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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 1

Fördjupad översiktsplan för Fårö – antagande
KS 2011/539

- Regionfullmäktige 2013-12-16, § 168
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-12-20
- Ledningskontoret 2013-12-03
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 1

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget till fördjupad översiktsplan för Fårö antas med ändringen att vid större
exploateringar bör det kommunala ansvaret för VA-hanteringen ses över avseende
Kyrkviken, Klintsbrovik och Ödehoburga.

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Lars Thomssons (C) yrkande:
Centergruppen
E va N ypelius, Kerstin Kalström, Stefan N ypelius, E va Gahnström, Kerstin L öfgrenDahlström, A lexander Jansson, Ola L indvall, Börje Bendelin, Karl-Johan Boberg,
Per Stenegärd, Olof Petersson, Inger Olofsson, A nders L arsson och Jenny Granlund.
M-gruppen
L ena Celion, Roger Wärn, Jari Karivainio, Rune F röling, Ingemar L undqvist, PerA nders Croon, Stefan Wäss, L ilian E dwards, Rolf Öström, Peter Wigren, L ena
Simonsson, Margareta Persson, Mats H edström, Robin Storm och Jenny Guteäng.
F P-gruppen
Bror L indahl, A my Öberg, Johan Malmros och L otta Jak obson

Regionfullmäktige återremitterade regionstyrelsens förslag om antagande av fördjupad
översiktsplan för Fårö. Motivering till minoritetens återremiss är att låta utreda
förutsättningarna för LIS-område för Sudersandsområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och ledningskontorets hade i ärendet gjort den
sammanvägda bedömningen att utpekande av ett landsbygdsutvecklingsområde i
strandnära läge (LIS) i Sudersand på Fårö antagligen inte är förenligt med gällande
lagstiftning.
Ledningskontoret har i förnyat yttrande bedömt att tidigare bedömning kvarstår med
forts
hänvisning till skrivelse från samhällsbyggnadsförvaltningen.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 1 forts
Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsen godkänner förslag till fördjupad
översiktsplan för Fårö, för antagande av fullmäktige, med ändringen att vid större
exploateringar bör det kommunala ansvaret för VA-hanteringen ses över avseende
Kyrkviken, Klintsbrovik och Ödehoburga.
Regionstyrelsen har föreslagit att den fördjupade översiktsplanen för Fårö antas i enlighet
med ledningskontorets förslag.
A nförande

Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Yrk ande
•

Åke Svensson (S) tillstyrkte, med instämmande av Bo Björkman (S) och Isabel Enström
(MP) bifall till regionstyrelsens förslag.

•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (C), Kerstin Kalström (C),
Johan Malmros (FP), Lena Simonsson (M), Lena Celion (M) och Rune Fröhling (M) att hela
Sudersand ska utgöra ett LIS-område.

P r oposi t i on och omr öst ni n g
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons yrkande om
LIS-område och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag vunnit bifall. Omröstning
begärdes och följande proposition godkändes . JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Lars
Thomssons yrkande. 36 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. 1 ledamot frånvarande. Av bilaga
till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således bifallit regionstyrelsens
förslag.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 2

Detaljplan. Del av Visborg 1:13 (kv. Skenet), antagande
RS 2013/439

- Byggnadsnämnden 2013-11-13, § 241
- Ledningskontoret 2013-11-14
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 3

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för del av Visborg 1:13 (kv. Skenet) antas.

Planens syfte är att möjliggöra en utveckling av den nya stadsdelen Visborg genom
byggnad av bostäder, centrum/radhusbebyggelse, kontor, handel, områden för skola
samt vårdboende. Förslaget har stöd i den i december 2009 antagna fördjupade
översiktsplanen för Visbyområdet.
Planområdet bestod från början av både kv. Ljuset och kv. Skenet men har efter
önskemål från markägaren PEAB brutits ned till två separata detaljplaner där den
sistnämnda, kv. Skenet, behandlas i ett första skede.
Området är till stor del redan bebyggt men planförslaget möjliggör en ökning av
byggrätterna för skola och kontor, en ny byggrätt för bostäder i form av rad/kedjehus
samt nya byggrätter för bostäder/handel/kontor i områdets sydvästra del. Avsikten är
att det i det sistnämnda området skall byggas ett vårdboende omfattande ca 50
vårdplatser.
I förslaget poängteras vikten av att hänsyn tas till den befintliga grön-strukturen och till
de kulturhistoriska värdena vid en framtida exploatering.
Området trafikmatas från de båda lokalgatorna Regementsgatan och Lägergatan. Gångoch cykelvägar skall ansluta till befintligt nät. Området trafikeras av stadstrafiken med
goda förbindelser till Visbys centrala delar.
Ur ett barnperspektiv sägs att den sociala tryggheten ökas genom att planen möjliggör
nya bostäder som i sin tur skapar en ökad aktivitet i området, även kvällstid och efter
skoltid. För att få en trafiksäkrare väg ut mot idrottsområdet planeras en ny gång- och
cykelväg anläggas öster om skolområdet.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 2 forts
I samband med framtagandet av direktiv för utvecklingen av Visborgs-området
poängterades vikten av att arbeta fram ett övergripande program för miljö och social
infrastruktur. Den möjlighet kommunerna haft att fastställa ”lokala miljökrav” föreslås
försvinna. Detta betyder att de exploatörer som bygger på egen mark ”endast” behöver
klara nationella krav för t ex inomhusmiljön. En väg för att komma tillrätta med detta
och som avses genomföras på Gotland är att miljöcertifiera allt byggande på kommunal
mark. I denna plan kan inte detta tillämpas eftersom regionen inte äger marken.
Däremot är det viktigt att en nära dialog förs med exploatören i samband med plan
genomförandet så att en så bra boendemiljö som möjligt skapas ur såväl ett socialt som
miljöperspektiv.
Ledningskontoret har tillstyrkt planförslaget.
Regionstyrelsen har i enlighet med ledningskontorets förslag godkänt planförslaget.
A n för a nde
Anföranden hölls av Isabel Enström (MP).
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 3

Övergripande plan för jämställdhet
KS 2011/312

- Regionfullmäktige 2013-06 17, § 63
- Ledningskontoret 2013-12-05
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 28

Regionfullmäktiges beslut
•

Övergripande plan för jämställdhet antas för 2014.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att under 2014 ta fram ett förslag till jämställdhetsplan
från och med 2015. För detta arbete ska en politisk referensgrupp utses.

Fullmäktige återremitterade vid sitt sammanträde i juni 2013 förslag till jämställdhets
plan.
Ledningskontoret har uppdaterat planen och lägger nu fram förslag till övergripande
jämställdhetsplan. Denna föreslås gälla i två år. Den tidigare jämställdhetspolicyn (och
mångfaldspolicyn) upphävdes av fullmäktige i december 2009 i och med att all
diskriminering sammanfördes i en enda ny lag – Diskrimineringslagen. Vid detta tillfälle
antog fullmäktige en likabehandlingspolicy. Till likabehandlingspolicyn finns riktlinjer
och instruktioner om upprättande av jämställdhetsplan.
I förvaltningarna har planer för jämställdhetsarbetet tagits fram och en avrapportering
har årligen skett i bokslutet.
Regionstyrelsen har föreslagit att övergripande plan för jämställdhet antas endast för år
2014 och att ledningskontoret får i uppdrag att under 2014 ta fram ett förslag till
jämställdhetsplan från och med 2015. För detta arbete ska en politisk referensgrupp
utses.
Redaktionella ändringar skulle inarbetas i det förslag som föreläggs fullmäktige.
A n för a n de

Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Karl-Johan Boberg (C), Johan Malmros (FP), Jenny
Guteäng (M), Amy Öberg (FP), Annamaria Bauer (V), Stefaan de Maecker (MP), Lena Celion
(M) och Lars Thomsson (C).
Expedieras:

Ledningskontoret HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 4

Revidering av renhållningsordningens avfallsföreskrifter
RS 2014/13

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 320
- Ledningskontoret 2014-01-08
- Regionstyrelsen 20124-01-24, § 37

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderade avfallsföreskrifter godkänns att gälla fr.o.m. 1 april 2014.

