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Rf § 142
Ekokommunpriset 2012 - Region Gotlands interna årliga
miljöpris
RS 2012/40
- Ledningskontoret 2012-10-05
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 336

Regionstyrelsen har fattat beslut om att 2012 års Ekokommunpris går till kansliet
för Almedalsveckan, serviceförvaltningen.
Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) läste upp motiveringen till priset:
”Kansliet för Almedalsveckan inom serviceförvaltningen har genom en rad
åtgärder under flera år höjt medvetandet kring att stora evenemang påverkar
miljön. Arbetet med att göra Almedalsveckan grönare leder inte bara till konkreta
miljövinster i samband med veckan, utan ökar också kännedomen i stort, både inom
och utom Sverige, kring Gotlands arbete med att skapa en långsiktigt hållbar
utveckling.”.
Ekokommunpriset, i form av en glasskulptur, delades ut av regionfullmäktiges
ordförande Björn Jansson (S). Blommor delades ut av regionfullmäktiges 2:e vice
ordförande Hans Klintbom (C).
Karin Lindvall som representerade kansliet för Almedalsveckan höll ett tacktal. I
detta nämnde hon särskilt Sune Melander, arbetsledare för parkenheten på teknikförvaltningen och hans personal; vars insatser på renhållningssidan ”man inte kan
leva utan en sådan här vecka”. Ett särskilt tack riktades även till alla gotländska
underleverantörer av närproducerad mat.
Expedieras:
Kansliet för Almedalsveckan
Teknikförvaltningen Parkenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 143
Regionfullmäktige. Nya ledamöter och nya ersättare
- Länsstyrelsen 2012-10-18 (3 protokoll)

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Nina Hallberg (MP)
entledigats från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.
Länsstyrelsen har även gjort nya sammanräkningar efter Anna-Karin Hellström (C),
och Eva Olsson (FP) som entledigats från sina uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att:
Isabel Enström (MP) blir ny ledamot i regionfullmäktige och Lisbeth Bokelund (MP),
Jenny Granlund (C) och Jan Lindell (FP) blir nya ersättare i regionfullmäktige.
Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 144
Delårsrapport 2:2012 och månadsrapport för september 2012
RS 2012/8
- (Regionstyrelsen 2012-05-31, § 139)
- Delårsrapport 2:2012
- Ledningskontoret 2012-10-19, Delårsrapport 2:2012 och månadsrapport för september
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 284
Enligt lagen (1997:614) om kommunal redovisning ska kommuner och landsting minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en särskild redovisning – delårsrapport – för verksamheten från räkenskapsårets början. Lagen innehåller föreskrifter för rapportens innehåll; den ska innehålla en översiktlig
redogörelse för utvecklingen av verksamheten och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång
och vissa i lagen specificerade upplysningar ska lämnas. Enligt samma lag ska revisorerna bedöma
om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. Revisorerna ska avge
skriftlig berättelse som ska biläggas delårsrapporten.

Ledningskontoret har upprättat delårsrapport för perioden januari till och med
augusti år 2012. Den ekonomiska helårsprognosen för Region Gotland visar vid
delåret ett överskott på 85 miljoner kronor. Det är 83 miljoner kronor bättre än
budgeterat. Detta beror enbart på engångsåterbetalning av försäkringspremier från
AFA för åren 2007 och 2008 med 79 miljoner kronor och förbättrade skatteintäkter,
jämfört budgeten, med drygt 60 miljoner kronor.
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett totalt underskott med -91 miljoner kronor,
mot budgeten. Det är en försämring med cirka 30 miljoner kronor jämfört med den
prognos (-60 miljoner kronor) som presenterades i samband med majrapporten.
Vid behandlingen av delårsrapport 1:2012 beslöt regionstyrelsen att: samtliga
nämnder skulle:
•

Införa stopp för anställningar, konsultinköp, projektbeslut och inköp utanför
slutna avtal. Förvaltningschef gavs delegation att besluta om dispens.

•

Utifrån den kritiska likviditetssituationen se över möjligheten med att skjuta på
investeringar.

•

Fokusera på kostnadsutvecklingen och åtgärder för att bromsa denna.

•

Svara för att beslutsunderlag alltid innehåller ekonomiska analyser och
konsekvenser för verksamheten ur både förvaltnings- och koncernperspektiv.

•

Följa ramavtal och andra avtal som är upphandlade.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 144 forts
Månadsrapporten för september 2012 behandlades under denna paragraf av regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har till regionfullmäktige, med anledning av det stora underskottet,
föreslagit att:
- alla nämnder fortsätter att aktivt arbeta utifrån det stoppaket som beslutades i
regionstyrelsen 2012-05-31 § 139
- budgetdisciplinen skärps
- alla nämnder ser över möjligheten att vidta åtgärder under 2012 som ger
möjlighet att minska kostnadsmassan 2013.
Anföranden:
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Lars Thomsson (C), Stefan Wramner (M),
Johan Malmros (FP), Bo Björkman (S), Kerstin Kalström (C), Lena Celion (M),
Stefaan De Maecker (MP) och Håkan Onsjö (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapporten godkänns.

•

Alla nämnder fortsätter att aktivt arbeta utifrån det stoppaket som beslutades av
regionstyrelsen 2012-05-31, § 139.

•

Budgetdisciplinen skärps.

•

Alla nämnder ser över möjligheten att vidta åtgärder under år 2012 som ger
möjlighet att minska kostnadsmassan år 2013.

Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 145
Strategisk plan och budget 2013 - 2015
RS 2012/9, RS 2012/610
- Regionfullmäktige 2012-06-18, § 64
- Strategisk plan och budget: Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning, september 2012
- Kompletterande underlag till strategisk plan och budget, oktober 2012
- Kompletterande budgetunderlag (Barn- och utbildningsnämnden och LK, låneram år 2013)
- Ledningskontorets förslag till låneram för år 2013, 2012-10-18
- Komplettering underlag strategisk plan och budget 2013 – 2015
- Ledningskontoret 2012-11-01 Underlag till äskande om biogas
- Ledningskontorets förslag till Regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 313

Regionstyrelsen har överlämnat förslag till budget och strategisk plan inklusive
fastställande av preliminära planeringsramar för år 2013. Som personalkostnadsökningar har upptagits 77 miljoner kronor och investeringar har upptagits med drygt
223 miljoner kronor.
Budgetdirektiv. Ledningskontoret har upprättat förslag till regionfullmäktiges
direktiv och rekommendationer till nämnderna.

INVESTERINGSBUDGET ramar för år 2013
Nämndernas investeringsbudget för år 2013, enligt fullmäktiges beslut 2012-06-18
§ 64, uppgår till totalt 219,3 miljoner kronor, inklusive affärsdrivande verksamhet.
Den affärsdrivande verksamheten uppgår till 31,5 miljoner kronor.
Följande tillkommande ramtillskott föreslås av regionstyrelsen
Förändringar i investeringsbudget år 2013, i jämförelse med beslut i
regionfullmäktige i juni 2012, föreslås enligt nedan:
- Tekniska nämnden. Investeringar i energibesparande
åtgärder i fastigheter, EPC.
5 000 000 kronor
- Barn- och utbildningsnämnden. Slutinvestering i
Väskinde skola och start av investering i Västerhejde
skola.
3 500 000 kronor
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

189

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26
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- Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ytterligare medel för
arbetsmiljöåtgärder.
- Regionstyrelsen/ledningskontoret, för RAKEL
- Kultur- och fritidsnämnden. IP Skogens läktare
för medeltidsveckan
- Socialnämnden. Justering av investering i
Säbo Katthammarsvik
TOTALA justeringar:

2 000 000 kronor
310 000 kronor
300 000 kronor
- 4 000 000 kronor
9 610 000 kronor

Regionstyrelsens förslag till investeringsbudgeten för år 2013 uppgår till
totalt 228,9 miljoner kronor.
Den skattefinansierade verksamheten uppgår till 1 97 410 000 kronor och den
affärsdrivande verksamheten uppgår till 31 500 000 kronor.
Regionstyrelsen har föreslagit att beloppsgränsen för inhämtande av finansiellt
igångsättningstillstånd, från regionstyrelsens arbetsutskott, höjs från 1 miljon kronor
till 3 miljoner kronor.
Yrkanden:
•
•

Åke Svensson (S) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag till investeringsbudget.
Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C), Stefaan De
Maecker (MP), Lena Celion (M) och Brittis Benzler (V), på en ökning med
10 miljoner kronor i vatten och avloppsinvesteringar (VA) 2013. Medel till detta
förs över från 2012 års prognostiserade överskott.

• Lena Celion (M) yrkade att det inte avsätts 3 miljoner kronor för naturreservat på

Södra Hällarna i Visby, åren 2013-2014. I stället avsätts 3 miljoner kronor för
miljösatsningar avseende vatten och avlopp.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 145
DRIFTBUDGET ramar för år 2013
Arbetsutskottets beslut om ramförändringar
Anföranden:
Anföranden hölls av Simon Härenstam (M), Cecilia Nygren (MP), Hans
Klintbom (C), Eva Gahnström (C), Stefan Wramner (M), Håkan Onsjö (M),
Hanna Lenholm (S), Gustaf Hoffstedt (M) och Eva Nypelius (C).
Yrkande
•

Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP) och
Brittis Benzler (V), på driftbudgetförslag i enlighet med S-MP-V förslag i
nedanstående tabell. Detta skulle sammantaget ge ett resultat på +6,0 mkr.

