nya initiativ, i så fall vilka, för att driva på utvecklingen på
programmet och övriga utbildningsprogram så att Gotland står väl rustat inför den omställning som kommer?
Mitt svar:
Hela programstrukturen för Fordons- och transportprogrammet är reviderat utifrån
hållbarhetsmålen. Skolverket håller just nu på med att samla in erfarenhet inför en revidering
av ämnena/kurserna:
”Remiss: Förslag till förändringar på fordons- och transportprogrammet ”
Skolverket har tagit fram förslag på nya ämnesplaner och en förändrad programstruktur till
Fordons- och transportprogrammet. Den föreslagna programstrukturen innehåller 16 nya
ämnen och sammanlagt 32 kurser. De nya ämnena och kurserna som Skolverket föreslår avser
endast förändringar inom inriktningarna och programfördjupningen. Programgemensamma
ämnen och kurser påverkas däremot inte av förslaget.
Syftet med förändringarna är att skapa förutsättningar för en tidsenlig utbildning, bidra till att
stärka elevernas möjligheter att fördjupa sig i olika teknikområden och underlätta
rekryteringen av lärare.
https://www.skolverket.se/5.7f0610616b709c26f75a36.html?utm_campaign=unspecified&ut
m_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=Skolverkets%20nyhetsbrev”

Bilaga § 320

I övrigt jobbar Wisbygymnasiet med följande frågor:
•
•
•
•

Tydliggörande av el-lära och teknik i Wisbygymnasiets egna informationsblad till
kommande elever
Wisbygymnasiet ser över kursinnehåll (hur skolan gör, vad som tas upp) till den
förändrade och kommande utvecklingen i framförande och reparation av fordon
Wisbygymnasiet samarbetar kring och uppdaterar de digitala felsökningssystemen, så
de matchar det som används i branschen och så att eleverna är förtrogna med dessa.
Nära samarbete och dialog med branschen om deras nuvarande och framtida behov

Tack för uppmärksammandet av området.

Andreas Unger
Ordförande för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bilaga § 324
Interpellationssvar
2019-12-16

Svar på interpellation från Mats Sundin angående våld i nära relationer
Jag har som ordförande i Socialnämnden fått fråga som bland annat rör vad jag gjort för att komma till
rätta med de brister, främst bristande rättssäkerhet och svårigheter att utveckla verksamheten i enlighet
med Regionens strategi för mäns våld mot kvinnor som Socialförvaltningen beskrivit i samband med
budgetberedning inför verksamhetsåret 2020.

Som ordförande i Socialnämnden är jag givetvis medveten om att våld i nära relationer är ett
samhällsproblem. För mig är det en självklarhet att detta område, tillsammans med andra områden såsom
psykisk ohälsa bland barn och unga och bruket av droger prioriteras i hela Region Gotlands verksamhet.
Givetvis är Socialförvaltningen en viktig del i detta arbete.

Mycket har hänt sedan Socialförvaltningen i början av år 2019 upprättade sin förteckning över områden
som de bedömde skulle tillföras medel.
Bland annat har ett på Regionstyrelseförvaltningen övergripande arbete i ett nätverksarbete kallat
Operativt samverkansforum bildats. Detta forum består av medarbetare från olika förvaltningar inom
Region Gotland och personer från polisen. Ett av de områden man där bestämt sig arbeta runt är att
förebygga våld i nära relation. Arbetet har sin bas i Regionstyrelsens enhet för Social hållbarhet.
Därtill pågår givetvis ett dagligt arbete i Socialförvaltningens operativa arbete med att ge stöd och hjälp till
de personer som utsätts för våld och kränkningar i relationer.

Utifrån frågeställningen så har jag, trots min i stort sett dagliga kontakt med Socialförvaltningens ledning,
inte någon gång under den tid jag varit ordförande nåtts av att det funnits brister vad avser rättssäkerheten
i handläggning av ärenden runt våld och kränkningar i nära relation. Om så skulle ha varit fallet skulle jag
som ordförande givetvis ha agerat.