Enligt miljöbalken och avfallsförordningen ska varje kommun ha en lokal renhållnings
ordning med avfallsföreskrifter och avfallsplan. Hittills gällande renhållningsordning
med avfallsföreskrifter antog av fullmäktige 2007-06-18. I det kommunala renhållnings
ansvaret ingår hantering av hushållsavfall. I hushållsavfallet ingår kärl- och säckavfall,
grovavfall, farligt avfall, slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare samt
latrin.
Tekniska nämnden har beslutat om ett förslag till revidering av de avfallsföreskrifter
som ingår i renhållningsordning för Region Gotland. Tekniska nämnden har verksam
hetsansvaret för hanteringen av hushållsavfall. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är
tillsynsansvarig nämnd för avfallshanteringen.
De nya föreskrifterna är uppdaterade och anpassade till förutsättningarna som gäller för
den nya entreprenaden för insamling av hushållavfall som startar den 1 januari 2014.
Förändringar i abonnemang för hämtning av kärl- och säckavfall planeras införas efter
sommarperioden 2014. Föreskrifterna föreslås därför träda i kraft och ersätta nuvarande
föreskrifter den 1 april 2014 med en övergångsbestämmelse avseende de abonnemang
som föreslås gälla från och med den 1 oktober 2014.
Tekniska nämndens förslag har ställts ut under perioden 29 oktober till 25 november
2013. Förslaget har också sänts på remiss till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Inkomna
synpunkter har inarbetats i förslaget.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 4 forts
Förändringarna är sammanfattningsvis följande:
−

Anpassning av hämtningsintervall i abonnemang för olika kundkategorier och
sommar- respektive vinterperioden.

−

Abonnemang för blandat brännbart avfall tas bort för en- och tvåfamiljshus för
permanent- och fritidsboende.

−

Standardabonnemang med hämtning av brännbart var fjärde vecka införs för
permanentboende med hemkompostering. Hämtning av matavfall ingår i alla
abonnemang för fritidsboende.

−

Anpassning till arbetsmiljöregler, exempelvis maxvikter för behållare och standard för
hämtningsvägar.

−

Anpassning av förutsättningar för undantag, exempelvis möjlighet för uppehåll, eller
längre intervall för slamtömning.

−

Gemensam hämtning/behållare möjlig för två eller tre närliggande fastigheter för enoch tvåfamiljsboende samt för en- och tvåbostadsfastigheter med samma
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare.

Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Regionstyrelsen har föreslagit tekniska nämndens förslag reviderade avfallsföreskrifter ska
antas.
A n för a n den

Anföranden hölls av Ola Lindvall (C), Jenny Guteäng (M) Eva Gahnström (C) och Tommy
Gardell (S).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

9

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 5

Ny avfallstaxa
RS 2014/16

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 321
- Ledningskontoret 2014-01-08
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 38

Regionfullmäktiges beslut
•

Ny avfallstaxa antas att gälla fr.o.m. den 1 april 2014.

•

Gällande renhållningstaxa upphävs från de datum som anges i den nya avfallstaxans
övergångsregler.

Tekniska nämnden har i annat ärende tagit ett förslag till reviderade avfallsföreskrifter i
regionens renhållningsordning. De nya avgiftsreglerna i avfallstaxan bygger på det
regelverk som återfinns i de reviderade avfallsföreskrifterna och där hänsyn tagits till de
erfarenheter som erhållits från de senaste årens tillämpning av nuvarande
renhållningstaxa. Med anledning av tekniska nämndens inriktningsbeslut (TN §
251/2012) om bland annat ökad avgiftsstyrning av matavfall respektive blandat avfall
och nytt avtal för insamling av hushållsavfall som börjar gälla den 1 januari 2014 finns
behov av att uppdatera och anpassa nuvarande renhållningstaxa från år 2009.
Tekniska nämnden har i taxeförslag behållit nuvarande grundprincip i
taxekonstruktionen. Principerna vid revideringen av avfallstaxan har varit att den ska:
−

finansiera kostnaderna för Regionens avfallsverksamhet,

−

styra mot målen i Regionens renhållningsordning och de nationella
miljökvalitetsmålen,

−

stimulera miljömässigt riktig avfallshantering,

−

styra mot en rationell avfallshantering som bidrar till minskad klimatpåverkan,

−

stimulera en god arbetsmiljö, samt

−

ge abonnenten möjlighet till valfrihet avseende servicegrad. Taxan för kärl- och
säckavfall består av en fast grundavgift, en rörlig hämtningsavgift som beror av
kärlvolym och hämtfrekvens och en rörlig behandlingsavgift per kilogram avfall.
Grundavgiften ska finansiera fasta kostnader för bland annat driften av åter
vinningscentralerna, omhändertagande av farligt avfall, kundtjänst och information.
Hämtningsavgiften ska bekosta hämtningen av hushållssoporna, inklusive kärlen.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 5 forts
Behandlingsavgiften ska betala behandlingen av det insamlade matavfallet och det
brännbara hushållsavfallet. Härutöver innehåller taxan tilläggsavgifter, separata avgifter
för tilläggstjänster som främst är beroende på fastighetsinnehavarens val och vad denne
valt att nyttja, till exempel budning eller extrahämtning.
Den nya avfallstaxan föreslås ersätta nuvarande renhållningstaxa från och med 1 april
2014, med övergångsbestämmelse avseende hushållssopor att gälla från den 1 oktober
2014. Ambitionen har varit att hålla ungefär samma avgiftsnivå som idag. Bland annat
föreslås nivån på grundavgiften för sopabonnemangen vara oförändrad, liksom
behandlingsavgifterna för utsorterat brännbart avfall och matavfall. Däremot föreslås en
generell höjning av avgifterna för slamhämtning med 5 % till följd av ökade kostnader
för kommande nyinvesteringar i modernare hämtfordon och ökade rådgivnings- och
informationsinsatser.
Men även sänkt avgift föreslås, till exempel 0 kr hämtningsavgift för matavfall vid
hämtning varannan vecka från flerbostadshus och verksamheter. Taxan beräknas ge
intäkter till avfallsverksamheten motsvarande mellan 78 och 70 miljoner kronor vid
helårseffekt jämfört med 74 miljoner kronor för nuvarande taxa och anses därmed
balansera kostnaderna utifrån den praxis om intervall på ± 5 %.
En förändring i taxan är bl.a. att abonnemangsformen blandat brännbart avfall tas bort
både för permanent och fritidsboende i en- och tvåfamiljhus. För fritidsboende blir
enda alternativet hämtning av kompost och brännbart men till oförändrat pris. För
flerbostadshus och verksamheter kvarstår dock hämtning av blandat brännbart avfall
men med en höjd behandlingsavgift av 0,20 kr/kg till 3,0 kr/kg, med oförändrad
hämtningsavgift. Denna särbehandling av det blandade brännbara avfallet mellan olika
abonnentgrupper förklaras inte.
Med 0 kr i avgift för hämtning av matavfall från flerbostadshus och verksamheter görs
på frivillighetens väg en styrning för dess abonnenter att sluta blanda avfallsfraktioner så
att något blandat brännbart avfall inte ska behöva omhändertas i framtiden.
För flerbostadshus och verksamheter höjs också hämtningsavgiften för brännbart avfall
vid varannan veckas hämtning, övriga hämtningsintervaller oförändrat hämtningspris.
Ledningskontoret har i övrigt inget att erinra mot tekniska nämndens förslag.
Regionstyrelsen beslutade att godkänna tekniska nämndens förslag till ny avfallstaxa med
föreslagna övergångsregler.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Författningssamlingen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 6

Taxa. Ändring i taxa för byggnadsnämndens verksamhet
RS 2013/745

- Byggnadsnämnden 2013-11-13, § 238
- Ledningskontoret 2013-12-17
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 19

Regionfullmäktiges beslut
•

Byggnadsnämndens taxa kompletteras i enlighet med nämndens förslag.

Byggnadsnämnden föreslår att taxan för byggnadsnämndens verksamhet kompletteras
med tillägg i tabell 10 ”Anmälan (icke lovpliktiga åtgärder)”, enligt nedan.

Övriga anmälningsärenden, enligt 6 kap 5 §
Plan- och byggförordningen

HF2
25

Förslaget innebär att samtliga typer av anmälningsärenden kommer att omfattas av
taxan. Utifrån bedömningen av typen av ärendena föreslås avgifterna jämställas med
anmälan om eldstad. Det innebär att för närvarande kommer avgiften för ärendena att
bli 1 335 kr/ärende.
Ledningskontoret har tillstyrkt den föreslagna kompletteringen till Taxa för byggnads
nämndens verksamhet enligt byggnadsnämndens förslag.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret förslag, föreslagit att
byggnadsnämndens taxa kompletteras enligt nämndens förslag.
A n för a n den

Anföranden hölls av Lena Celion (M) och Bo Björkman (S).
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 7

Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av lokalgata och gångoch cykelbana inom detaljplaneområdet för kv. Skenet, Visby
Visborg 1:13, del av
RS 2013/803

- Tekniska nämnden 2013-12-17, § 319
- Ledningskontoret 2013-12-18
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 2

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag om 8,6 miljoner kronor för utbyggnad av
lokalgata och gång- och cykelbana inom detaljplaneområdet för kv. Skenet Visborg.

