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Rf § 65

Årsredovisning och bokslut 2013
RS 2014/42

- Ledningskontoret 2013-03-26
- Regionstyrelsen 2014-03-27, § 110
- Revisorerna 2014-04-10

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotlands årsredovisning och bokslut för 2013 fastställs.

•

Ansvarsfrihet beviljas för nämnder och styrelser.

•

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige antecknar att ledamöter, som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och
styrelser, inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom
angår. En särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag 2013 har
utarbetats.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde
som fullmäktige behandlar årsredovisningen (Kommunallagen 8 kap 20 § och
regionfullmäktiges arbetsordning 35 §). Annons om allmänhetens frågestund har varit
införd och årsredovisning har hållits tillgänglig, dels under kontorstid i receptionen på
Visborg, dels på Region Gotlands webbsida www.gotland.se. Ingen fråga ställdes av
allmänheten.
Region Gotland använder sig av balanserad styrning som styrmetod i syfte att få alla
att arbeta mot samma mål. För detta har man i ett s.k. styrkort ställt upp fem
perspektiv:
• Brukare/kunder
• Processer
• Medarbetare/ledare
• Samhällsutveckling
• Ekonomi
Via dessa fem perspektiv kommuniceras värderingar, vision, strategier och
målbilder.
Årets resultat enligt resultaträkningen slutar på 177 miljoner kronor och innebär en
budgetavvikelse på 171 miljoner kronor.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 65 forts.
Resultatet har belastats med avgångsvederlag och utrangeringar av anläggningstillgångar
på totalt 14 miljoner kronor. Balanskravsresultatet slutar på 112 miljoner kronor efter att
reavinster och engångskostnader för pensionsskulden beaktats. Det innebär att
balanskravet klaras.
Resultatnivån för året är det bästa för regionen sedan Gotlands kommuns bildande
1971. Ett flertal händelser har bidragit till det goda resultatet. Försäljning av äldreboenden har skett vilket gett reavinster på 128 miljoner kronor och premieåterbetalning
från AFA försäkring för år 2005 och 2006 gav 78 miljoner kronor. Resultatet har också
belastats med engångskostnader på 63 miljoner kronor på grund av sänkt diskonteringsränta.
Årets nettoinvesteringar uppgick till 271 miljoner kronor. Investeringarna i skattefinansierad verksamhet har kunnat finansieras med egna medel.
Antalet anställda har ökat under 2013 och uppgår till 6 087. Av dessa är 4 725 kvinnor
och 1 362 män. Den största enskilda förklaringen till ökningen är att socialnämnden har
tagit över driften av äldreboendet Pjäsen från Attendo Care den 1 juni med cirka 100
medarbetare.
Revisorernas ordförande Stig Pettersson (C) föredrog revisionsberättelsen och, i enlighet med
denna, föreslog han att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning. Han föreslog även att
årsredovisningen godkänns.
A nför a nden
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Stefan Wramner (M), Lars Thomsson (C), Brittis
Benzler (V), Mats-Ola Rödén (FP), Simon Härenstam (M), Kerstin Kalström (C), Inger
Harlevi (M), Hanna Westerén (S), Isabel Enström (MP) och Stefan De Maecker (MP).
Expedieras:

Anm:

Revisorerna
Alla nämnder

Justerande:

Jävlistan bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 66

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022
RS 2012/558

- Regionfullmäktige 2013-12-16, § 172
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 40
- Tekniska nämnden 2014-02-26, § 35
- Ledningskontoret 2014-03-03
- Regionstyrelsen 2014-03-27, § 99
- Tekniska nämnden 2014-04-23, § 84

Regionfullmäktiges beslut
•

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland för perioden 2014-2022 antas, i
enlighet med reviderat förslag 2014-03-03.

•

När tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänt de utredningar
som rör dagvatten- respektive kretsloppsstrategier ska de dockas in i VA-planen –
del B i planen (strategidel). Del B kompletteras så snart nya utredningar av strategisk
karaktär arbetats fram och godkänts eller när ny kunskap som är viktiga för VAstrategin presenteras, dock minst vart fjärde år.