Vi partier som ingår i allianssamarbetet utgår från att ett tillitsbaserat ledarskap råder. Med detta menar jag
att all personal arbetar med ansvaret att de mål som sätts i form av verksamhetsplaner och budget är
rådande. I det här fallet har jag på goda grunder den största tilltro i att verksamheten bedrivs på ett mycket
tillfredsställande sätt.

Rolf Öström (M)
Ordförande i Socialnämnden

Bilaga § 327

2019-12-16

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Angående ekonomiskt bidrag för så kallade ”tomma stolar” i regionfullmäktige
Regler för ekonomiskt stöd till politiska partier regleras i kommunallagens 4 kapitel.
-Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att
stärka deras ställning i den kommunala demokratin-.( 29 §)
- Fullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och former för det-.( 30 § )
Vid regionfullmäktiges sammanträde i november 2019 beslutades om ekonomiskt stöd för år
2020 till partier representerade i regionfullmäktige. Stödet utgår med ett årligt grundbidrag på
200.000 kronor till samtliga partier oavsett antalet mandat. Därutöver får partierna ett årligt stöd
relaterat till antalet mandat i regionfullmäktige, ca 70.000 kronor per mandat. Av dessa skall enligt
reglerna 1.800 kronor vara avsedda för studier/fortbildning. I underlaget till beslutet fanns en
upplysning om att ett arbete pågår för att revidera regionens regelverk.
En sådan revidering bör enligt mitt förmenande även omfatta möjligheten att inte betala bidrag
för så kallade ”tomma stolar”. En förutsättning för att erhålla bidrag bör åtminstone vara någon
form av närvaroplikt vid regionfullmäktiges sammanträden. I vilken omfattning bör närmare
analyseras.
Jag yrkar att:
Regionstyrelsen i sin revidering av regler för partistöd prövar möjligheten att koppla
stödet till ledamöters närvaro.
Bo Björkman (S)

Till Regionfullmäktige

Bilaga § 327
2019-12-16

MOTION: Funktionsprogram för grundskola, fritidshem och förskolor
Enligt befolkningsprognoser ökar antalet barn och elever på Gotland. Det skapar behov av nya lokaler men
också av anpassningar och tillbyggnationer av våra befintliga skol- och förskolebyggnader. Trots en begränsad
ekonomi behöver vi möta behoven av en gynnsam arbetsmiljö för barn, elever och personal.
Genom tydliga riktlinjer skapas effektiva processer. Vårt förslag är att Region Gotland tar fram ett samlat
dokument som beskriver viktiga krav och riktlinjer för utformningen av förskolor och skolor, ett så kallat
funktionsprogram. Funktionsprogrammet bidrar till att säkerställa kvalitet och funktionalitet för pedagogiska,
trivsamma, säkra och hållbara inne- och utemiljöer.
Ett funktionsprogram är ett bra hjälpmedel för att se till att investeringar i skola och förskola blir
genomtänkta, ändamålsenliga och kostnadseffektiva.
Funktionsprogrammet ska visa vilka funktioner skolans lokaler behöver för att ge goda förutsättningar för det
pedagogiska arbetet och en lärande arbetsmiljö för elever och personal i grundskola och fritidshem.
Likvärdiga förutsättningar när det gäller arbetsmiljö och lärmiljöer är viktigt för att alla barn ska nå sina mål.
En god fysisk arbetsmiljö mår alla bra av, men det har ett extra stort värde för elever med särskilda behov.
Funktionsprogrammet bör utgår från långsiktiga hållbara mål vilket innebär att hushålla med både mänskliga
och materiella resurser. Programmet ska sträva efter att kombinera goda förutsättningar för utbildning med en
effektiv lokalanvändning så att skolans resurser i högre grad används till undervisning än till höga
hyreskostnader för lokaler. Programmet bör därför tas fram i bred samverkan mellan berörda förvaltningar
och ingå i hela planerings- och byggnadsprocessen.

Miljöpartiet vill att:
Ett funktionsprogram för lokaler och utemiljöer till verksamheterna grundskola, fritidshem och förskola tas
fram utifrån motionens inriktning.

Isabel Enström (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

Robert Hall (MP)

Wolfgang Brunner (MP)
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