•

Medel anvisas med 7,0 miljoner kronor genom försäljning av iordningställd mark
och med 1,6 miljoner kronor ur regionens Eget kapital.

Ett exploateringsavtal har upprättats med PEAB FU Visby AB, ägare till fastigheten
Visborg 1:13. Till grund för avtalet ligger förslag till detaljplan för kv. Visby Skenet,
exploateringsområdet är beläget inom den aktuella fastigheten. Området skall
exploateras för bostadsbebyggelse, kontor, skola, handel mm. Området kommer att
delas upp i flera mindre fastigheter och säljas.
Inom exploateringsområdet ingår allmän platsmark i form av ca 440 meter lokalgata
med tillhörande gång- och cykelbanor, gc-bana, (Regementsgatan och Lägergatan) samt
ca 160 m gc-bana (Idrottsstigen). Mark för gata och gc-bana skall överlåtas till regionen
som därmed övertar det framtida ansvaret och även svarar för ombyggnad och utbygg
nad av dessa, inklusive dagvatten. Servitut skall upprättas för att säkra allmänhetens
framkomlighet genom kvarteret Skenet. Regionen kommer att överta befintliga VAledningar, vilket regleras i ett upprättat separat avtal.
Kostnaderna för utbyggnad av gata och gc-bana för Regementsgatan, Lägergatan och
Idrottsstigen beräknas till sammanlagt 8,6 miljoner kronor, varav regionens andel
uppgår till 1,6 miljoner kronor för utbyggnad av gc-bana längs Lägergatan och Idrotts
stigen. Resterande 7 miljoner kronor ska betalas av exploatören för denna exploatering
och för intilliggande exploateringsområden. För det nu aktuella exploateringsområdet,
ska exploatören i samband med genomförandet av detaljplanen för kv. Skenet betala
3,5 miljoner kronor. Vid genomförande av kommande detaljplaner inom området ska
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

13

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 7 forts
exploatören betala resterande 3,5 miljoner kronor. Under mellantiden fram till
kommande exploatering genomförs ankommer det dock på regionen att finansiera dessa
åtgärder.
Tekniska nämnden har behandlat ärendet den 17 december 2013 och beslutat att föreslå
regionstyrelsen att godkänna aktuellt exploateringsavtal (bilaga 2). För anläggandet av
gator och gc-vägar begär tekniska nämnden tilläggsanslag om 8,6 miljoner kronor.
Ledningskontoret ser positivt på att en detaljplan med tillhörande exploateringsavtal för
ett första utbyggnadsområde för bostäder inom Visborg nu har kommit till stånd.
Kontoret anser att utbyggnaden av bostäder och lokaler tillsammans med de infra
strukturåtgärder i form av gator och gång- och cykelvägar som planeras, är ett viktigt
första steg i Visborgsområdets framtida utveckling. Ledningskontoret anser också att
den föreslagna kostnadsfördelningen är rimlig och att den föreslagna ordningen där
regionen tillfälligt bekostar del av utbyggnaden av infrastruktur kan accepteras.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med ledningskontoret förslag, att tekniska
nämnden ska medges begärt tilläggsanslag och anvisas medel.
A n för a n den

Anföranden hölls av Lars Thomsson (C) och Åke Svensson (S).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 8

Begäran om tilläggsanslag för utbyggnad av vatten- och
spillvattenledning i kv. Löjtnanten och Majoren, del av Visby
Artilleriet 1:33
RS 2013/325

- Tekniska nämnden 2013-04-29, § 72
- Ledningskontoret 2013-12-17
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 20

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag på 1,0 miljoner kronor för anslutning av
kv. Löjtnanten och Majoren, del av Visby Artilleriet 1:33, till det regionala VA-nätet.

•

Medel anvisas genom anslutningsavgifter.

För det aktuella området finns detaljplan lagakraftvunnen 2011-03-18. Området ägs av
regionen och är uppdelat på två kvarter, Löjtnanten och Majoren. Området ska anslutas
till det kommunala VA-nätet. Regionstyrelsen har beslutat sälja kv. Löjtnanten till
Gotlandssnus AB. Förhandlingar pågår med flera intressenter om försäljning av kv.
Majoren. Det är oklart om hur många fastigheter detta kvarter ska styckas upp i. I fall
det blir två eller fler fastigheter kommer VA-ledningarna att behöva dras i Greta
Arwidssons gata till en uppskattad kostnad av 1,0 miljoner kronor. Tekniska nämnden
saknar medel för detta varför tilläggsanslag begärs.
Ledningskontoret anger att det enligt samhällsbyggnadsförvaltningen fortfarande är
oklart om hur många fastigheter det ska bli. Dock görs bedömningen utifrån det arbete
som hittills utförts att tilläggsanslaget ändå erfordras.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska nämndens begäran
och att medel anvisas genom anslutningsavgifter.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med ledningskontorets förslag, att tilläggsanslag
ske medges och medel anvisas.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 9

Tillägg i finanspolicyn
RS 2013/784

- Ledningskontoret 2013-12-05
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 26

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget med tillägg i finanspolicyn antas.

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har tagit fram nya redovisningsregler för
finansiella derivatinstrument.
Ledningskontoret har i enlighet med RKR:s rekommendationer förtydligat finans
policyn.
De nya redovisningsreglerna ger fortsatt möjlighet till en aktiv ränteriskhantering. För
att nuvarande arbetssätt där befintliga swappar kan ersättas med nya ska vara förenligt
med reglerna krävs ett förtydligande i den dokumenterade säkringsstrategin
(finanspolicyn). Under kapitel 3.3.3 Ränterisk i finanspolicyn läggs ett stycke till som
följer; ”Som en del av Region Gotlands ränteriskhantering ingår att säkringsinstrumen
ten kan ersättas eller överflyttas till andra säkringsinstrument med syfte att åstadkomma
en jämn och stabil räntekostnad över tiden.”
Ledningskontoret arbetar med att ta fram modeller för hur nya och befintliga
derivattransaktioner ska dokumenteras i enlighet med det nya regelverket.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med ledningskontorets förslag, att godkänna
tillägget i finanspolicyn.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

16

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 10

Folkhögskolan i Hemse, musiklokaler, projekt 10553;
slutredovisning
RS 2013/251

- Tekniska nämnden 2013-02-28, § 30
- Ledningskontoret 2013-05-21
- Regionfullmäktige 2013-09-09, § 85
- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 231
- Regionstyrelsen 2013-12-11, § 378

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisning för projekt Hemse folkhögskola, projekt 10553 godkänns.
Anslagsöverskott regleras mot Region Gotlands Eget kapital.

Tekniska nämnden har i februari 2013 lagt fram förslag till slutredovisning av Hemse
folkhögskola, projekt 10553. Nybyggnation av entré och musiklokaler samt renovering
av befintliga lokaler i studentboendet Nygårds vid folkhögskolan i Hemse.
−

Beräknad produktionskostnad uppgick till 22 661 563 kronor.

−

Nedlagda kostnader uppgår till 22 274 337 kronor.

−

Medel har anvisats med 22 970 433 kronor.

−

Överskott 696 096 kronor.

Ärendet återremitterades av regionfullmäktige, i september, med hänvisning till att
korrekt beslutsunderlag inte förelåg.
Tekniska nämnden har nu i oktober gjort följande förtydligande:
”Projektet omfattade från början delarna nybyggnation av entré och musiklokaler samt
renovering av befintliga lokaler i studentboendet Nygårds.
Vid budgetberedning/budgetavstämning angående 2009 års investeringsbudget
ändrades uppdraget till att omfatta endast om- och nybyggnation av musiklokaler. Att
beskrivningen/rubriceringen i handlingarna vid regionfullmäktiges behandling inte var
korrekt berodde på att ursprungligt projektnummer, och därmed även
rubricering/beskrivning av ursprungligt uppdrag, funnits kvar i handlingarna.”
Kostnader och överskott är lika med tidigare slutredovisning.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 10 forts
Regionstyrelsen beslutade godkänna den överlämnande slutredovisningen.
Anm: Tekniska nämnden handlägger och beslutar om slutredovisningar för investeringsprojekt
understigande 2 miljoner konor, regionstyrelsen projekt mellan 2 och 10 miljoner kronor och
regionfullmäktige projekt överstigande 10 miljoner kronor.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 11

Motion. Modernisera öppettiderna på återvinningscentralerna
RS 2013/129

- Motion 2013-02-25
(- Tekniska nämnden 2013-06-27, § 141, beslut om uppdrag)
- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 243
- Regionstyrelsen 2013-12-11, § 373

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens beslut, § 141 och
§ 243, år 2013.