• Lena Celion (M) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C) och Johan

Malmros (FP), att driftbudgetförslaget skulle ändras enligt följande,
se tabell M-C-FP:
o
Ingen avsättning till personalkostnadsökningar
+12,0 mkr
o
Konkurrensutsättning, allmänt. (Pjäsen och lokalförsörjning) +4,0 mkr
o
LSS, upphandling
+5,0 mkr
o
Nej till Södra Hällarna
+0,3 mkr
o
Vibble fritidsgård
-0,3 mkr
o
Regionalt stöd till landsbygdskolor
-4,0 mkr
o
Justeringar i finansförvaltningen
-30,0 mkr
o
Generell besparing
+5,0 mkr
o
Statsbidrag tandvården fördelas inte ut
-1,2 mkr
o
Ingen ramförstärkning till hälso- och sjukvårdsnämnden
+5,0 mkr
Detta skulle sammantaget ge ett resultat på +4,2 mkr.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag till investerings- och
driftbudget, här kallat förslag A och Lena Celions yrkanden, här kallat förslag B, och
förklarade sig anse att förslag A vunnit majoritet. Omröstning begärdes. JA för förslag A
och NEJ för förslag B. 36 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. 1 var
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige
hade således bifallit förslag A (regionstyrelsens förslag) till investerings- och driftbudget.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Därefter ställde ordföranden proposition på Åke Svenssons tilläggsyrkande om ökning av
VA-investeringen och förklarade sig anse att tilläggsyrkandet hade bifallits.
Slutligen ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens övriga förslag och fann att
dess hade bifallits. Regionfullmäktige hade således bifallit även regionstyrelsens övriga
förslag sam tilläggsyrkandet om ökning av VA-investering.

Budgetavstämning 2012-10-08--10, 12

A.
S-MP-V-förslag
2013
2014
2015

Personalkostnadsökning

-12,0

B.
M-C-FP
2013

(-12,0) (-12,0)

0

Löneökningar (3 % 2013, 2,5 % 2014-2015)

Besparingar
Minskad lokaleffektivisering
Justeringar i finansförvaltningen
Uppdrag LK riktade besparingar genomförs inte

-5
+40

-5
+9

+9

(-5)
+10

-5

+18

+18

(-5)

Generell besparing
Konkurrensutsättning allmänt
(Pjäsen, lokalförsörjning)

+5,0
+4,0
+5,0

LSS, upphandling
Summa besparingar

+30,0

+22,0

+27,0

+14

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 145
Förslag till ramtillskott

Barn- och utbildningsnämnden

Justering resursfördelningsmodell
Regionalt stöd till landsbygdsskolor

-8,4

-9,7

-5,0

(-8,4)
-4,0

Statsbidrag tandvården
Ramtillskott

-1,2
-5,0

-1,2
-5,0

-1,2
-5,0

0
0

Upphandling
Biogas

-0,7
-2,0

-0,7
-2,0

-0,7
-2

(-0,7)
(-2,0)

0

-4,0

-4,0

(0)
+0,3

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelsen

Tekniska nämnden

Tomhyra F-hus
Nej till Södra Hällarna

Kultur- och fritidsnämnden

-0,3

Vibble fritidsgård

Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden
Vuxenutbildning

-1,0

-1,0

-1,0

(-1,0)

Försörjningsstöd

-10,0

-10,0

-10,0

(-10,0)

-28,3

-33,6

-28,9

-26,1

Socialnämnden

Summa ramtillskott/förändringar

Regionfullmäktiges beslut
•

Föreliggande förslag till budget för år 2013 fastställs med tillägget att
investering för VA ökas med 10 miljoner kronor.

•

Föreliggande förslag till strategisk plan för perioden 2014-2015 förklaras
upprättad.

•

Kommunalskatten: Kommunalskatten för år 2013 fastställs till 33:10 per skattekrona, oförändrad.

•

Budgetdirektiv: Regionfullmäktiges budgetdirektiv och rekommendationer till
nämnderna fastställs.

•

Ramtillskott, internhyra: Ramtillskott för den beslutade höjningen av internhyran fördelas enigt bilaga i ramberäkningen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

Ramtillskott, internpriser: Ramtillskott för den beslutade höjningen av internpriser för serviceförvaltningens tjänster fördelas enligt bilaga i ramberäkningen.

•

Besparing IT verksamheten: Besparing inom IT verksamheten på 5 miljoner
kronor genomförs genom att lägga ett avkastningskrav på regionstyrelsen;
serviceförvaltningens ITT-avdelning.

•

Besparing, lokalanvändning: Besparing genom effektivare lokalanvändning,
5 miljoner kronor, genomförs genom att lägga ett avkastningskrav på tekniska
nämnden; fastighetsförvaltningsavdelningen.

•

Besparing, varuförsörjning: Besparing på varuförsörjningen genomförs genom
att den tidigare beslutade höjningen av internpriser för serviceförvaltningen
minskas med 500 000 kronor.

•

Lånefinansiering: Ramen för upptagande av långfristiga lån, år 2013, fastställs
till 100 miljoner kronor.

•

Tillfälliga lån: Beloppsramen för tillfälliga lån, som regionstyrelsen äger rätt att
ta upp, bestäms till 300 miljoner kronor.

•

Långfristiga lån: Regionstyrelsen äger rätt att omsätta långfristiga lån för
300 miljoner kronor.

•

Regionstyrelsens bemyndigande: Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram
av 5 miljoner kronor anvisa medel ur Region Gotlands Eget kapital.

•

Regionstyrelsen ges i uppdrag att besluta om fördelning av följande
besparingar:
o Följa ramavtal – 5 miljoner kronor.
o Översyn av tele- och datorabonnemang – 3 miljoner kronor.
o Översyn av avgifter och taxor – 2 miljoner kronor
o Översyn av möjligheterna till gemensam vikariehantering – 1 miljon
kronor.
o Effektivisering av fordonsorganisationen – 5 miljoner kronor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 145 forts.
•

Regionstyrelsen ges i uppdrag att besluta om fördelning av följande
ramtillskott:
o Fördelning av internhyra och internpriser för serviceförvaltningens tjänster
avseende tekniska nämnden; samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
o Personalkostnadsökningar, fördelning av de avsatta medlen,
77 miljoner kronor.

•

Beloppsgräns för finansiellt igångsättningstillstånd: För byggnads och
anläggningsprojekt överstigande 3 miljoner kronor ska finansiellt igångsättningstillstånd inhämtas från regionstyrelsens arbetsutskott.

Reservation
Följande reserverade sig emot beslutad strategisk plan och budget 2013-2015 till
förmån för eget förslag:
Hans Klintbom (C), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Lena Celion (M), Gustaf
Hoffstedt (M), Stefan Nypelius (C), Kerstin Kalström (C), Per-Anders Croon (M), Inger
Harlevi (M), Eva Gahnström (C), Ola Lindvall (C), Stefan Wramner (M), Jenny
Guteäng (M), Anna Andersson (C), Pär Stenegärd (C), Håkan Onsjö (M), Simon
Härenstam (M), Karl-Johan Boberg (C), Inger Olofsson (C), Rolf Öström (M), Lilian
Edwards (M), Alexander Jansson (C), Kerstin Löfgren-Dahlström (C), Lena
Simonsson (M), Peter Wigren (M), Margareta Persson (M), Anders Larsson (C), Eva
Engström (C), Mats Hedström (M), Robin Storm (M). Bror Lindahl (FP), Amy Öberg (FP),
Johan Malmros (FP) och Lotta Jakobson (FP).
Expedieras:
Alla nämnder
Ledningskontoret ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 146
Tilläggsanslag. Miljöteknisk markundersökning och hantering av
förorenad mark, område Visby hamn, Resecentrum
RS 2012/467
- Tekniska nämnden 2012-08-29, § 189
- Ledningskontoret 2012-09-20
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 306

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 2,5 miljoner kronor för investeringsutgifter avseende miljöteknisk markundersökning och hantering av förorenad
mark inom området för Resecentrum Gotland, i Visby hamn. Nämnden påpekar att
”finansieringen av investeringsprojektet är inlåst i en tidsplan med avslut 2013 och
därför inte tål några förseningar utan kostbara konsekvenser”. Förekomsten av
föroreningarna var till art och omfattning inte kända förrän i relativt sent skede.
Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden medges begärt tilläggsanslag.
Kontoret har bedömt att några bidrag, utöver redan erhållna statsbidrag och EUbidrag, för tillkommande utgifter inte kommer att erhållas.
Regionstyrelsen föreslog i enlighet med ledningskontoret att tilläggsanslag medges.
Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 500 000 kronor för investeringsutgifter avseende miljöteknisk markundersökning och hantering av förorenad
mark inom området för Resecentrum Gotland i Visby hamn.

•

Medel anvisas ur Eget kapital.