•

En konsekvensanalys av en eventuell framtida vattenförsörjning baserat på avsaltat
Östersjövatten måste föregås av noggranna utredningar och bedömningar med
avseende på genomförandefrågor, miljöaspekter, kvalitetsaspekter och ekonomiska
konsekvenser.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra medborgardialoger kring
vattenförsörjning inför kommande uppdatering av VA-planen.

•

Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda kostnader för en VA-anslutning av
området runt Kyrkviken till Fårösunds VA-verk.

Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21, § 345 att, med nedanstående tilläggspunkter,
godkänna ett nytt förslag till långsiktig plan för VA-utbyggnad för den kommande 10årsperioden samt överlämna förslaget till regionfullmäktige för antagande:
prioritering av VA-utbyggnaden för Burgsvik-Fide och Roma kyrkby
− tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa en strategi dels för den framtida
vattenförsörjningen dels för den övergripande långsiktiga VA-ekonomin
− tekniska nämnden ges i uppdrag att undersöka hur VA-planen bättre kan
synkroniseras med de fördjupade översiktsplanerna
− tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för dagvatten
−

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en dagvattenstrategi i syfte att minska
belastningen från inläckande dagvatten på VA-nätet
− reinvesteringar skall, om förutsättningar finns, finansieras enligt dagens modell, via
driftbudgeten
− möjligheten att utnyttja vattenreservoarer vid nedlagda stenbrott skall utredas som en
del i den framtida vattenförsörjningen
−

Vid regionfullmäktiges sammanträde 2013-12-16 yrkade tekniska nämndens ordförande
att följande tillägg/förtydliganden skulle göras innan antagandet
Burgsvik skall anslutas till Klintehamns avloppsreningsverk direkt när verket i
Klintehamn är färdigbyggt
− Roma Kyrkbys VA skall vara utbyggt senast vid utgången av 2017 i enlighet med
VA-nämndens beslut
− vattenförsörjningen till Fårö skall tidigareläggas
− tekniska nämnden ges i uppdrag att se på en mer långsiktig lösning för vatten- och
avloppsreningsverket i Tingstäde
−

Dessutom aktualiserades följande frågor under regionfullmäktiges sammanträde:
en eventuell framtida vattenförsörjning baserat på avsaltat Östersjövatten måste
föregås av noggranna utredningar med avseende på såväl genomförandefrågor,
kvalitetsaspekter samt ekonomiska konsekvenser
− kretsloppsanpassade VA-lösningar måste lyftas fram. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till budgetberedningen
presentera ett förslag till kretsloppsstrategi för avloppsvatten för inarbetande i VAplanen
−

Fullmäktige återremitterade förslaget till regionstyrelsen som i sin tur återremitterade till
tekniska nämnden för utredning av dels de ekonomiska konsekvenserna och dels de
genomförandetekniska konsekvenserna. En revidering har därefter skett av det tidigare
förslaget till VA-plan och godkänts av tekniska nämnden 2014-02-26, § 35.
Ledningskontoret har gjort en genomgång av tekniska nämndens ändringsförslag jämfört med tidigare ursprungligt remissförslag och lämnat egna utförliga kommentarer och
egna förslag. Bland annat föreslås att VA-planen delas upp i en ”operativ del” (del A) i
form av en verksamhetsplan för den kommunala VA-utbyggnaden och i en ”strategidel”
(del B) där strategiska utredningar dockas in i VA-planen så snart de godkänts. De
ändringar som gjorts i VA-planen sedan remissförslaget markeras, när det gäller tillägg,
med understrykning/tjock text medan borttagen text markeras med överstrykning.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 66 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att beslut fattas i enlighet med tekniska nämndens beslut och
ledningskontorets förslag med tilläggen att tekniska nämnden får i uppdrag att dels inför
behandlingen i regionfullmäktige inkomma med en redovisning hur den fastställda
investeringsbudgeten för 2015 skall hanteras och dels ska utreda kostnader för en VAanslutning av området runt Kyrkviken till Fårösunds VA-verk.
Vid behandlingen i fullmäktige hade tekniska nämnden inkommit med en redovisning
över hur den fastställda investeringsbudgeten för 2015 skall hanteras.
A nför a nden
Anföranden hölls av Bodil Rosengren (V), Eric Martell (S) och Stefan Nypelius (C).
Yr k a nden
•