Anna Hrdlicka (M) föreslår i en motion att öppettiderna på återvinningscentralerna
ändras, för att bättre anpassas till de tider som heltidsarbetande privatpersoner har, för
att besöka dessa.
Tekniska nämnden konstaterar att uppdraget att se över öppettiderna på återvinnings
centralerna redan finns genom beslut av nämnden i juni 2013. Tekniska nämnden gav då
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen i uppdrag att anpassa öppet
tiderna på återvinningscentralerna, så möjlighet ges att lämna material även på annan tid
än vad som gäller i dag.
Av tekniska nämndens yttrande över motionen, i oktober, så framkommer det även att
kundundersökning, om medborgarnas upplevelse av Region Gotlands avfallsverk
samhet, genomförts under våren, 2013. Undersökningen visar på hög kundnöjdhet.
Tekniska nämnden föreslår att motionen ska anses besvarad.
Ledningskontoret konstaterar i sin tjänsteskrivelse att ett nytt politiskt uppdrag, av region
fullmäktige, inte behövs då uppdrag redan finns.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med ledningskontorets föreslag, att motionen får
anses besvarad med hänvisning till tekniska nämndens tidigare beslut.
A n för a n de

Anförande hölls av Jenny Guteäng (M).
Expedieras:

Tekniska nämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 12

Motion. Förutsättningar för Marinstugan i Visby att vara kvar som
förenings- och samlingslokal
RS 2013/271

- Motion 2013-04-22
- Ledningskontoret 2013-11-15
- Regionstyrelsen 2013-12-11, § 374

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås. Samhällsbyggnadsförvaltningen har, inom ramen för av tekniska
nämnden upprättad delegation, rätt att teckna förlängning av hyresavtal. De
uppmanas även att se över möjligheterna till annan placering av Marinstugan.

I en inlämnad motion från Amy Öberg (FP) och Mats-Ola Rödén (FP) samt Jan Lindell (FP)
yrkas att byggnadsnämnden ska få i uppdrag att planera för Marinstugan i Visbys
fortsatta lokalisering i området. De yrkar även att tekniska nämnden ska få i uppdrag att
snarast teckna hyresavtal/arrende med Flottans Män så att föreningen kan påbörja
planerat underhåll- och moderniseringsarbete. Marinstugan ägs av Flottans män och är i
behov av upprustning. Byggnaden kan inte flyttas på grund av sin konstruktion.
Ledningskontoret har i sitt yttrande konstaterat att byggnaden är belägen inom fastig
heten Visby Hällarna 1:7 och att aktuell mark inte omfattas av planprogram. Kontoret
ser inte att det i nuläget finns skäl att förorda en planläggning av området.
För att ge föreningen rimlig tid att överväga hur man avser att agera och för att en
eventuell förfrågan om planbesked ska hinna prövas, kan lämpligen arrendeavtalet
förlängas med en väl avvägd tidsperiod. Detta kan hanteras inom ramen för samhälls
byggnadsförvaltningens ordinarie delegation.
Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsen avstyrker motionens förslag att ge
byggnadsnämnden i uppdrag att planera för Marinstugans fortsatta lokalisering i
området. Det konstateras att samhällsbyggnadsförvaltningen inom ramen för upprättad
delegationsordning får teckna förlängning av arrendeavtal.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 12 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med ledningskontorets förslag, att motionen ska
avslås med tillägget att samhällsbyggnadsförvaltningen har, inom ramen för av tekniska
nämnden upprättad delegation, rätt att teckna förlängning av hyresavtal. Dessutom
uppmanas förvaltningen att se över möjligheterna till annan placering för Marinstugan.
A n för a n de

Anförande hölls av Amy Öberg (FP), Tommy Gardell (S), Margareta Persson (M), Lena Celion
(M) och Bo Björkman (S).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 13

Motion. Landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut
RS 2013/270

- Motion 2103-04-22
- Ledningskontoret 2013-11-06
- Regionstyrelsen 2013-12-11, § 375

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Eva Nypelius (C) och Lars Thomsson (C) har i en motion yrkat ”att Region Gotland inför
landsbygdssäkring av alla politiskt fattade beslut för att därigenom bidra till en hållbar
utveckling på hela Gotland”. De anför att det är dags för den av regeringen införda
landsbygdssäkringen, den så kallade Flataklocksmodellen, även för politiska beslut som
tas inom Region Gotland. Med landsbygdsäkring menar de ”att innan beslut fattas ska
Region Gotland ta fram hur beslutet kan påverka landsbygden, positivt eller negativt.”
på så att det ”gagnar alla medborgare” så att det blir rättvist och väl grundat även från
ett geografiskt perspektiv.
Ledningskontoret har i sitt yttrande redogjort för hur regeringen arbetar med
Flataklocksmodellen. De redogör även för Region Gotlands nuvarande regionala arbete.
Sammanfattningsvis bedömer kontoret att det, med den struktur som i dag finns, ges
goda möjligheter att framföra landsbygdens olika behov och väga dem i de beslut som
tas. ”De mål och som satts av Region Gotland berör hela Gotlands hållbara utveckling
och stad och land har aldrig särskiljts.”
Vad avser Flataklocksmodellen har kontoret bedömt att den struktur som denna modell
arbetar med kan tydligt överföras till Region Gotland arbetsstruktur.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska bifallas.
A n för a n de

Anförande hölls av Lars Thomsson (C), Åke Svensson (S), Eva Nypelius (C), Brittis Benzler
(V), Bo Björkman (S), Stefan Nypelius (C) och Jenny Guteäng (M).
Expedieras:

Alla nämnder och bolag
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 14

Motion. Förbättra trafiksäkerheten vid skolorna
RS 2013/182

- Motion 2013-03-25
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-16, § 87
- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 248
- Ledningskontoret 2013-11-13, inklusive bedömning av konsekvenser för barn och unga
- Regionstyrelsen 2013-12-11, § 376

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens samt tekniska
nämndens yttrande gällande pågående trafiksäkerhetsarbete vid skolorna samt att
arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder utanför skolorna ska intensifieras.

I en motion från Matias Swartling m.fl. (MP) föreslås att Region Gotland startar ett
förvaltningsövergripande arbete med utgångspunkt från klassrummen för att förbättra
säkerheten vid skolorna.
Barn- och utbildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att motionen ska anses
besvarad med förvaltningens yttrande. De konstaterar att behov av åtgärder i motionens
anda är stort, men att åtaganden som framför allt handlar om att ändra föräldrars
vanemönster inte primärt ligger inom barn- och utbildningsförvaltningens uppdrag.
Förvaltningen kan se samordningsvinster genom samarbete mellan flera förvaltningar,
men huvudansvaret för detta bör ligga på en annan förvaltning än barn- och
utbildningsförvaltningen. Förvaltningen förordar av den anledningen att motionen
avslås.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen anses besvarad med förvaltningens
yttrande. Som tillika trafiknämnd och ansvariga för trafiksäkerheten redogör de för
nämndens arbete med trafiksäkerhet och att fokus ligger kring skolor och andra platser
där barn vistas. Sammanfattningsvis konstaterar de att ”Region Gotland har ett
förvaltningsövergripande samarbete för att förbättra trafiksäkerheten och att det arbetet
kommer att fortsätta med de medel som finns avsatta för ändamålet”.
Ledningskontoret har i sitt övergripande yttrande bedömt att inom ramen för befintliga
uppdrag och resurser är motionens huvudsyfte uppfyllt.
Kontoret förslår att motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämnden och
tekniska nämndens yttrande gällande pågående trafiksäkerhetsarbete vid skolorna.
Forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 14 forts
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med barn- och
utbildningsnämndens samt tekniska nämndens yttrande gällande pågående
trafiksäkerhetsarbete vid skolorna samt att arbetet med trafiksäkerhetshöjande åtgärder
utanför skolorna ska intensifieras.
A n för a n de

Anförande hölls av Brittis Benzler (V).
Y r k a n de

Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Johan Malmros (FP) och Lisbeth Bokelund
(MP) bifall till motionen.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Isabel Enströms
yrkande och fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 15

Motion. Engelska som ett pedagogiskt moment i förskolan
RS 2013/427

- Motion 2013-06-19
- Barn- och utbildningsnämnden 2013-10-16, § 89
- Ledningskontoret 2013-11-13, inklusive bedömning av konsekvenser för barn och unga
- Regionstyrelsen 2013-12-11, § 377

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

I en motion från Magnus Jönsson (M) yrkas att Region Gotland uppmuntrar de kommunala
förskolorna att ta fram ett förslag på hur engelskan kan bli ett pedagogiskt och lekfullt
moment i verksamheten.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen avslås. Nämnden är av den
uppfattningen att det viktiga arbetet med att stimulera alla barns språkutveckling i
förskolan försvåras om engelska införs som ett obligatoriskt moment i förskolan.
Genom att förstärka förskolans arbete med barnens språkutveckling kan en god grund
för ett livslångt lärande byggas.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse delat barn- och utbildningsnämndens
uppfattning. Kontoret föreslår att motionen avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås.
A n för a n de

Anförande hölls av Jenny Guteäng (M).
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 16

Motion. Utökad kollektivtrafik under Almedalsveckan
RS 2013/177

- Motion 2013-03-25
- Serviceförvaltningen Almedalskansliet 2013-10-02
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 281
- Ledningskontoret 2013-12-05
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 15

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med tekniska nämndens beslut att under Almedalsveckan
så ska kollektivtrafikens tidtabell anpassas för att underlätta för besökare.