Expedieras:
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 147
Tilläggsanslag. Utrustning och möbelhantering på Visborg –
Facility management
RS 2012/497
- (Regionstyrelsen 2011-10-27, § 315)
- Ledningskontoret 2012-09-17
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 305

Ledningskontoret föreslår att berörda nämnder får tilläggsanslag med totalt
1 587 000 kronor för ökade kostnader för utrustning och möbelhantering på
Visborg. Vad som ingår i detta regleras i enlighet med europeisk standard och
Svensk standard SIS för Facility management.
Regionstyrelsen har tidigare beslutat att serviceförvaltningen ansvarar för utrustning
och möbler på Visborg. Finansieringen sker genom att kostnaden för kapitalförvaltning fördelas ut på nämnderna utifrån antalet arbetsplatser på Visborg. De ökade
kapitalkostnaderna har nu beräknats till 1 587 000 kronor och ingår inte i tidigare
budgeterade kostnader för 2012.
Regionstyrelsen har föreslagit att tilläggsanslag medges för berörda nämnder, i
enlighet med ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Anna Andersson (C).
Regionfullmäktiges beslut
•

Berörda nämnder får tilläggsanslag med totalt 1 587 000 kronor för utrustning
och möbelhantering på Visborg (Facility management).

•

Medel anvisas ur Eget kapital.

Expedieras:
Berörda nämnder
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 148
Begäran om tilläggsanslag från räddningstjänsten för RAKEL
RS 2012/386
- Tekniska nämnden 2012-06-27, § 146
- Ledningskontoret 2012-09-06, kompletterad 2012-10-22
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 308

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 2,3 miljoner kronor för utökad
ekonomisk ram för räddningstjänsten. Bakgrunden är ett prognostiserat underskott
för regionens räddningstjänst med denna summa. I delårsrapport 1:2012 redovisas
förklaringen till den ekonomiska obalansen, en förklaring är att verksamheten inte
kompenserats för införandet av det nationella radiosystemet RAKEL.
Av ledningskontorets bedömning framgår bland annat att kontoret utgår från att
tekniska nämnden, på kort sikt, kommer att vidta åtgärder för att reducera underskottet för år 2012. Kontoret har därför bedömt att det i detta läge är mindre
lämpligt att precisera ett tilläggsanslag utan föreslår i stället att tekniska nämnden
medges att överskrida budgetramen.
Ledningskontoret anser att inriktningen i första hand bör vara att kostnaderna ska
rymmas inom ramen för tekniska nämndens hela verksamhet. Om detta inte är
möjligt föreslås medgivande av överskridande av budgetramen för år 2012 med
högst 2 miljoner kronor, tilläggsanslag bör då inte medges.
Arbetsutskottet beslöt att ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
I ledningskontorets kompletterande skrivelse, till regionstyrelsens sammanträde,
föreslås att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 900 000 kronor för
radiosystemet RAKEL. I övrigt avstyrks tekniska nämndens begäran.
Regionstyrelsen har föreslagit att tilläggsanslag medges i enlighet med
ledningskontorets förslag.
Regionfullmäktiges beslut
•
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 900 000 kronor för införande av
radiosystemet RAKEL.
Medel anvisas ur Eget kapital.

Expedieras:
Tekniska nämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 149
Taxa för avgifter inom hemsjukvården
RS 2012/366
- Socialnämnden 2012-06-08, § 65 och 2012-09-20, § 101
- Ledningskontoret 2012-09-20
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 300

Socialnämnden har den 8 juni och den 20 september, för beslut i regionfullmäktige
föreslagit att införa patientavgifter inom hemsjukvården från och med den 1 januari
2013. Hemsjukvårdens avgift föreslås bli tre gånger högre än avgiften för sjukvårdande behandling (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast m.fl.). Utprovning av
hjälpmedel är att jämställa med hembesök. Förslaget omfattas av den maxtaxa som
gäller för sociala insatser. Socialnämnden har bedömt att avgifter från patienter i
hemsjukvården kan medföra ökade intäkter om ca 300 000-500 000 kronor per år.
Ledningskontoret har inget att erinra mot socialnämndens bedömning att patientavgift bör tas ut även vid hemsjukvård på det sätt nämnden föreslår.
Ledningskontoret har utarbetat förslag till taxa enligt följande:
•

Patienter inskrivna i hemsjukvården ska betala en månatlig avgift om 3 gånger
den besöksavgift som gäller enligt regionens patientavgiftstaxa för sjukvårdande
behandling i öppenvården, avgiftsgrupp ”Besök hos annan vårdpersonal”.

•

För enstaka hembesök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården
motsvarar avgiften 1,5 gånger samma besöksavgift.

•

Utprovning av hjälpmedel är att jämställa med hembesök.

•

Vid följande typer av hembesök ska dock inte avgift tas ut:
 Råd och stöd som ges till andra personalgrupper
 Enstaka oplanerade besök
 Provtagning där patienten debiteras avgift från hälso- och sjukvården
- Behandling enligt smittskyddslagen

•

Vid avgiftsberäkning ska bestämmelserna i 26 § hälso- och sjukvårdslagen om
samordning med avgifter enligt socialtjänstlagen följas.

Regionstyrelsen har föreslagit att taxan införs i enlighet med ledningskontorets
förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 149 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

Taxa med patientavgifter för hemsjukvård införs den 1 januari 2013 enligt
följande:


Patienter inskrivna i hemsjukvården ska betala en månatlig avgift om 3
gånger den besöksavgift som gäller enligt regionens patientavgiftstaxa för
sjukvårdande behandling i öppenvården, avgiftsgrupp ”Besök hos annan
vårdpersonal”.



För enstaka hembesök hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården
motsvarar avgiften 1,5 gånger motsvarande besöksavgift.



Utprovning av hjälpmedel är att jämställa med hembesök.



Vid följande typer av hembesök ska avgift inte tas ut:
- Råd och stöd som ges till andra personalgrupper
- Enstaka oplanerade besök
- Provtagning där patienten debiteras avgift från hälso- och sjukvården
- Behandling enligt smittskyddslagen.



Vid avgiftsberäkning ska bestämmelserna i 26 § hälso- och sjukvårdslagen
om samordning med avgifter enligt socialtjänstlagen följas.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Chefsjuristen
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

200

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 150
Ändring av tandvårdstaxan
RS 2012/560
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2012-09-17, § 221
- Hälso- och sjukvårdsnämnden s arbetsutskott 2012-10-03, § 206
- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, rev underlag 2012-10-26
- Ledningskontoret 2012-10-05
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 326

Hälso- och sjukvårdsnämnden har begärt korrigering av tandvårdstaxan med
anledning av statligt ändrade referenspriser. De statliga beslutade referenspriserna
som justeras varje år utgör grunden för beräkning av patientens tandvårdsersättning
och eventuella högkostnadsskydd. Nämnden föreslår att taxan ska börja gälla från
och med 1 januari 2013. Målsättning med föreslagen ändring av priserna är att
tandvårdstaxan ska vara nivå med eller i närheten av referensprislistan. Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen har beräknat att med föreslagna ändringar i taxan och
samma antal åtgärder skulle intäkterna öka med ca 1,2 miljoner kronor per helår.
Regionstyrelsen föreslog, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkan av tandvårdstaxan.
Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget till ändrad tandvårdstaxa fastställs att gälla från och med 2013-01-01.

Expedieras:
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 151
Ändring av taxan för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen - trygghetslarm
RS 2012/514
- Socialnämnden 2012-09-20, § 100
- Ledningskontoret 2012-09-24
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 301

Socialnämnden har för beslut i regionfullmäktige föreslagit att taxan med avgifter
för äldre- och handikappomsorgen ska ändras. De föreslår, som en effektiviseringsåtgärd, att trygghetslarm inte längre ska inräknas i avgiften för hemtjänst. Som mest
kan den föreslagna åtgärden beröra ca 135 brukare och uppskattas ge en intäkt på
ca 450 000 kronor. Den beräknade intäkten förutsätter att avgifterna för både hemtjänstavgift och trygghetslarm tillsammans blir lägre än högkostnadsskyddet och att
berörda brukare har betalningsförmåga att betala avgifterna. Avgiftshöjningen kan
som högst bli motsvarande avgiften för en hemtjänsttimme, för närvarande
279 kronor per månad.
Ledningskontoret har inget att erinra mot föreslagen ändring av avgifter för trygghetslarm i taxan med avgifter inom äldre och handikappomsorgen. I konsekvens
med socialnämndens förslag har kontoret utarbetat förslag till ändringar i taxan
enligt följande:
-

Under 2:a stycket ”Hemtjänst i ordinärt boende och i särskilt boende” sista
meningen utgår ordet ”trygghetslarm”.

-

Under 3:e stycket ”Avgift för enstaka insatser” under avsnitt 4 ”Trygghetslarm”
ändras 1:a meningen till följande: För personer med trygghetslarm som insats
debiteras en avgift per månad som motsvarar avgiften för en (1) timmes hemtjänst.

Regionstyrelsen har föreslagit att taxan ändras i enlighet med ledningskontorets
förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 151 forts.
Regionfullmäktiges beslut
•

I taxan med avgifter inom äldre- och handikappomsorgen görs följande
ändringar att gälla från och med 1 januari 2013:
 Under 2:a stycket ”Hemtjänst i ordinärt boende och i särskilt boende” sista
meningen utgår ordet ”trygghetslarm”.
 Under 3:e stycket ”Avgift för enstaka insatser” under avsnitt 4
”Trygghetslarm” ändras 1:a meningen till följande: För personer med
trygghetslarm som insats debiteras en avgift per månad som motsvarar
avgiften för en (1) timmes hemtjänst.