Isabel Enström (MP) yrkade att 1. I beslutet om utredningsuppdrag kring
avsaltningslösningar komplettera med ”miljöaspekter. 2. Ett alternativt förslag till
storskalig avsaltning av Östersjövatten arbetas fram. 3. Regionstyrelsen får i uppdrag
att genomföra medborgardialoger kring vattenförsörjning inför kommande
uppdatering av VA-planen. I yrkandet 1 instämde Tommy Gardell (S), Lars
Thomsson (C), Karl-Johan Boberg (C), Håkan Onsjö (M), Anna Hrdlicka (M), Mats-Ola
Rödén (FP) och Inger Harlevi (M). I yrkande 3 instämde Tommy Gardell (S), Lars
Thomsson (C), Mats-Ola Rödén (FP), Inger Harlevi (M) och Håkan Onsjö (M).

•

Tommy Gardell (S) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), Inger Harlevi (M),
Lars Thomsson (C), avslag på Isabel Enströms (MP) andra yrkande om alternativt förslag
till storskalig avsaltning.

Ordföranden ställde proposition på förslaget till VA-plan och fann att det hade vunnit
bifall. Ordföranden ställde därefter i tur och ordning proposition på Isabel Enströms tre
tilläggsyrkanden och fann att yrkande ett och tre hade vunnit bifall och att yrkande två
hade avslagits.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 67

Taxa. Modell för preventivmedelssubvention
RS 2013/830

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-17, § 427
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18, § 69
- Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2014-03-03, § 465
- Ledningskontoret 2014-03-12 inkl bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-17, § 465
- Regionstyrelsen 2014-03-27, § 105

Regionfullmäktiges beslut
•

Egenavgiften ska vara max 100 kr per år för personer till och med 25 års ålder för
preventivmedel som ingår i preventivmedelsubventionen där hälso- och sjukvårdsnämnden får besluta om vilka preparat som ska ingå i subventionsmodellen.

•

Beslutet ska gälla från 2014-05-01.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat föreslå regionfullmäktige att Region Gotland
antar en egen modell som delvis bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s)
rekommendation om preventivmedelssubvention. Avsteget består i att preventivmedlen
inte behöver ingå i läkemedelsförmånen utan att hälso- och sjukvårdsnämnden själv ska
få besluta vilka preventivmedel som ska ingå i subventionen.
Egenavgiften ska vara max 100 kr per år för personer till och med 25 års ålder för de
preventivmedel som hälso- och sjukvårdsnämnden bestämt ska ingå i subventionsmodellen.
Ledningskontoret anför att frågan om enhetlig preventivmedelssubvention i hela landet har
diskuterats under en längre tid. Reglerna i landstingen och regionerna har varierat i
många avseenden. SKL fick 2012 uppdrag att ta fram ett förslag på modell som kan
antas av alla landsting/regioner. Flera landsting har antagit SKL:s rekommendation.
Andra landsting, bl.a. Stockholms, har valt att även låta andra preventivmedel än sådana
som ingår i läkemedelssubventionen, vara berättigade till ett subventionerat pris.
Ledningskontoret påpekar att det är bekymmersamt utifrån ekonomisk synvinkel att
förslaget troligen innebär en ökad kostnad för Region Gotland men möjligheten till en
generösare preventivmedelssubvention kan påverka aborttalet vilket är till gagn både för
sjukvården och för patienterna.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

93

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-04-28

Rf § 67 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att beslut fattas i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag.
A n för a n de

Anförande hölls av Stefan De Maecker (MP).
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 68

Tilläggsanslag. Kv. Stenhuggaren, cirkulationsplats
RS 2014/74

- Tekniska nämnden 2014-01-29, § 5
- Ledningskontoret 2014-02-18
- Regionstyrelsen 2014-03-27, § 89

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 13,2 miljoner kronor för
investeringsutgifter avseende uppförande av cirkulationsplats vid kvarteret
Stenhuggaren.