Håkan Onsjö (M) och Inger Harlevi, (M) har i en motion föreslagit att landsbygdstrafiken
bör utökas under Almedalsveckan. Syftet är att underlätta för deltagarna att hitta boende
utanför Visby samt förenkla gotlänningarnas deltagande.
Serviceförvaltningens Almedalskansli uppger att man i den enkät som genomförs bland
deltagande organisationer och i de löpande kontakter som kansliet har, kontinuerligt får
svar på svårigheten att hitta boende under veckan. Det boende som är mest attraktivt
för den här målgruppen vid denna tidpunkt, är det som erbjuds i Visby innerstad eller i
dess omedelbara närhet. Önskemål som rör allmänna färdmedel har hittills främst gällt
ökad tillgång till flygbuss och taxi. Att kollektivtrafikens tidtabell anpassas i möjligaste
mån till resenärers ankomst- och avgångstider ser kansliet som positivt. Ett tillgängligare
boende utanför Visby utgör ett komplement till boendet i Visby. Kan dessa
anpassningar i kollektivtrafikens tidtabell dessutom bidra till att gotlänningar i högre
utsträckning deltar i veckan innebär även detta en positiv effekt.
Tekniska nämnden har som svar på motionen beslutat att under Almedalsveckan så ska
kollektivtrafikens tidtabell anpassas för att underlätta för besökare.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med tekniska
nämndens beslut.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen besvaras i enlighet med ledningskontoret
förslag.
A nförande
Anförande hölls av Lena Celion (M).
Expedieras:

Serviceförvaltningen Almedalkansliet
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ulrika Holm
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 17

Motion. Vatten ur stenbrott och andra lämpliga vattensamlingar
RS 2013/266

- Motion 2013-04-22
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 279
- Ledningskontoret 2013-12-06
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 16

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen tillstyrks såtillvida att vatten i stenbrott och andra större vattensamlingar
kan ingå, åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vatten
försörjningen.

•

Frågan tas med i diskussionerna om den framtida vattenförsörjningen på Gotland.

Tommy Gardell m.fl. (S) har i en motion föreslagit att vatten i stenbrott och andra lämpliga
vattensamlingar ska ingå som en möjlig del av den framtida vattenförsörjningen på
Gotland.
Tekniska nämnden tillstyrker sammanfattningsvis i sitt motionssvar att vatten i stenbrott
kan ingå, åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vattenförsörj
ningen del samt tillägger att frågan tas med i diskussionerna om den framtida vatten
försörjningen på Gotland.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att frågan om utnyttjandet av
vatten från nedlagda stenbrott bör utredas inför den fortsatta diskussionen om hur
vattenförsörjningen på Gotland skall tryggas på lång sikt. Kontoret tillägger att möjlig
heten att utnyttja vatten från stenbrott togs upp som ett av ämnena på det vatten
seminarium som genomfördes i september i år för politiker och tjänstemän. Föreläsaren
klargjorde att faktorer som dålig omsättning, påverkan från tidigare täktverksamhet samt
årliga variationer i vattenkvaliteten är frågor som är viktiga att belysa för att kunna
avgöra om detta alternativ överhuvudtaget är tänkbart för framtida dricksvatten
produktion.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks på så sätt att tekniska nämnden
får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att kunna utnyttja vatten i stenbrott och
andra lämpliga vattensamlingar inför den fortsatta diskussionen om den framtida
vattenförsörjningen på Gotland.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 17 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska besvaras i enlighet med tekniska nämndens
yttrande.
A nföranden
Anförande hölls av Tommy Gardell (S) och Isabel Enström (MP).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 18

Motion. Vattenförsörjning från kalkbrott
RS 2013/430

- Motion 2013-04-22
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 279
- Ledningskontoret 2013-12-06
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 17

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen tillstyrks såtillvida att vatten i stenbrott och andra större vattensamlingar
kan ingå, åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vatten
försörjningen.

•

Frågan tas med i diskussionerna om den framtida vattenförsörjningen på Gotland.

Mats Hedström m.fl (M) har i en motion föreslagit att vatten från nedlagda stenbrott ska
ingå som en del av den framtida vattenförsörjningen på Gotland.
Tekniska nämnden tillstyrker sammanfattningsvis att vatten i stenbrott kan ingå,
åtminstone för mindre uttag, som en möjlig del i den framtida vattenförsörjningen del
samt tillägger att frågan tas med i diskussionerna om den framtida vattenförsörjningen
på Gotland.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att frågan om utnyttjandet av
vatten från nedlagda stenbrott bör utredas inför den fortsatta diskussionen om hur
vattenförsörjningen på Gotland skall tryggas på lång sikt. Kontoret tillägger att
möjligheten att utnyttja vatten från stenbrott togs upp som ett av ämnena på det
vattenseminarium som genomfördes i september 2013 för politiker och tjänstemän.
Föreläsaren klargjorde att faktorer som dålig omsättning, påverkan från tidigare
täktverksamhet samt årliga variationer i vattenkvaliteten är frågor som är viktiga att
belysa för att kunna avgöra om detta alternativ överhuvudtaget är tänkbart för framtida
dricksvattenproduktion.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska besvaras i enlighet med tekniska nämndens
yttrande.
A nföranden
Anförande hölls av Mats Hedström (M).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 19

Motion. Lagning av asfalt, krav på återställning
RS 2012/585

- Motion 2012-10-15
- Tekniska nämnden 2013-11-27, § 277
- Ledningskontoret 2013-12-12
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 18

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till ledningskontorets skrivelse med
information från samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning för infrastruktur samt
tekniska nämndens yttrande.

Robin Storm (M) har i en motion föreslagit regionfullmäktige ställer specifika krav på
utförandet av arbeten i regionens vägnät för att bibehålla en acceptabel standard.
I motionen sägs att de vägsträckor som tillhör Region Gotland är i mycket sämre skick
än de statligt ägda vägsträckorna.
Tekniska nämnden anger att krav och standard på lagningar av regionens gator efter
grävning för t.ex. elkabel finns att läsa på regionens hemsida. Här sägs bl.a. – ”Sökande
ansvarar för ökad väghållningskostnad, skada på vägen eller annan anordning och skada
på trafikant till dess arbetet är godkänt av samhällsbyggnadsförvaltningen. Gatan/vägen
ska återställas upp till ytan. Överytan på belagd väg förses med provisorisk beläggning
av oljegrus. Arbetet ska utföras enligt anläggnings-AMA. Slutlig återställning utförs av
samhällsbyggnadsförvaltningen och debiteras enligt tabell. Samhällsbyggnads
förvaltningen har rätt att slutföra arbetet till självkostnadspris om det inte utförs inom
den tid som tillståndet anger”.
Ledningskontoret hart varit i kontakt med samhällsbyggnadsförvaltningens avdelning
för infrastruktur som informerade om att all återställning av regionens vägsträckor följer
ovan nämnda standard och följaktligen landar i samma kvalitet som återställning av
övriga vägar på Gotland. Dock görs till en början en mer provisorisk återställning i
väntan på att marken slutligt sätter sig inför avslutande beläggningsarbeten med asfalt
eller annan lämplig produkt.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 19 forts
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska besvaras med hänvisning till
ledningskontorets skrivelse med information från samhällsbyggnadsförvaltningens
avdelning för infrastruktur samt tekniska nämndens yttrande.
A nföranden

Anförande hölls av Robin Storm (M).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 20

Förändring av verksamhetens inriktning för Gotlands filmfond AB
RS 2012/344

- (Regionstyrelsen 2013-08-15, § 236)
- Ledningskontoret 2013-12-16
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 25

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Gotlands filmfond AB antas.