Expedieras:
Socialnämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 152
Ändring av taxan för offentlig kontroll av livsmedel
RS 2012/512
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-12, § 110
- Ledningskontoret 2012-09-24
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 302

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har, för beslut i regionfullmäktige, föreslagit
ändring i taxan för offentlig kontroll av livsmedel. Nämnden föreslår ändring av
riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltider samt höjd
timavgift från 790 kronor till 960 kronor. Detta skulle innebära att graden av självfinansiering därmed höjs till 65 procent, från dagens 58 procent. Målet är att nå en
självfinansieringsgrad av 75 procent men nämnden har valt att stegvis gå fram med
taxehöjningar.
Ledningskontoret har, med utgångspunkt från miljö- och hälsoskyddsnämndens
förslag, i sitt yttrande föreslagit att följande ändringar görs i taxan för offentlig
kontroll av livsmedel:
•

I 4 § ändras arbetskostnadsindex för tjänstemän till konsumentprisindex med
basmånad oktober månad 2012.

•

I 6 § ändras 790 kronor per timme till 960 kronor per timme.

•

I 11 § ändras texten till följande lydelse: (ändringar i fet stil)
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö och hälsoskyddsnämnden
beslutar för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning
av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av
företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, ett
kontrolltidstillägg för kontroll av spårbarhet och märkning samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av
verksamheten. Vid bedömning tas även hänsyn till lokala anpassningar.
Härvid tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassning av
anläggningar och beräkning av kontrolltid.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras
med timtaxan.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 152 forts
Regionstyrelsen föreslog att ändring av taxan görs i enlighet med ledningskontorets
förslag i tre punkter.
Anföranden
Anförande hölls av Bo Björkman (S), Stefan Nypelius (C) och Pär Stenegärd (C).
Yrkanden
•

Johan Malmros (FP) yrkade, med instämmande av Lars Thomsson (C), Håkan
Onsjö (M), att taxan skulle bibehållas med 790 kronor, det vill säga avslag till
höjning enligt punkt 2 i förslaget, i övrigt bifall.

•

Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Lisa Kalström (S) och Åke
Svensson (S), bifall till regionstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Malmros yrkande
om avslag på taxehöjning och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit
majoritet. Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsen förslag och NEJ för Johan
Malmros yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstade.
Därefter ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens övriga förslag de övriga två
punkterna och förklarade att det hade bifallits. Regionfullmäktige hade således bifallit
regionstyrelsens förslag.

Regionfullmäktiges beslut
•

I taxan för offentlig kontroll av livsmedel görs följande ändringar:
- I 4 § ändras arbetskostnadsindex för tjänstemän till konsumentprisindex med
basmånad oktober månad 2012.
-

I 6 § ändras 790 kronor per timme till 960 kronor per timme.

-

I 11 § ändras texten till följande lydelse: (ändringar i fet stil)
För normal offentlig kontroll av en livsmedelsanläggning enligt 11 §
livsmedelslagen (2006:804) ska en årlig kontrollavgift betalas.

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 152 forts
Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid miljö och hälsoskyddsnämnden
beslutar för anläggningen. Kontrolltiden bestäms genom en riskbedömning
av anläggningen bestående av en riskklassificering med hänsyn till typ av
företag och verksamhet, produktionens storlek och konsumentgrupper, ett
kontrolltidstillägg för kontroll av spårbarhet och märkning samt en
erfarenhetsklassificering med hänsyn till nämndens erfarenheter av verksamheten. Vid bedömning tas även hänsyn till lokala anpassningar. Härvid
tillämpas Livsmedelsverkets vägledning beträffande riskklassning av
anläggningar och beräkning av kontrolltid.
Den årliga kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden multipliceras
med timtaxan.
Expedieras:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret chefsjuristen
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 153
Ansvarsfördelning av Kultursamverkansmodellen
RS 2012/491
- Regionstyrelsen 2012-05-31, § 142
- Ledningskontoret 2012-10-24, rev
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 293

Regionstyrelsen gav i maj ledningskontoret i uppdrag att föreslå en tydligare
ansvarsfördelning mellan kultur- och fritidsnämnden och ledningskontoret i det
fortsatta arbetet med Kultursamverkansmodellen.
Ledningskontoret har föreslagit att kultur- och fritidsnämnden ska ha ett helhetsansvar för Kultursamverkansmodellen och fullt ut ha det regionala ansvaret för
kultursamverkansmodellen. Regionstyrelsen som har ansvar för den regionala
utvecklingen ansvarar för förhandlingar och avtal med Statens kulturråd. Kontoret
föreslår att ett regionalt kultursamråd bildas som håller möten två till tre gånger per
år. Kontoret har i sin skrivelse närmare redogjort för roll- och ansvarsfördelning
samt arbetsformer.
Regionstyrelsen har föreslagit att arbetsformerna godkänns i enlighet med ledningskontorets skrivelse samt att roll- och ansvarfördelning fastställs i enlighet med
ledningskontorets förslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Inger Harlevi (M), Hanna Lenholm (S) och Lena Celion (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Roll- och ansvarsfördelning, enligt förslag om hantering av Kultursamverkansmodellen på Gotland, fastställs.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi (Verksamhets- och kvalitetsstrategerna)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 154
Kultursamverkansmodellen; revidering av kulturplan 2011-2013
RS 2012/501
- Kultur- och fritidsnämnden 2012-09-04, § 50
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 294

Kultur- och fritidsnämnden har lagt fram förslag till reviderad kulturplan för 20112013. Den av fullmäktige antagna Kulturplanen utgör det avtal som finns med
Statens kulturråd i enlighet med den s.k. Kultursamverkansmodellen. Kulturplanen
som togs fram 2010 ska revideras årligen. Kultur- och fritidsnämnden bedömer att
det under rådande budgetläge är svårt att infria samtliga intentioner i kulturplanen.
Erfarenheter av de initiala åren ska tas i beaktande inför den nya kulturplan som ska
skrivas fram under 2013.
Den nu föreslagna reviderade kulturplanen för 2013 finansieras inom kultur- och
fritidsnämndens budget. Vilket även är motivet till att ledningskontoret inte
kompletterar ärendet med tjänsteskrivelse.
Regionstyrelsen har föreslagit att punkt fyra, under rubriken Musik, dans och teater,
utgår. Punkten utgår mot bakgrund av att investeringar i ett scenkonsthus inte
kommer att ske under planperioden. I övrigt godkänns det reviderade förslaget till
kulturplan och att den antas som bilaga till kulturplanen.
Anföranden:
Anföranden hölls av Inger Harlevi (M) och Stefaan De Maecker (MP).
Regionfullmäktiges beslut
•

Den reviderade kulturplanen avseende år 2013 antas som bilaga till Regional
kulturplan 2011-2013, Region Gotland. Med den ändringen att punkt fyra, under
rubriken Musik, dans och teater utgår.

Expedieras:
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi (Verksamhets- och utvecklingsstrategerna)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 155
Motion. Ansökan om att Gotland får benämningen European
Heritage
KS 2011/570
- Motion 2011-10-24
- Ledningskontoret 2012-03-30
- Regionstyrelsen arbetsutskott 2012-04-11, § 101
- Världsarvsrådet 2012-08-31
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 322

Motion har inkommit från Inger Harlevi (M) om att Region Gotland bevakar
beslutet i EU-kommissionen och EU-parlamentet avseende European Heritage
Label och, så snart det låter sig göras, sänder en ansökan för att kandidera till att
Gotland får benämningen European Heritage. Syftet är att genom benämningen
främja kulturturism.
Ledningskontoret har i sitt yttrande från den 30 mars framfört att söka utmärkelsen
European Heritage Label inte stannar vid att formulera en ansökan och/eller
motivering. Man förbinder sig även att bland annat genomföra aktiviteter kopplat
till utvecklingsprojekt och arbetsplaner samt styra och upprätthålla arbetet över tid.
Det saknas EU-finansiering kopplat till konceptet vilket innebär att även regional
finansiering måste övervägas.
Kontoret föreslog därför att regionstyrelsen avstyrker motionen med hänsyn till att
utmärkelsen kräver ett ekonomiskt och/eller ett organisatoriskt åtagande, som det
över tiden kan vara svårt att upprätthålla, inom de ekonomiska och personella ramar
som föreligger.
Arbetsutskottet den 11 maj återremitterade ärendet med uttalade önskemål om ytterligare beredning av ärendet genom inhämtande av synpunkter från Världsarvsrådet.
Eventuella nya åtaganden ska kunna rymmas inom Världsarvsrådets ekonomiska
ramar.
Världsarvsrådet ”menar att det är ett stort åtagande för Region Gotland om Visby
skulle erhålla benämningen European Heritage. Ett sådant åtagande kan inte läggas
på Världsarvsrådet. Världsarvsrådet menar att utnämningen i sig är intressant men
att Region Gotland bör avvakta och inte söka utnämningen vid detta tillfälle”.
Ledningskontoret kvarstår vid sitt förslag att motionen avslås.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 155 forts
Regionstyrelsen, har i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
Yrkande:
• Inger Harlevi (M) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), att Region
Gotland får i uppdrag att bevaka utvecklingen av konceptet European Heritage
för att överväga en senare ansökan.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Inger Harlevis tilläggsyrkande och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet vunnit
majoritet.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås. Region Gotland får i uppdrag att bevaka utvecklingen av
konceptet European Heritage för att överväga en senare ansökan.