•

Medel anvisas med 5,2 miljoner kronor ur regionens Eget kapital och 8,0 miljoner
kronor genom medfinansiering från Coop AB.

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag med 5,2 miljoner kronor (mnkr) avseende
uppförande av cirkulationsplats vid kvarteret Stenhuggaren i Visby.
Förklaringen till att ytterligare medel behövs är enligt samhällsbyggnadsförvaltningen
åtgärder för att säkra tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Tillkommande gångoch cykeltunnel från ursprungsförslaget under projekteringen vilket ger en kalkylerad
merkostnad på ca 2,0 mnkr. Kostnadsutvecklingen sedan kalkylen gjordes 2010 är
ca 2,5 mnkr. Lokalgatan, Silikatvägen, har under projekteringen och samordningen med
Coop blivit något längre vilket ger en merkostnad.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsansanslag medges med 5,2 mnkr enligt tekniska
nämndens ansökan.
Ledningskontoret konstaterar att med hänsyn till gällande redovisningsregler som
föreskriver bruttoredovisning av alla investeringar så måste hela investeringen
(19,1 mnkr) tas upp i regionens investeringsbudget även om en del av utgiften
(8,0 mnkr) betalas av en extern medfinansiär.
Ledningskontoret förutsätter att kvarvarande medel för projektet från 2013 (5,9 mnkr)
överförs till 2014 i kompletteringsbudget.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 13,2 mnkr
och att medel anvisas med 5,2 mnkr ur regionens Eget kapital och 8,0 mnkr genom
medfinansiering från Coop AB.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 68 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslag beviljas.
Jä v
Jäv anmäldes av Leif Dahlby (S).
Expedieras:

Tekniska nämnden
COOP AB
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 69

Barnkonsekvensanalyser. Modell, anvisningar och checklista.
IDA-gruppens fortsatta uppdrag
KS 2011/579

- (Kommunfullmäktige 2010-03-29, § 39)
- (IDA-gruppen 2010-05-03)
- (Regionstyrelsen 2011-10-28, § 264)
- (Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-04, § 45)
- Ledningskontoret 2014-02-26, inkl. bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar
- Regionstyrelsen 2014-03-27, § 90

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen får i uppdrag att fullfölja utbildning i barnets rättigheter samt att
under hösten 2014 följa upp och rapportera implementeringen av
barnkonsekvensbedömningar. Uppdraget utförs inom befintlig budgetram.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla former för demokratiarbete
tillsammans med ungdomar på Gotland inom ramen för nämndens resurser.
Uppdragets inriktning, med ett tydligt samhällsperspektiv och fokus på inflytande
och ansvar, förutsätter att nämnden tar initiativ till dialog med övriga nämnder och
styrelser. Nämnden ska rapportera ungdomsdemokratiarbetet till regionfullmäktige
två gånger varje mandatperiod. Detta uppdrag ersätter beslut om ungdomspolitiskt
program och IDA-gruppen från 2004-08-26 (Ks § 233).