Regionstyrelsen har i augusti 2013 godkänt satsning på etablering av Filmkluster
Fårösund i enlighet med förslaget Filmkluster Fårösund och Gotlands Filmfond AB
2014-2016. Förändringen har medfört att uppdraget att investera i film nu finns kvar
som ett av flera sätt att få filmproduktion till Gotland. Satsningen på filmklustret har
bl.a. inneburit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tagit på sig rollen som
sammanhållande aktör och huvudman för filmklusterprojektet samt att de har övertagit
ansvaret för filmstudion. Den fortsatta processen fick ledningskontoret i uppdrag att
hantera, tillsamman med kultur- och fritidsförvaltningen och gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen samt övriga berörda aktörer.
Ledningskontoret har nu lagt fram förslag till reviderad bolagsordning och förslag till
ägardirektiv för Gotlands filmfond AB. Översyn av bolagsordningen har gjorts
tillsammans med minoritetsägaren Filmregion Stockholm-Mälardalen AB. Kontoret har
bedömt att det framtagna förslaget lägger en god grund för verksamheten 2014-2016.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med ledningskontoret, att förslaget till
bolagsordning och ägardirektiv godkänns.
Jäv
Jäv anmäldes av Meit Fohlin (S). Hon deltog inte i ärendets behandling.

Expedieras:

Gotlands Filmfond AB
Ledningskontoret Regionala utvecklingsenheten
Ledningskontoret Ekonomidirektören
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 21

Rapport. Arbetet med stöd till unga brottsoffer
RS 2013/630

- Ledningskontoret 2013-11-27
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 22

Regionfullmäktiges beslut
•

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige beslutade att Inger Harlevis (M) motion 2012-06-18 om ett inrättande
av ett stödcentrum för unga brottsoffer skulle anses besvarad med ledningskontorets
yttrande samt gav kontoret i uppdrag att lämna en rapport om verksamheten i slutet av
år 2013. I sitt svar redovisade ledningskontoret att socialförvaltningen nystartat ett
försök med sådan verksamhet som föreslogs i motionen.
Ledningskontoret skriver i sin rapport att stöd till unga brottsoffer är socialnämndens
ansvar enligt socialtjänstlagen 5 kap. 11§ 3 stycket och att socialförvaltningen valt att
inordna stöd till unga brottsoffer i ordinarie verksamhet inom nuvarande budgetramar.
Verksamheten utvecklas samtidigt som det överordnade budgetdirektivet efterlevs, det
vill säga att verksamheten anpassas till de ekonomiska ramarna. Därmed bedömer
ledningskontoret att motionens syfte kan anses uppfyllt.
I rapporten beskriver även kontoret socialnämndens arbete. 2012 startade försök med
en utökad satsning för stöd till unga brottsoffer. Ett arbete som beräknades pågå i två
år, och utvärderas vid utgången av 2014. Stödcentrum för brottsutsatta har haft som
syfte att minska de långsiktigt negativa konsekvenserna av ett brott genom stödsamtal.
Målet med verksamheten har varit att lindra de psykosociala konsekvenserna av
brottsutsatthet samt att främja brottsutsattas rättigheter, behov och intressen.
Uppdraget har sedan september 2012 verkställts av en medarbetare vid Familjestöds
enheten. Under perioden 2012-10-15 till och med 2013-07-10 togs 130 polisanmälningar
emot rörande brott mot personer 10 – 20 år boende på Gotland. Könsfördelningen var
jämn men andelen brottsoffer under 16 år var större bland flickorna än bland pojkarna.
29 ungdomar och två föräldrar träffade brottsofferstödjaren för stödsamtal, något fler
flickor än pojkar. Därtill har 25 ungdomar och 10 föräldrar fått stöd via telefon.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 21 forts
Från och med 1 januari 2014 överförs uppdraget till socialjouren och blir därmed
ordinarie verksamhet. Medarbetarna vid socialjouren har redan idag fungerande
samverkan med polismyndigheten och har den kompetens som uppdraget kräver.
Uppdraget består av
−

Stödsamtal för att hjälpa unga brottsoffer att bearbeta brottshändelsen och dess
följder.

−

Praktisk hjälp exempelvis i kontakt med polis, åklagare och försäkringsbolag.

−

Rådgivning om rättigheter och skyldigheter.

Socialförvaltningen bedömer att insatsen för den brottsutsatta kommer att vara av
samma kvalitet som för närvarande. Arbete med att informera skolor och andra berörda
myndigheter om insatsen med mera, kommer däremot att göras i mindre omfattning än
under försöksperioden. Verksamheten finansieras inom befintlig budgetram.
Ledningskontoret har i ärendet gjort en bedömning av konsekvenser för barn och
ungdomar.
Regionstyrelsen har föreslagit att rapporten överlämnas till regionfullmäktige.
A nföranden

Anföranden hölls av Hanna Westerén (S), Rolf Öström (M) och Annamaria Bauer (V).
Expedieras:

Ledningskontoret Folkhälsoenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 22
Avsägelse och fyllnadsval. Gotlands tingsrätt. Förvaltningsrätten i
Stockholm
RS 2013/33, 2014/3

- Gotlands tingsrätt 2013-12-19 samt 2014-01-14

Regionfullmäktiges beslut
•

Till ny nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP
Madelene Edberg, Nunneväg 8, 621 43 Visby

•

Till nya nämndemän i Gotlands tingsrätt t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Ingemar Lundqvist, Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn
MP
Håkan Olsson, Styrmansgatan 21, 621 51 Visby

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Gotlands tingsrätt har entledigat Inger Fridblom (M) samt Agneta Holmgren (MP) från
uppdraget som nämndeman. Val till nämndeman i Förvaltningsrätten i Stockholm (efter
Olof Åström, MP) bordlades vid regionfullmäktiges sammanträde 2013-12-16.
Expedieras

Förvaltningsrätten i Stockholm
Gotlands tingsrätt
De valda
De entledigade

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 23
Avsägelser och fyllnadsval. Tekniska nämnden. Valnämnden.
Socialnämnden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Hälso- och
sjukvårdsnämnden
RS 2013/33, 2014/3

- Maj Jonsson 2013-12-20
- Matias Swartling 2014-01-07
- Björn Söderberg 2014-01-28
- Stefan Wramner 2014-02-12
- Inger Harlevi 2014-02-20
- Mats Hedström 2014-02-20

Regionfullmäktiges beslut
•

Maj Jonsson (S), Matias Swartling (MP, Björn Söderberg (FP), Stefan Wramner (M), Inger
Harlevi (M) och Mats Hedström (M) befrias från sina uppdrag.

•

Till ny ledamot i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Torgny Ammunet, Stenkumla Larsarve 212, 621 95 Visby
Till ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Emma Cederlund, Furugatan 118, 621 44 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Alexandra Dahlberg

•

Till ny ersättare i valnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
MP
Kristin Ekström, Birkagatan 8 B, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Robert Hall

•

Till ny ledamot i tekniska nämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
FP
Claes Nysell, Vibble Melodislingan 5, 622 60 Visby

•

Till ny ledamot, tillika 2:e vice ordförande i socialnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Mats Hedström, Strandvägen 7, 624 48 Slite

•

Till ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby

•

Till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Andreas Storm, Stånga Bosarve 124, 623 60 Stånga

•

Utseende av ersättare i styrelsen för Odinska Donationsfonden bordläggs till nästa
sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 23 forts
Maj Jonsson (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Matias Swartling (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Björn Söderberg (FP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i tekniska nämnden.
Stefan Wramner (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot, tillika 2:e vice ordförande i
socialnämnden.
Inger Harlevi (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Mats Hedström (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

Expedieras

Tekniska nämnden
Valnämnden
Socialnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 24
Avsägelse. Regionfullmäktige. Ersättare
RS 2013/33

- Berndt Janson 2013-12-19
- Maj Jonsson 2013-12-20
- Joakim Vinberg 2013-12-23

Regionfullmäktiges beslut
•

Berndt Janson (MP), Maj Jonsson (S) och Joakim Vinberg (S) befrias från sina uppdrag
som ersättare i regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av nya
ersättare i regionfullmäktige för Miljöpartiet respektive Socialdemokraterna

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Berndt Janson (MP), Maj Jonsson (S) och Joakim Vinberg (S) har avsagt sig uppdragen som
ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras

Berndt Janson
Maj Jonsson
Joakim Vinberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 25

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Anna ”Sixten” Johanssons m.fl. medborgarförslag om att
regionen bidrar med förutsättningarna att förverkliga ett
funktionellt kallbadhus i Visby.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Bengt Brolins medborgarförslag om valborgsmässoeldar på
Södra Hällarna.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Andreas Jakobssons medborgarförslag om att införa ”Gotländsk
hembygdsrätt” enligt åländsk modell för fastighetsköp/ägande
på Gotland.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.
Erna Svenssons medborgarförslag om att få parkeringstillstånd
för rörelsehindrade skickat per post.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Magnus Hellströms medborgarförslag om att upprätta Plustrafik
kvällstid mellan Visby och Katthammarsvik.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Rebecca Rutsells medborgarförslag om lekland för barn på
Gotland.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden
Anders Eneqvists medborgarförslag om att asfaltera och sätt
upp belysning från Hemse badhus till busstationen samt
belysning till Granngården.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2013/802
2013-12-13