Expedieras:
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

210

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 156
Motion. Inrätta ett stödcentrum för unga brottsoffer
RS 2012/359
- Motion 2012-06-18
- Ledningskontoret 2012-10-05
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 323

I en motion från Inger Harlevi (M) föreslås att det ska inrättas ett stödcentrum för
unga brottsoffer. Motionen ställs mot bakgrund av att varje år utsätts cirka 800
ungdomar i åldern 13-21 år för brott och att polisen och socialförvaltningen 2011
gemensamt har utrett hur ett stödcentrum för unga kan organiseras. Motionären
föreslår, utifrån socialnämndens ekonomiska svårigheter, att regionstyrelsen samverkar med olika nämnder och förvaltningar för att gemensamt finansiera och inrätta
ett stödcentrum för unga brottsoffer.
Ledningskontoret har redogjort för ett nyligen startat försök med en utökad satsning
för stöd till unga brottsoffer. Ett arbete som beräknas pågå i två år, och utvärderas
vid utgången av 2014. Kontoret föreslår att utvärderingen ska avvaktas före eventuella beslut om hur ett sådant stöd ska utformas i framtiden.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med kontorets tjänsteskrivelse.
Regionstyrelsen föreslog ändring på så sätt att motionen anses besvarad med
ledningskontorets yttrande och att det även ges ett uppdrag till ledningskontoret om
avstämning av hur arbetet går, i slutet av år 2013.
Anföranden:
Anföranden hölls av Inger Harlevi (M).
Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma med delrapport för hur arbetet
med stöd till unga brottsoffer fortskrider. Denna avstämning ska ske i slutet av
år 2013.

Expedieras:
Ledningskontoret Folkhälsa
Kansliet för bevakning
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 157
Motion. Förnyelse av länsstyrelsens och Region Gotlands
”sommarfest”
RS 2012/360
- Motion 2012-06-18
- Ledningskontoret 2012-09-21
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 324

I en motion från Johan Malmros (FP) yrkas att länsstyrelsens och Region Gotlands
sommarfest förnyas. I motionen föreslås
”1. Att gästlistan för Sommarfesten förnyas radikalt med betydligt större
inblandning av kända och okända gotlänningar som vill bidra till att utveckla
Gotland. Gästlistan bör inför varje år förnyas i stor omfattning för att bibehålla
sommarfestens vitalitet.
2. Att upplägget ses över med inriktning att skapa mer utbyte av idéer och
utvecklingstankar.
3. Om Länsstyrelsen inte accepterar denna nydaning, att Region Gotland drar sig ur
åtagandet som medarrangör.”
Ledningskontoret har anfört att regionledning och länsledning är överens om att
arrangemanget uppfyller sitt syfte och att förnyelsen av gästlistan sker kontinuerligt
och i en takt som är rimlig. I gästlistan eftersträvas även en bred representation från
öns alla sektorer och branscher. Kontoret har i sitt yttrande redogjort för det seminarium med fokus på utvecklingsfrågor med efterföljande middag som populärt
kallas ”sommarfesten”. ”Syftet med arrangemanget är att sprida kunskap om vad
som händer på Gotland, stimulera idéer samt skapa och upprätthålla goda relationer.
Målgruppen är i huvudsak sommargotlänningar”.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med kontorets
yttrande.
Regionstyrelsen föreslog i enlighet med ledningskontoret att motionen anses
besvarad med kontorets yttrande.
Anföranden:
Anföranden hölls av Inger Harlevi (M).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

212

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 157 forts.
Yrkande:
•

Johan Malmros (FP) yrkade, med instämmande av Bror Lindahl (FP), bifall till
motionens tre yrkanden.

•

Åke Svensson (S) yrkade, med instämmande av Hans Klintbom (C), Eva
Nypelius (C), Lena Celion (M) och Lars Thomsson (C), bifall till regionstyrelsens
förslag.

•

Bror Lindahl (FP) yrkade att en utvärdering och redovisning skall göras efter
varje fest.

•

Åke Svensson (S) yrkade avslag på Bror Lindahls tilläggsyrkande.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Malmros yrkande och
fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall.
Därefter ställde ordförande proposition på Bror Lindahls tilläggsyrkande och fann att det
hade avslagits.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Expedieras:
Ledningskontoret Ledning och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 158
Motion. Bränsledepån på Kopparsvik i Visby
RS 2012/109
- Motion 2012-02-20
- Tekniska nämnden 2012-08-26, § 186
- Byggnadsnämnden 2012-09-12, § 150
- (Regionstyrelsen 2012-09-27, § 272)
- Ledningskontoret 2012-10-12
- Regionstyrelsen 2012-11-01, § 325

I en gemensam motion från Mats Hedström (M) och Pär Stenegärd (C) föreslås att:
1. Det för Kopparsviksområdet, som ägs av Region Gotland, och den där belägna
bränsledepån snarast tas initiativ för en förutsättningslös utredning om markens
framtida utnyttjande. 2. Uppdrag ges om att utreda alternativa platser för
lokalisering av en framtida depå, exempelvis i Slite .
I motionen påtalas att det inte längre är lämpligt med en bränsledepå som genom
Visbys tillväxt hamnat allt närmare bostäder, kontor förskolor m.m. De konstaterar
att depån dessutom ligger inom skyddsavstånd för Gotlands sjukhem.
Byggnadsnämnden som har fått motionen på internremiss ställer sig positiv till
motionens önskemål om att områdets framtida användning bör utredas och området
planläggas utifrån beslutad användning. De anför, genom samhällsbyggnadsförvaltningens berörda enheter, bland annat följande (citerat från ledningskontorets
skrivelse):
•
•

•

”Oljedepåns tillstånd löper ut år 2022
De gällande miljötillstånden medger en utökning av verksamheten genom att
den tjockolja till Destination Gotlands båtar som idag hanteras i Slite kan
flyttas till Visby. Varje dag går 2-3 tankbils-transporter från Slite till Visby
Motionen hänvisar till ”gällande skyddsavstånd” mellan oljedepån och
omkringliggande verksamheter. De angivna skyddsavstånden är inte
lagtvingande utan utgör istället karaktären av allmänna råd
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 158 forts
•

•

Motionen föreslår att en utredning kommer till stånd för att undersöka
möjligheten att flytta oljelagret till en befintlig depå i Slite. Samhällsbyggnadsförvaltningen konstaterar att vid ett tillsynsbesök i december 2011
var 3 av 4 cisterner i bruk och därmed inte tillgängliga för ytterligare lagring.
Det s k ”oljeberget” i Slite är också beläget relativt nära bostadsbebyggelse
och olika verksamheter
En eventuell flytt av oljelagret kommer att medföra betydande investeringskostnader samt risk för miljöstörningar i anslutning till den nya lokaliseringen. Det är också högst oklart hur eventuella flyttkostnader skall
fördelas.”

Tekniska nämnden har ställt sig positiv till att områdets framtida användning utreds.
Utredningen skall även innehålla kostnader för eventuella flyttningar av befintliga
anläggningar samt redovisa förslag på ny lokalisering. Nämndens skrivning är
likalydande byggnadsnämndens.
Ledningskontoret anför att Kopparsviksområdet ingår i det uppdrag som kontoret
fick, vid regionstyrelsens senaste sammanträde den 27 september, om att arbeta
fram ett planförslag för området Holmen-Hamnen-Kopparsvik. I detta uppdrag ingår
även depåernas framtid. Uppdraget ska redovisas för regionstyrelsen senast den sista
oktober 2013.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks med hänvisning till kontorets
yttrande och gjord bedömning.
Regionstyrelsen föreslog att motionen tillstyrks i dess första del, om en förutsättningslös utredning av markens framtida nyttjande, och ingår i pågående utredningsuppdrag. Det andra förslaget, om utredande av lokalisering till alternativa platser för
en bränsledepå, avslås med hänvisning till att en sådan bedömning får göras efter
utredningens slutsatser.
Anföranden:
Anföranden hölls av Mats Hedström (M) och Pär Stenegärd (C) och
Lena Celion (M).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 158 forts.
Yrkande:
• Isabel Enström (MP) yrkade på att miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar
från den 16 oktober § 135 tas med i pågående utredningsuppdrag.
Ordförande ställde proposition på Isabel Enströms yrkande och fann att det hade tillstyrkts.
Anm: Miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar inkom till regionstyrelsen
(ledningskontoret) först den 26 november.

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen tillstyrks i dess första del och ingår i pågående utredningsuppdrag.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar tas med i pågående utredningsuppdrag (MHN 2012-10-16, § 135).

•

Motionen avslås i dess andra del med hänvisning till att en sådan bedömning får
göras efter utredningens slutsatser.