Ungdomsdemokratiarbetet har utvecklats i olika former under de senaste 15 åren.
Projektverksamhet övergick efter beslut i kommunstyrelsen (Ks § 233, 2004-08-26) i en
permanentad form under ledning av den så kallade IDA-gruppen (inflytande, delaktighet
och ansvar). Den politiska ledningen utgjordes av ordförande i barn- och
utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden. Till gruppen knöts en
tjänsteman från vardera förvaltningen. Under de senaste åren har barn- och
utbildningsförvaltningen lämnat IDA-gruppen som leds av ordförande i kultur- och
fritidsnämnden och en ledamot ur barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med
avdelningschefen för kultur- och ungdomsavdelningen. Verksamheten har under åren
prövat olika former som ungdomslotsar, ungdomsforum och ungdomsråd.
Kommunfullmäktige uppdrog 2010 åt IDA-gruppen att utforma en checklista för
barnkonsekvensbedömningar och genomföra utbildningar för att införa denna metod i
ärendeberedningen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 69 forts.
Under 2012-2013 har därför delar av IDA-gruppens resurser använts för att utbilda
nämnder och styrelser om barnrättsfrågor och barnkonsekvensbedömningar inför
politiska beslut. En modell för bedömning av konsekvenser för flickor och pojkar har
utvecklats och integrerats i regionens ärendehanteringssystem.
Under 2012 engagerade ledningskontoret sig i uppdraget för att komplettera IDAgruppen som personellt hade mycket begränsade resurser för att genomföra uppdraget.
Kultur- och fritidsnämnden hemställde 2013-06-04 till regionfullmäktige att arbetet med
utbildning och implementering av barnkonsekvensanalys överlämnas till ledningskontoret, samt att ungdomsdemokratiarbetet fortsätter inom ramen för IDA-gruppen
med bibehållna resurser.
Ledningskontoret har i samarbete med IDA-gruppen hållit samman uppdraget att utbilda
om barnrättsfrågor och barnkonsekvensanalyser och integrerat detta med jämställdhetsutbildning. Samtliga nämnder och regionstyrelsen har utbildats och likaså berörda
tjänstemän inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, ledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. Utbildning av återstående förvaltningar planeras under 2014.
Ledningskontoret bedömer i samråd med IDA- gruppen och kultur- och fritidsförvaltningen att det är ett koncernstyrningsuppdrag att säkra att barnrättsfrågor beaktas
i ärendeberedning. Därmed bör det vara ledningskontorets uppdrag.
Ungdomsdemokratiarbetet berör samtliga nämnder. Det förutsätter en väl fungerande
och lättillgänglig kontaktyta för ungdomar, samt medarbetare med god kompetens och
förtrogenhet med ungdomars villkor och förutsättningar. Därmed bedömer ledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen gemensamt att ungdomsdemokratiuppdraget bör ges till kultur- och fritidsnämnden.
Expedieras:

IDA-gruppen
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 70

Översyn av pension och avgångsvederlag för politiker
RS 2013/787

- Regionfullmäktige 2012-04-23, § 42
- Ledningskontoret 2014-02-26 rev 2014-03-18
- Regionstyrelsen Arvodeskommitté 2014-03-06, § 15
- Regionstyrelsen 2014-03-27, § 98

Regionfullmäktiges beslut
•

De av SKL utarbetade bestämmelser för omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilagor antas, med arbetsutskottets
justeringar i § 4 i regler för omställningsstöd för förtroendevalda, enligt följande:
”Förtroendevalda som omfattas av PBF-KL, får möjlighet att ingå en frivillig
överenskommelse att erhålla omställningsstöd istället för visstidspension, samt att
det ekonomiska omställningsstödet ska samordnas med annan förvärvsinkomst”.

•

Bestämmelserna gäller för nya förtroendevalda efter valet 2014.

Regionfullmäktige beslutade 2012-04-23 att bifalla en motion av Åke Svensson (S) om
översyn av regelverket för pensioner och avgångsvederlag för politiker. I § 43 bifölls en
motion av Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP), Simon Härenstam (M) och Per Edman
(V) i samma fråga.
Ledningskontoret redogör för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) förslag till
nytt regelverk för kommuner och landsting som innehåller bestämmelser för
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Förslaget är avsett att
ersätta nuvarande regelverk ”Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF-KL)”. Det nya regelverket föreslås gälla för förtroendevalda som
tillträder efter valet 2014. De nya reglerna är inte avsedda att gälla för dem som omfattas
av nuvarande eller tidigare regelverk PBF-KL, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Förslaget innehåller inga övergångsbestämmelser. Man omfattas antingen av det nya regelverket eller av nuvarande regler.
Principerna för de nya reglerna är i stort desamma som präglat det omställningsavtal
som tecknades 2012 för anställda i kommuner och landsting. Regelverket innehåller en
tidsbegränsad ekonomisk ersättning men också ett aktivt omställningsstöd. Avsikten är
att ge ett gott skydd men ändå stimulera till aktiva åtgärder för att gå vidare i sin karriär
efter att man lämnat sitt politiska uppdrag.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 70 forts.
De förtroendevalda som kan bli föremål för ersättningar och insatser enligt OPF-KL är
de som har uppdrag på minst 40 % av en heltid.
En viktig princip i OPF-KL är också att arvodesersättningarna blir pensionsgrundande
för alla förtroendevalda.
Ledningskontorets bedömning är att förslaget till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) motsvarar intentionerna i beslutet om
översyn av nuvarande regelverk, PBF-KL, som togs vid regionfullmäktige 2012-04-23.
Förslaget är också behandlat av Regionstyrelsens Arvodeskommitté som föreslagit att de
nya reglerna antas i sin helhet att gälla för Region Gotland.
Regionstyrelsen har föreslagit att regelverket justeras på följande sätt; förtroendevalda som
omfattas av PBF-KL, får möjlighet att ingå en frivillig överenskommelse att erhålla
omställningsstöd istället för visstidspension, samt att det ekonomiska omställningsstödet
ska samordnas med annan förvärvsinkomst.
Anm: Regionstyrelsen är regionens pensionsmyndighet.