RS 2013/822
2013-12-12

RS 2014/17
2014-01-08

RS 2014/23
2014-01-13

RS 2014/24
2014-01-13

RS 2014/25
2014-01-14

RS 2014/26
2014-01-14

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 25 forts
Kerstin Petterssons medborgarförslag om gratis broddar till alla
över 65 år som bor på Gotland.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
Molly Packaléns medborgarförslag om att anpassa tidtabell och
sträckning för buss 10 efter skoltiderna för Atheneskolan.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Jan Bejrums medborgarförslag om grundläggande utbildning i
brandkunskap i skolan.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden
Robert Thunbergs medborgarförslag om att Migrationsverket ska
ha en filial på Gotland.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
samt för kännedom till Migrationsverket
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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RS 2014/33
2014-01-16

RS 2014/38
2014-01-17

RS 2014/54
2014-01-30

RS 2014/55
2014-01-30

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 26
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Britt Johanssons medborgarförslag om att utöka antalet gästplatser i småbåtshamnen i
Klintehamn. RS 2013/359
−

Tekniska nämnden 2013-11-27, § 266

Ann Ekstedts medborgarförslag om parkeringsproblem på Lännaområdet. RS 2012/ 143
−

Tekniska nämnden 2013-11-27, § 288

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 27
Interpellation. Upphandlingar av entreprenader och maskintjänster
RS 2013/818

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av
Alexander Jansson (C) om upphandlingar av entreprenader och maskintjänster. Alexander
Jansson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2013-12-16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 28
Interpellation. Barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid
RS 2013/814

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2013-12-16

Rf § 29
Interpellation. Regional digital agenda
RS 2013/815

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Lena Celion
(M) om regional digital agenda. Lena Celion tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Anförande hölls även av Eva Nypelius (C).
Interpellation 2013-12-16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 30
Interpellation. Digitala biblioteksresurser
RS 2013/816

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2013-12-16

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 31
Interpellation. Framtida planer för Fårösunds gamla kommunhus
RS 2013/817

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Kerstin
Kalström (C) om framtida planer för Fårösunds gamla kommunhus. Kerstin Kalström
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2013-12-16

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 32

Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Socialnämndens beslut 2013-12-06, § 140, om individrapportering – inte verkställda
beslut per den 30 september 2013.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 33

Frågor
Greger Eneqvist (S) fick tillstånd att ställa en fråga om det är framtiden på Gotland att
gatlampor ska tas bort på landsbygden. Frågan besvarades av Tommy Gardell (S) som
redogjorde för förhållandet med gatlampor på den gotländska landsbygden. Ansvaret
för gatlampor på landsbygden åvilar väghållaren vilket innebär att många gatlampor
därför tillhör Trafikverkets ansvarsområde. Tekniska nämnden gör inga investeringar i
väglampor på vägar där man inte är väghållare.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 34

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Alexander Jansson (C)
Inför nattbuss fre- och lördagar på stomlinjerna inom
kollektivtrafiken på landsbygden

RS 2014/105
2014-02-20

Karl-Johan Boberg (C) och Alexander Jansson (C)
Laddstolpar för elbilar vid parkeringen på Visborg

RS 2014/106
2014-02-20

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-02-20

Rf § 35
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Roger Wärn (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om nedrustning av vägbelysning på landsorten.
RS 2014/107

Eva Gahnström (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om Region Gotlands medarbetarenkät.
RS 2014/108

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om Region Gotlands kostnader för arbetsgivaravgifter för ungdomar
under 25 år.
RS 2014/109

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om kvicksilver i lampor och lysrör inom Region Gotland.
RS 2014/110

Johan Malmros (FP) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) ställa interpellation om kvalitet på färdtjänst.
RS 2014/111

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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PROTOKOLL
2014-02-20

Omröstning § 1
Ärende: Fördjupad översiktsplan för Fårö; antagande
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Lars Thomssons (C) yrkande

Följande röstade ja:
Conny Kristensen-Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Margarea Carlström-Nilsson (S)
Meit Fohlin (S)
Hans-Erik Svensson (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Bertil Eneqvist (S)
Brittis Benzler (V)
Anette Medbom (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Thomas Gustafsson (V)
Bodil Rosengren (V)
Claes-Göran Nilsson (S)
Mats Sundin (S)
Gerty Holmstedt (S)
Lena Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Therese Mangard (V)
Mikael Nilsson (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Greger Eneqvist (S)
Anders R Johansson (V)
Stefaan de Maecker (MP)
Annelie Klovsjö (S)
Torgny Ammunet (S)
Laila Ljunggren (MP)
Viveca Bornold (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Olof Petersson (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lena Celion (M)
Roger Wärn (M)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Jari Karivainio (M)
Rune Fröling (M)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Jenny Guteäng (M)
Börje Bendelin (C)
Pär Stenegärd (C)
Per-Anders Croon (M)
Stefan Wäss (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)
Jenny Granlund (C)
Mats Hedström (M)
Robin Storm (M)
Bror Lindahl (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)

Interpellation angående upphandlingar av entreprenader och maskintjänster
Ledamoten Alexander Jansson (C) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
Tekniska nämnden:
"Angående upphandlingar av entreprenader och maskintjänster
Inom regionen görs ett stort antal upphandlingar, många är offentliga upphandlingar och öppna
för aktörerna att lämna bud. Men inom området som gäller användandet av maskintjänster och
entreprenader sker upphandling i stor utsträckning genom direkt upphandlingar och ramavtal. Nu
hörs det oro inom branschen om att det inte alltid är en rättvis fördelning av upphandlingarna
och det missgynnar nystartade unga entreprenörer.
ivied anledning av detta frågar jag följande:
1. Hur ser fördelningen ut med upphandlingar inom entreprenader och maskintjänster,
direktupphandling, ramavtal och offentlig upphandling?
2. Vad gör man för att fördela upphandlingar jämt mellan nystartade och etablerade företag?
3. Har man en plan för att göra upphandlingar mer öppna? "
Alexander Jansson (c)
2013-12-16
Mitt svar:
1. Inom regionen är vi skyldiga att följa LOU (Lagen om Offentlig Upphandling). Lagen gäller
för alla upphandlingar oavsett storlek.
Enligt Lou får vi inte göra direktupphandlingar för värden över cirka 270 000 kr för en

upphandlande myndighet per år. Inom entreprenad och maskintjänster förekommer inte
direktupphandlingar, eftersom regionen har upphandlat ramavtal, dessa ramavtal
är upphandlade genom förfrågan genom annons och digitalt i en databas.
Ramavtalen användes företrädesvis vid mindre entreprenadarbeten.
Vid större entreprenadarbeten så sker i allmänhet en separat upphandling som annonseras i
såväl dagspress som digitalt i en upphandlingsdatabas.
Vi kan inte göra ngn fördelning mellan olika företag, typ nystartade eller etablerade.
Enligt LOU och EU:s krav så måste upphandlingar genomföras för att uppfylla EU:s krav på
icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande.
En upphandling görs för att ta tillvara på den konkurrens som finns på marknaden.
2. Nej inte mer än att ha en strävan att handla upp så många projekt som möjligt i formella
upphandlingar enligt LOU och att samtliga blir annonserade i regionens databas .

?)4-02-12
~Z:trL_~

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska nämnden

Bilaga § 29
Ärendenr RS 2013/815
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 20 februari 2014

Interpellation om Regional digital agenda för Gotland
Ledamoten Lena Celion (M) har i en interpellation ställt fråga om Regional digital agenda
för Gotland.
Svar:
Region Gotland, tillsammans med Länsstyrelsen på Gotland, blev signitärer av en Regional
Digital Agenda vid en ceremoni tillsammans med IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.
Signeringen ägde rum under Almedalsveckan 2012.
Arbetet med digital agenda sker på Gotland i nära samverkan mellan regionen, som leder
projektet, och länsstyrelsen. Den övergripande styrgruppen är Regsam (regional
samordning) där det finns en operativ styrgrupp på tjänstemannanivå (Bo Magnusson,
Stefan Persson, Jan von Wachenfeldt från regionen samt Kjell Norman från länsstyrelsen)
och en arbetsgrupp - Anne Ståhl Mousa, samhällsbyggnadsenheten, Sofia Nordström,
näringslivsenheten och Hans Lyttkens, administrativ utveckling, säkerhet och beredskap
samt Gunilla Lexell och Johan Gråberg från länsstyrelsen.
Arbetet med strategin har under 2012-13 kommit på efterkälken, framför allt p.g.a.
sjukdom, men också eftersom utbyggnaden av bredband kom in i en oväntat expansiv fas
och som krävde mycket personalresurser under 2012-13. Arbetet med den Digitala
Agendan har sedan början av 2014 tagit förnyad fart.
Målet är att få fram ett förslag till Digital Agenda till slutet av 2014 som regionfullmäktige
samt länsstyrelsens styrelse skall kunna ställa sig bakom. Första steget är att få fram ett
direktivförslag till Regsam den 5 mars.
Som frågeställaren lyfter fram så finns det vissa regioner som idag är färdiga med sin
Digitala Agenda, några är i en förankrings-/remissfas medan de flesta har en hel del arbete
kvar. Min bedömning är att Gotland har en god möjlighet att få en stark och
handlingsinriktad Digital Agenda.
Några huvudpunkter i vår kommande strategi:
• Utbyggnad av optofiber och mobila nät - i dagsläget kan vi någorlunda väl överblicka
var vår infrastruktur kommer att landa.
• Regionens ansvar för vård (E-hälsa), omsorg och skola gör att vi kan koppla vår strategi
direkt till verksamheterna där vi kan lyfta fram både befintliga och framtida e-tjänster.
Agendan kommer också att omfatta möjligheten att nyttja den digitala tekniken för att
förenkla/effektivisera/öka delaktigheten kring; miljö, klimat, energi, samhällsplanering
(FÖP, samrådsprocesser etc.), demokrati och jämställdhet.