Expedieras:
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Anm:
Miljö- och hälsoskyddsnämndens remissvar
bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 159
Avsägelser och fyllnadsval; Socialnämnden. Valnämnden. Hälsooch sjukvårdsnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
- Nina Hallberg 2012-10-16
- Marie Nilsson 2012-10-15
- Hjalmar Croneborg 2012-11-09

Nina Hallberg (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i socialnämnden
respektive valnämnden.
Marie Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Hjalmar Croneborg (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Regionfullmäktiges beslut
• Nina Hallberg (MP), Marie Nilsson (S) och Hjalmar Croneborg (MP) befrias
från sina ovan nämnda uppdrag.
• Till ny ledamot i socialnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP Agneta Enderberg, Kappelshamn Flenvikevägen 113, 624 55 Lärbro.
• Till ny ersättare i socialnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP Lena Stenström, Kung Magnus väg 44, 621 39 Visby
att inträda vid förhinder för Agneta Enderberg

• Till ny ledamot i valnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP Robert Hall, Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 Visby
• Till ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Lennart Petersson, Stenkumla Fågelsången 110, 621 95 Visby
• Till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S Anna Gustafsson, Skyttevägen 19, 624 49 Slite
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen
efter Daicy Larsson

•

Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP Karin Sutare, Stånga Sutarve 835, 623 60 Stånga
att inträda vid förhinder för ordinarie i MP-gruppen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 159 forts.
Besluten förklarades omedelbart justerade.
Expedieras:
Socialnämnden
Valnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 160
Medborgarförslag; nya
Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Agneta Enderbergs medborgarförslag om digitala lönespecifikationer

RS 2012/544
2012-10-15

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Rasmus Grönwalls medborgarförslag om att behålla lägerskolan
Stavgard

RS 2012/593
2012-10-18

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden
Viktor Hagströms medborgarförslag om att behålla lägerskolan
Stavgard

RS 2012/592
2012-10-18

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden
Christina Klintbergs medborgarförslag om rensning av ogräs på
Ringmuren
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Anförande
Anförande hölls av Inger Harlevi (M).
Regionfullmäktiges beslut
• I enlighet med presidiets förslag.
Expedieras:
Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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RS 2012/609
2012-11-01

PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 161
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
•

Konrad Kjellbergs medborgarförslag om ett webbaserat utbildningsprogram i
värdskap för personal inom besöksnäringarna. RS 2012/184
•

•

Regionstyrelsen 2012-11-01, § 327

Rudolf Törlinds medborgarförslag om ”automatisk anmälningsbank” för isolerade
och ensamstående åldringar. RS 2012/13
•

Socialnämnden 2012-09-20, § 108

Regionfullmäktiges beslut
•

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 162
Interpellation. Bygglov i Katthammarsvik
RS 2012/355

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Jenny Guteäng (M) om bygglov i Katthammarsvik. Jenny Guteäng tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Peter
Wigren (M) och Lars Thomsson (C).
Interpellation 2012-06-18

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 163
Interpellation. Implementering av FN:s barnkonvention
RS 2012/489

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Anna
Andersson (C) om implementering av FN:s barnkonvention. Anna Andersson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2012-09-10

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 164
Interpellation. Orättvisa ekonomiska villkor för vårdcentralerna på
Gotland
RS 2012/588

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan de Maecker (MP) besvarade
interpellation av Lena Celion (M) om orättvisa ekonomiska villkor för vårdcentralerna på Gotland. Lena Celion tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2012-10-15

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 165
Interpellation. Kan en familj där en person har dyslexi bli
fosterhem
RS 2012/589

Ärendet utgick och behandlas på nästa sammanträde.
Interpellation 2012-09-15

Rf § 166
Interpellation. Vatten- och avloppsverk (VA) i Östergarn
RS 2012/587

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Lena Celion (M) om vatten- och avloppsverk (VA) i Östergarn. Lena Celion tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Anförande hölls även av Lars
Thomsson (C), Bo Björkman (S), samt efter särskild tillåtelse miljö- och
hälsoskyddsnämndens ordförande Harriet Lihnell (MP).
Interpellation 2012-10-15

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 167
Frågor
•

Mats Hedström (M) fick tillstånd att ställa en fråga om åtgärder för tillgänglighet
i Rådhuset på Visborg. Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S).

•

Lena Simonsson (M) fick tillstånd att ställa en fråga om hur processen fortskrider
med rekrytering av ny regiondirektör. Frågan besvarades av regionstyrelsens
ordförande Åke Svensson (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 168
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Inger Harlevi (M)
Möjlighet att fakturera i euro

RS 2012/682
2012-11-26

Simon Härenstam (M)
Analys av regionens ekonomiska situation

RS 2012/683
2012-11-26

Simon Härenstam (M), Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP) RS 2012/684
2012-11-26
och Brittis Benzler (V)
Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för politiker

Anmärkning:
De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 169
Interpellationer; nya
Gustaf Hoffstedt (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om brev och e-posthantering.
RS 2012/ 674

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till regionstyrelsen ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om ombyggnation av Region Gotlands f.d. lokaler i innerstaden.
RS 2012/675

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna
Westerén (S) ställa interpellation om ersättning för hjälpmedel inom LSS.
RS 2012/676

Stefan Nypelius (C)fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna
Westerén (S) ställa interpellation om hemsjukvårdens omorganisation.
RS 2012/677

Eva Gahnström (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om digital agenda för Gotland.
RS 2012/678

Anna Andersson (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) ställa interpellation om skolbussarnas användning under
skoldagen.
RS 2012/679

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om bristen på bostäder.
RS 2012/680

Kerstin Löfgren-Dahlström (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) ställa interpellation om vildsvin på Gotland.
RS 2012/681

Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

2012-11-26

Rf § 170
Information
Till handlingarna lades:

•

Socialnämndens beslut 2012-09-20, § 109, om individrapportering
- inte verkställda beslut till 30 juni 2012

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-11-26
Omröstning § 145

Ärende: Strategisk plan och budget 2013-2015
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag (A)
NEJ: Lena Celions (M) yrkande (B)

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Birgitta Eriksson (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Christer Engelhardt (S)
Lennart Petersson (S)
Leif Dahlby (S)
Maj Jonsson (S)
Brittis Benzler (V)
Kenneth Lindblad (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Therese Mangard (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Mats Sundin (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Hans-Erik Svensson (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Anders Johansson (S)
Roland Olofsson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Isabel Enström (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Per-Anders Croon (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
En var frånvarande

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2012-11-26
Omröstning § 152

Ärende: Ändring av taxan för offentlig kontroll av livsmedel
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Conny Kristensen Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Birgitta Eriksson (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Maj Jonsson (S)
Brittis Benzler (V)
Kenneth Lindblad (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell(S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Bodil Rosengren (V)
Therese Mangard (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Majvor Östergren (S)
Gerty Holmstedt (S)
Mats Sundin (S)
Annamaria Bauer (V)
Per Edman (V)
Hans-Erik Svensson (S)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Anders Johansson (S)
Roland Olofsson (S)
Daniel Bergvall (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Isabel Enström (MP)
Ordföranden Björn Jansson (S)

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Johan Malmros’ (FP) yrkande

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Per-Anders Croon (M)
Inger Harlevi (M)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Anna Andersson (C)
Pär Stenegärd (C)
Håkan Onsjö (M)
Simon Härenstam (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Rolf Öström (M)
Lilian Edwards (M)
Alexander Jansson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Lena Simonson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Anders Larsson (C)
Eva Engström (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Bror Lindahl (FP)
Jan Lindell (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Bilaga § 158
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

Region Gotland

2012-10-16
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Änr: MHN 2012/1649

MHN § 135
Remiss angående motion om lokalisering av befintlig bränsledepå i hamnområdet i Visby
Remiss från Ledningskontoret:

Regionfullmäktiges ärende RS 2012/109, (2012-02-20)

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positivt till utredningen av områdets framtida användning. Utredningen ska innehålla kostnader för eventuella flyttningar av befintliga anläggningar och redovisa ny lokalisering

Bakgrund
Till Regionfullmäktige har inkommit en motion (bilaga 1) rörande framtida användning av
attraktiv mark i Visby hamnområde. Motionen rör framför allt fastigheterna Visby Almen 1
och Visby Flädern 1, på vilka St1 Energy AB i dag driver den oljedepå som förser Gotland
med petroleumprodukter i form av diesel, bensin och eldningsolja. Regionfullmäktige har genom ledningskontoret remitterat ärendet till samhällsbyggnadsförvaltningens nämnder för att
få synpunkter på motionen.
Bedömning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ställer sig positiv till motionens önskemål om att områdets
framtida användning bör utredas och området planläggas utifrån beslutad användning. Att
området ska utredas framgår också i den fördjupade översiktsplanen ”Hela Visby”, som
kommunfullmäktige beslutade om den 14 december 2009.
Det är dock viktigt att det i planläggningen och bemötandet av motionen framgår att:
1. För området finns flera markupplåtelseavtal mellan oljebolaget och Region Gotland,
som är markägare. Det längsta avtalet går ut 2017 och avtalen är skrivna så att de sedan förlängs med ett år i taget om ingen av parterna säger upp avtalet.
2. I detaljplan daterad 1972-09-14 (09_Vis_50) anges fastigheterna utgöra ”område för
oljelagring”. I den aktuella fördjupade översiktsplanen ”Hela Visby” är området markerat som ”utredningsområde”, vilket är helt i linje med den remitterade motionen.
3. Verksamheten vid oljedepån är tillståndspliktig och har tillstånd både enligt miljöbalken (MB) och lagen om brandfarlig vara (LBE). Båda tillstånden beviljades under
2012 och löper ut under 2022. Tillståndsgivare är Länsstyrelsen (MB) och Miljö- och
hälsoskyddsnämnden (LBE). Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare uttalat sig i
frågan i samband med tillståndsprövningen enligt MB (se bilaga 2)

Just sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Protokoll

Region Gotland

2012-10-16
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Änr: MHN 2012/1649

MHN § 135, forts
4. De båda nya tillstånden (enligt ovan) möjliggör en utökning av verksamheten i form
av att hanteringen av tjockolja till Destination Gotlands färjor kan flyttas från Slite till
Visby. I dagsläget sker varje dag 2-3 tankbilstransporter från Slite till Visby för att
förse Destination Gotlands båtar med bränsle. Dessa transporter försvinner om
tjockoljan lagras i Visby.
5. Ur distributionssynpunkt är depåns belägenhet i Visby optimal eftersom större delen
av bolagets kunder finns i detta område. Från Visby blir därför också den totala
transportsträckan kortast och transporternas miljöbelastning lägst.
6. Motionen hänvisar till ”gällande skyddsavstånd” mellan oljedepån och omkringliggande verksamheter. De skyddsavstånd som finns angivna i regelverket kring LBE
har karaktären av allmänna råd, vilket innebär att de inte är tvingande utan en rekommendation. Det medför att andra bedömningar och lösningar kan komma i fråga. Vid byggnation av det närbelägna Hamnhotellet accepterades till exempel etableringen av hotellet på grund av byggnadens konstruktion och genom att högre krav
ställdes på hotellverksamheten än i normala fall.
7. Vid planläggning av området är det viktigt att ha med sig att även försvarsmakten har
en oljedepå i området (Visby Cypressen 12). Försvarsmakten använder sig delvis av
samma inpumpningsledningar som St1 och berörs följaktligen också av vad som sker
med området och oljekajen i framtiden.
8. Motionen tar vidare upp att det finns en depå i Slite, som skulle kunna vara ett alternativ till Visby. De cisterner som finns i Slite och som inte ägs av Cementa AB tillhör
GEAB/Vattenfall. Vid tillsynsbesök i december 2011 var 3 av 4 cisterner i bruk och
alltså inte tillgängliga för St1s verksamhet (som i dag omfattar fyra olika typer av produkter). Man bör också komma ihåg att det s.k. ”oljeberget” i Slite är beläget relativt
nära bostadsbebyggelse och andra verksamheter. Kortaste avståndet mellan en cistern
på nämnda område i Slite och ett befintligt bostadshus är 200 m.
Samhällsbyggnadsförvaltningen delar i övrigt motionärernas uppfattning om att marken är
attraktiv för andra typer av användning än den som i dag pågår och att Region Gotland bör
slå fast vilken användning som önskas på lång sikt.
Det är dock känt att det finns föroreningar på området, vilket medför att marken måste saneras innan någon annan användning kan komma till stånd. Saneringar efter långvarig verksamhet av det aktuella slaget tenderar ofta att bli både kostsamma och tidskrävande.

Just sign

Utdragsbestyrkande
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Änr: MHN 2012/1649

MHN § 135, forts
Om Region Gotland beslutar sig för att oljedepån i Kopparsvik ska lokaliseras till annan plats
än den nuvarande bör beslutsfattande instanser också vara medvetna om att en ny lokalisering av en oljedepå medför följande:
•
•
•
•

kostsamma investeringar i kajer, pir, depåanläggning för 4 olika bränsleslag samt ev.
muddring
ny tillståndprövning och de kostnader som detta medför
ökad miljöpåverkan på den nya platsen, i värsta fall tas jungfrulig mark i anspråk
ökad belastning på miljön eftersom totala transportsträckan förväntas öka (vid etablering utanför Visbyområdet).

Enligt uppgifter som lämnades i samband med tillståndsansökan enligt MB har St1 Energy
AB inte något intresse av att lägga pengar på att flytta anläggningen, eftersom denna inte ger
några direkta vinster. Detta gör att Region Gotland, vid planering av Kopparsviksområdet,
också måste överväga hur en eventuell flytt av depån ska finansieras eller hur bränsleförsörjningen ska lösas om depån helt läggs ner. Ett alternativ till en depå på ön skulle då vara att
transporterna sker med tankbil på färjorna. I dag går en färjetur med farligt gods till och från
Gotland per vecka. Varje sådan tur får endast ha 197 passagerare. En färja hos Destination
Gotland rymmer ca 1600 längdmeter gods, vilket motsvarar 66 långtradare med släp. Från
den befintliga depån sker i genomsnitt 50 utlastningar till bil med släp per vecka. Att frakta
hit de petroleumprodukter som förbrukas skulle alltså kräva ytterligare en tur med farligt
gods per vecka. (Mer information om vad som gäller farligtgodstransporter till sjöss kan lämnas av Transportstyrelsen.)

Beredande organ
Samhällsbyggnadsförvaltningen hade gjort ett gemensamt yttrande i ärendet den 20 juli 2012.
milv

Just sign

_______
Protokollsutdrag:
Ledningskontoret

Utdragsbestyrkande

INTERPELLATIONSVAR

Bilaga § 162

Interpellation
Jenny Guteäng, Moderaterna, har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
Tekniska Nämnden.
Bygglov i Katthammarsvik
Enligt föreläggande från Miljö- och hälsoskyddsnämnden från den 14 juni 2012 måste ett antal
av regionens reningsverk byggas ut. Detta gäller bland annat Katthammarsvik. Detta innebär i
förlängningen att ett antal tilltänkta byggen inte kommer igång förrän reningsverket har
åtgärdats. Tanken är att Nya Östersol ska börja byggas i sommar. Det förefaller som om dessa
planer inte håller.
Vad kommer du Tommy Gardell att vidta för åtgärder för att det ska bli möjligt att bygga det
Nya Östersol enligt plan och för att flera bygglov ska kunna prövas och förhoppningsvis
beviljas i Katthammarsvik. Idag är det åtminstone sex bygglov i Katthammarsvik som fått
avslag av nämnd anledning.
Mitt svar:
Först vill jag beklaga det försenade svaret eftersom jag var förhindrad vid fullmäktigemötet i
september och Jenny Guteäng var förhindrad i oktober. Det har ju hänt en del sen frågan
ställdes och jag anpassar svaret utifrån vad som gäller idag.
Nya Östersol har Tekniska nämnden på uppdrag av SON beslutat att upphandla på nytt efter att
budgeten höjts och vissa förändringar i upphandlingsunderlaget skett.
När det gäller reningsverket i Katthammarsvik så har Tekniska nämnden fått ett föreläggande
från Miljö- och hälsoskyddsnämnden som innebär att Tekniska nämnden skall redovisa för hur
allt normalt belastande vatten skall omhändertas och renas både kemiskt och biologiskt.
Tekniska nämnden har fått uppskov till 31 mars 2013 med att redovisa denna åtgärdsplan.
Något krav på utbyggnad eller kapacitetsökning har inte Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställt.
De förslag till åtgärder som Tekniska nämnden undersöker är att komplettera reningsverket
med en biorotor eller en MBBR-rotor (Moving Bed Biofilm Reactor) samt ett fördelningssteg.
Kostnaden bedöms till 2,5 miljoner kronor.
Det behövs även göras stora insatser för att minska ovidkommande vatten. Då krävs åtgärder
för att täta och bygga om ledningsnätet och även serviser in till fastigheter måste ses över.
Kostnaden bedöms att ligga någonstans mellan 5-7 miljoner kronor.
Total kostnad kan då bli upp emot 10 miljoner kronor.
Får Tekniska nämnden budgetmedel att göra dessa insatser ser jag inga problem att nya
bygglov beviljas i Katthammarsvik. Även gamla Östersol kommer att rymmas med den
komplettering Tekniska nämnden gör av reningsverket.
Måste även tillägga att reningsverkets låga placering i förhållande till havsytan gör att någon
utbyggnad inte är realistiskt på samma plats.
Visby den 21/11 2012

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande

Ärendenr RS 2012/489
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 26 november 2012

Bilaga § 163

Interpellation om implementering av FN:s barnkonvention
Ledamoten Anna Andersson (C) har till mig ställt ett antal frågor om implementering av
FN:s barnkonvention.
Frågor:
• Hur har arbetet med en lokal barnchecklista/barnkonsekvensanalyser fortskridit?
• Vilka styrelser/nämnder har använt barnchecklistan/barnkonsekvensanalys inför
större beslut som rör barn?
• Vid hur många beslut inom regionen har barnchecklista/barnkonsekvensanalys
använts?

Svar:
Bakgrund
Region Gotland har i olika omgångar aktualiserat barnrättsfrågorna genom beslut i
fullmäktige. Under 2005-2006 genomfördes utbildning till alla nämnder och
förvaltningsledningar. Barnchecklistor och modeller för barnkonsekvensanalyser
introducerades. Uppföljning visade att dessa verktyg inte använts efter utbildningen.
2009 lämnades ett medborgarförslag om barnkonsekvensanalyser inför politiska beslut.
Under samma år hade en ambitiös projektplan utarbetats inom ramen för kommunens
IDA-verksamhet (Ungdomars Inflytande, Delaktighet och Ansvar). En barnchecklista skulle
utformas, utbildning skulle ges förtroendevalda och tjänstemän och det ungdomspolitiska
programmet skulle revideras. Arbetet skulle göras i samarbete mellan kultur- och
fritidsförvaltningen, ungdomsrådet, politiska ungdomsförbund, Rädda Barnen och
Länsteatern. IDA-gruppen förde dialog med Statens Ungdomsstyrelse och
utvecklingsmedel för denna satsning. Därmed beslöt kommunfullmäktige att besvara
medborgarförslaget med hänvisning till beslut om att IDA-projektet skulle genomföras.
(Kf § 39 2010-03-29)
Det beslutade projektet genomfördes emellertid inte då de förväntade statliga medlen
inte beviljades. Styrgruppen för IDA byttes ut och omorganisation inom kultur- och
fritidsförvaltningen medförde att det blev ett avbräck i verksamheten.
Under 2012 har ledningskontoret aktualiserat uppdraget i samverkan med IDA-gruppen
och kultur- och fritidsförvaltningen. Uppdraget samordnas med regionstyrelsens uppdrag
om jämställdhetsintegrering i all regional verksamhet.
Nuläge
-

-

Förslaget till bedömningsverktyg för barnrättsfrågor (barnchecklista) har reviderats
med stöd av nämndernas synpunkter efter fullmäktigebeslutet.
Bedömningsverktyget kommer att föras in i regionens ärendehanteringssystem,
w3d3.
En vägledning för handläggare och tjänstemän kommer att finnas kopplad till
bedömningsverktyget.
Regionstyrelsen har fått utbildning om barnrättsfrågor och jämställdhetsintegrering
samt introduktion till bedömningsverktyget.