• Arbetet med den Digitala Agendan kommer också att titta på hur ny teknik kan stötta
ekonomisk tillväxt och utveckling och är tänkt att kunna integreras i framtagandet av en
ny vision och regional utvecklingsstrategi (RUS).
• Gruppen ser också på hur kommande förslag kan finansieras via Regionalfonden 2014
2020 och ev. via Landsbygdsprogrammets bredbandspengar.
• Den Digitala Agendan skall även innehålla en tidsplan för implementeringen och
uppföljning av agendan med flera delmål för perioden 2015-2020.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

1(2)

Interpellation ang. Fårösunds gamla kommunhus
Ledamoten Kerstin Kalström (C), har ställt följande interpellation till mig som
ordförande i Telrniska nämnden:
"Ang. Fårösunds gamla kommunhus
Vad händer med det gamla konununhuset i Fårösund? Det står tomt och blir
ytterligare en kapitalförstöring om det får stå och förfalla.
Fårö den 14 dec 2013
Kerstin Kalström (c)"

Mitt svar:
Inledningsvis kan nämnas att fastighetsförvaltningen inom telrnikföi-valtningen
har ett uppdrag att sköta samt ha tillsyn av regionens bebyggda fastigheter även
om någon verksamhet inte bedrivs i lokalerna. Detta för att behålla deras skick
och värde. Det är alltså säkerställt.
Telrnikförvaltningen har i sitt yttrande angående det s.k. lokaleffektivitseringsupp
draget i samband med budgetprocessen framfört och redovisat att en försäljning av
det gamla kommunhuset (beläget på Bunge Stucks 1:56) kommer att medföra kost
nader för ändring av detaljplan, fastighetsbildning, nya anslutningar för el, värme
samt vatten och avlopp mm till en uppskattad kostnad av 400-450 000 kronor. En
ändring av gällande detaljplan fordras eftersom marken endast kan upplåtas för
allmänt ändmål. Att ändra detaljplanen tar över ett år att genomföra vilket påverkar
tiden för genomförandet av uppdraget.
Fritidsgården och biblioteket i Fårösund finns i en byggnad på en annan fastighet
(Bunge Stucks 1 :226) i saml1ället vilken enligt gällande detaljplan får användas för
bostad o dyl. Telrnikförvaltningen menade därför i sitt yttrande att det borde över
vägas att flytta de här verksamheterna till det gamla kommunhuset. Verksamheternas
flytt till skolområdet innebär även att synnergieffekter kan uppnås. Opinionen på
orten har även gett utt:tyck för fördelarna med en sådan samordning. Ett sådant
övervägande skulle innebära att ovan nämnda åtgärder inte behöver bekostas
samtidigt som fastigheten där bibliotek och fritidsgård finns kan säljas direkt utan
några åtgärder.
Inom ramen för att göra nödvändiga åtgärder för att genomföra uppdraget om ny
måltidsverksamhet ska köket i Fårösunds skola byggas om. Telrnikfö1-valtningen lyfte
därför fram möjligheten att vid en mindre utölrning se på möjligheten att även
förlägga måltidsverksamheten för Stuxgården, som bedrivs vid SjöWjan (det gamla
äldreboendet), i samma lokaler för att uppnå ökad lokaleffektivisering och synnergier.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland

2(2)

Barn- och utbildningsförvaltningen tittade vid tidpunkten för yttrande på möjlig
heterna till lokaleffektivsering genom att flytta förskoleverksamheten vid Sjöliljan till
skolan. Av det skälet lyfte teknikfö1-valtningen även fram den möjligheten. Samman
taget skulle det innebära att även Sjöliljan (Bunge Stucks 1:66 och 1:67) skulle kunna
säljas direkt utan övriga åtgärder eftersom markanvändningen i gällande detaljplan
medger bostäder o dyl.
Med anledning av teknikfö1-valtningens yttrande lyfte ledningskontoret fram dessa
möjligheter i samband med budgetberedningens behandling av lokaleffektiviserings
uppdraget. Av det skälet beslutade regionstyrelsen att ge ledningskontoret i uppdrag
att, i samråd med berörda förvaltningar, föreslå en samlad lösning för försäljning av
fastigheterna i Fårösund (2013-05-30 Rs § 136).
Enligt uppgift från föi-valtningen kommer ledningskontoret inom kort att kalla
berörda förvaltningar till ett möte för att utarbeta och lämna förslag på en samlad
bedömning och lösning.
Visby 2014-02-12

7

~~, {lj
Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska nämnden

Bilaga § 34

Motion till regionfullmäktige

Nattbuss – för ett roligare Gotland
I Region Gotlands Vision 2025 står det att läsa följande:
”Oavsett var man bor på Gotland – på landsbygden, i tätort eller i Visby, vid kusten eller i
inlandet – ska det finnas tillgång på affärer, service, kultur och upplevelser inom rimligt
avstånd.”
Inom Region Gotland verkar vi för att hela Gotland ska leva året runt. Det är många på
Gotland, gammal som ung, som trivs med att bo på den gotländska landsbygden och vill
verka och arbeta där. Men de vill också ha ett rikt kultur- och nöjesliv.
Visby är en av Sveriges mest krog- och restaurangtätaste städerna. Det är där vi på
Gotland har huvuddelen av vårat nöjesliv med tanke på biografer, krogar,
kulturarrangemang och nattklubbar.
Det är relativt korta avstånd på Gotland om man använder bil eller t.ex. buss. Visby är
inte särskilt långt borta. Men för många boende blir Visby väldigt långt borta när det inte
finns någon nattbuss inom kollektivtrafiken. Det finns helt enkelt ingen möjlighet att
fullt ut ta del av Visbys rika kultur- och nöjesliv.
Så låt oss knyta samman landsbygden och Visby, samverka och låta alla gotlänningar få
möjlighet att ta del av vårt rika kultur- och nöjeslivet.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
– Att Region Gotland inför nattbussar fre- och lördagar på stomlinjerna inom
kollektivtrafiken på landsbygden, som gör det möjligt för landsbygdsboende att
ta del av Visby rika nöjesliv.

Lärbro 2014-02-19

Alexander Jansson (C)

Bilaga § 34
Centerpartiet på Gotland

Motion till regionfullmäktige

Laddstolpar för elbilar
Centerpartiet vill snabba upp omställningen av fordon med fossila bränslen till miljövänligare
alternativ. En del i omställningen till ett fossiloberoende är att öka elbilarnas andel av
fordonsflottan. För att förbättra potentialen för elbilar vill vi se en bättre infrastruktur.
Det måste bli enklare att äga och köra elbil, exempelvis genom ökad tillgång till laddningsstolpar.
För att få skjuts i omställningen behöver stat, landsting, regioner och kommuner gå i bräschen
med ett gott föregångsmannaskap i frågan om att underlätta för elbilar.
Region Gotland tillsammans med Gotlands energiverk (GEAB) är de viktigaste parterna avseende
iordningställande av laddstolpar för elbilar.
Vi vill att Region Gotland tillsammans med markägaren av stora parkeringsplatsen på Wisborg
skall upprätta ett flertal laddstolpar för elbilar. Laddstolparna med tillhörande parkeringsplats
bör vara de platser som ligger närmast rådhuset. De kan med fördel anläggas med solceller som
driver och laddar stolparna.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
•

Att Region Gotland anlägger laddstolpar för elbilsladdning vid
parkeringen på Wisborg.

Karl-Johan Boberg

Alexander Jansson

Centerpartiet

Centerpartiet