-

Tre nämnder är först ut att pilottesta modellen och får utbildning under novemberdecember i år. Dessa är byggnadsnämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt kultur- och fritidsnämnden.
De tre förvaltningarna få under samma period gemensam utbildning i barnrättsfrågor
och jämställdhetsintegrering.
Praktiska övningar i aktuella ärenden genomförs därefter förvaltningsvis med hjälp av
bedömningsverktyget.
En plan för uppföljning tas fram av ledningskontoret.
Under första kvartalet 2013 gör ledningskontoret och IDA-gruppen/kultur- och
fritidsförvaltningen eventuella förbättringar i bedömningsverktyget och
utbildningsupplägget med ledning av de tre första piloternas erfarenheter.
Under 2013 ges utbildning till resterande nämnder och förvaltningar.
Ledningskontoret följer upp arbetet och rapporterar till regionstyrelsen under 2014.

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att frågan är viktig ur flera olika synvinklar och då
inte minst för barnen. Vi kan synas ha både omfattande som genomarbetade dokument
och bra utbildningsvägar men om vi inte drivs av den gemensamma tanken att förbättra
villkoren och möjligheterna för våra barn så får detta aldrig det genomslag och resultat
som vi önskar.

Åke Svensson (s)
Regionstyrelsens ordförande

Ärendenr RS 2012/588
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 26 november 2012

Bilaga § 164

Interpellation om orättvisa ekonomiska villkor för vårdcentralerna på
Gotland
Regionrådet Lena Celion (M) har i en interpellation till mig ställt frågan vad jag avser göra
åt den som hon beskriver orättvisa och kanske till och med olagliga fördelningen av
ersättning till primärvårdens egenregi i förhållande till de privata vårdcentralerna.
Svar:
Vårdcentralerna i privat- och egenregi har i grunden samma uppdrag enligt Krav- och
kvalitetsboken för primärvård. De skilda formerna för utförandet gör att fullständig likhet i
förutsättningar dock inte kan uppnås.
På samma sätt som Lena Celion till exempel framhäver egenregi-verksamhetens fördel att
inte kunna gå i konkurs så innebär det en nackdel att egenregin har sistahandsansvaret för
att tillgodose regioninvånarnas sjukvårdsbehov inom primärvården. Regionen har en
skyldighet att upprätthålla verksamhet, och ibland ter det sig rimligt att så göra även inom
områden där det inte är lika lönsamt eller ur personalförsörjningssynpunkt lika lätt att
driva vårdcentraler.
En stor del av egenregins underskott beror på behovet av hyrläkare. Ett antal vakanser har
uppkommit genom att läkare som tidigare var anställda inom egenregin har gått över till
de privata vårdgivarna. Även det relativt plötsligt minskande underlaget till vårdcentraler
som de ökade möjligheterna till patientrörlighet nu innebär har primärvårdorganisationen
i egen regi inte tidigare behövt hantera. Regelverket för ersättning till egenregi och
privata verksamheter har inte funnits mer än några år och anpassningen till de nya
förhållandena har uppenbarligen inte kunnat ske i tillräckligt snabb takt.
På samma sätt kan även privata aktörer som behöver hantera möjligheterna till en större
patientrörlighet hamna i ett läge där vi utifrån pragmatiska avvägningar måste kunna
underlätta för att även deras verksamhet ska kunna bedrivas på ett vettigt sätt. Därför har
nämnden till exempel beviljat en privat aktör att ha ett listningstak. Detta innebär att man
sätter grundtanken med det fria vårdvalet ur spel samtidigt som man kan hävda att detta
är en konkurrenssnedvridande åtgärd. Ett listningstak innebär ökade möjligheter för att
maximera lokalutnyttjande och minska sårbarheten för ett hyrläkarberoende. Nämnden
beslutade trots detta att bevilja ett listningstak utifrån bedömningen att gotlänningarna
på så sätt skulle kunna få bättre primärvård för de pengar vi har till vårt förfogande.

Inför 2012 tillfördes primärvården som helhet ett resurstillskott om knappt 5 miljoner
kronor. Detta motsvarar en 5-procentig ökning. Förstärkningen av primärvården kommer
på så sätt såväl de privata som egenregidrivna vårdcentralerna till del. Tyvärr har
verksamheten i egenregi haft svårt att kunna förbättra sitt resultat trots tillskottet. Detta i
sig är naturligtvis ett problem som förtjänar sin egen uppmärksamhet.
Regelverket för redovisning av ekonomiskt resultat innehåller idag ingen modell för
hantering av över- eller underskott över budgetårsgränserna. Konsekvensen av detta är
att ett negativt resultat inte medföljer, lika lite som ett positivt hade gjort. Regelverket
skulle således behöva kompletteras med en modell för att reglera eventuella över- och
underskott i egenregi.
Jag är angelägen om att gotlänningarna ska kunna få tillgång till en bra primärvård oavsett
om detta sker i privat eller egenregi. Givetvis behöver detta kunna göras i ett system där
varken den privata eller egenregin otillbörligt gynnas eller missgynnas. Hälso- och
sjukvårdsnämnden har därför på sitt senaste möte den 22 november beslutat att ge
förvaltningen i uppdrag att ta fram en modell för hantering av resultat inom egenregins
primärvård och hur detta eventuellt påverkar ersättningen till privata aktörer. En sådan
modell borde kunna svara mot kraven på en rättvis och transparant ersättningsmodell
som håller även på sikt.

Stefaan De Maecker
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

INTERPELLATIONSVAR
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Lena Celion, Moderaterna, har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
Tekniska nämnden.

VA-verk i Östergarn
Boende i Östergarn arbetar i stor utsträckning ideellt med samhällsutveckling på
Östergarnslandet. Just nu pågår ett större projekt, där syftet är att man som samfällighet ska
kunna bygga ett VA-verk som ska betjäna ett större antal fastigheter i Herrviksområdet. Man
har kommit ganska långt i planeringen och behöver besked om hur Region Gotland ställer sig
till att detta VA-verk kan bli verklighet.
Min fråga är därför:
På vilket sätt kommer du, Tommy Gardell, att medverka till att befolkningen i
Herrviksområdet ges möjligheter att starta verksamheter, bygga nya hus och att kunna bosätta
sig där?
Mitt svar:
Regionen har hjälpt till med den VA-utredningen som gjorts i planprogram för
Herrviksområdet. En lösning har varit att Föreningen Nygarn/Herrviksområdets
reningsanläggningar ekonomiska förening i Östergarn själva bygger ett reningsverk och löser
finansiering genom frivillig anslutning. Problem finns att flera fastighetsägare väljer egna
lösningar och det blir då svårt för föreningen att klara finansieringen. Från Region Gotland ser
vi att bästa lösningen i Herrvik är gemensamma lösningar istället för enskilda avlopp.
Föreningen har framfört en vädjan till Region Gotland om hjälp för att lösa VA-problemen i
Herrvik.
Region Gotland är självklart beredd att tillsammans med föreningen se på olika lösningar.
En lösning kan vara att Region Gotland i den långsiktiga planen för VA-utbyggnad på
Gotland 2013 – 2022 prövar frågan om Herrviksområdet kan anslutas till det kommunala VAsystemet.
Herrviksområdet skulle då kunna ingå i den VA-utredning för hela Östergarnslandet som
påbörjats och som kommer att presenteras under samrådet till den fördjupade översiktsplanen
för Östergarnslandet.
Visby den 23 nov 2012

Tommy Gardell
TN:s ordförande
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Motion:Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för politiker
Till: Regionfullmäktige Gotland
Den 23 april 2012 behandlade Regionfullmäktige en motion med syfte att Region
Gotland skulle omarbetar gällande regelverk för avgångsvederlag och
visstidspension samt att stödja de som omfattas av pensionssystemet.
Ledningskontorets bedömning var tydlig, att en översyn av regelverket är befogad.
Men för att undvika dubbelarbete gjordes bedömningen att avstämningar med SKL
skulle göras angående den översyn som de påbörjat.
Vi anser att det ska finnas ett regelverk som ger en politiker en grundtrygghet, men
inte en långtidsförsörjning. Nuvarande regler påverkar folkvalda politikers
trovärdighet och inger inte respekt för människors skattepengar. Region Gotland bör
därför omförhandla avtalen med de nuvarande politikerpensionärerna.
Vi yrkar härmed att
Att Region Gotland träffar frivilliga överenskommelser med de som redan omfattas av
det gamla regelverk, då det i efterhand inte går att ändra.
Visby 2012-11-26
Simon Härenstam (M)
Johan Malmros (FP)
Isabel Enström (MP)
Brittis Benzler (V)