A nför a nden
Anföranden hölls av Simon Härenstam (M), Johan Malmros (FP), Jennie Jarve (V) och Leif
Dahlby (S).
Expedieras:

Arvodeskommittén
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 71

Motion. Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för
politiker
RS 2012/684

- Motion 2012-11-27
- Ledningskontoret 2014-03-04 rev. 2014-03-18
- Regionstyrelsen 2014-03-27, § 97

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att de förtroendevalda som omfattas av nuvarande
regelverk, PBF-KL, erbjuds att istället för visstidspension (enligt nuvarande
regelverk, PBF-KL), träffa frivillig överenskommelse med regionen om att tillämpa
OPF-KL:s regler om omställningsstöd.

Simon Härenstam (M), Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) yrkar i
en gemensam motion att Region Gotland träffar frivilliga överenskommelser med de
nuvarande pensionerade politiker som omfattas av de överenskommelser om
visstidspension och avgångsvederlag som gäller för regions politiker.
Motionärerna anser att det ska finnas ett regelverk som ger en politiker en grundtrygghet, men inte en långtidsförsörjning. Nuvarande regelverk påverkar folkvalda
politikers trovärdighet och inger inte respekt för människors skattepengar. Region
Gotland bör därför omförhandla avtalen med de nuvarande pensionerade politikerna.
Motionärerna yrkar att Region Gotland träffar frivilliga överenskommelser med de som
redan omfattas av det gamla regelverket, då det inte ensidigt går att ändra.
Ledningskontoret anför att en omförhandling förutsätter ett genomarbetat alternativ.
Alternativet bör även vara hållbart över tid och kunna omfatta politiker som i framtiden
hamnar i samma situation när man lämnar sina politiska uppdrag.
Den 23 april 2012 biföll regionfullmäktige en motion med syfte att Region Gotland
skulle omarbeta gällande regelverk för avgångsvederlag och visstidspension samt att
stödja de som omfattas av pensionssystemet. För att undvika dubbelarbete skulle
avstämning ske med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) angående den översyn
som de påbörjat.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 71 forts.
SKL har utarbetat ett förslag till nytt regelverk, bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL). Tanken med SKL:s förslag är att det ska träda
ikraft efter valet 2014. För de som redan idag får ersättning enligt nuvarande regelverk
ska nuvarande regelverk tillämpas även fortsättningsvis. SKL:s bedömning är att
ingångna avtal ska hållas och har därför inte föreslagit någon förändring för de som
omfattas av nuvarande avtal, PBF-KL.
Ledningskontoret anser att motionärernas intentioner, att villkoren ska innehålla en
grundtrygghet men inte innebära en långtidsförsörjning, kan tillfredsställas med
utformningen av förslaget till nytt regelverk. Ledningskontoret anser också att man inte
ensidigt kan förändra villkoren för de som redan uppbär ersättning enligt nuvarande
regelverk. En förändring förutsätter frivillig överenskommelse varför ett sådant
erbjudande bör ges.
Regionstyrelsen har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.
A nför a nden
Anföranden hölls av Simon Härenstam (M), Johan Malmros (FP), Jennie Jarve (V) och Leif
Dahlby (S).
Expedieras:

Arvodeskommittén
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 72

Motion. Förskottsinbetalningar för myndighetstillsyn
RS 2013/549

- Motion 2013-09-09
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-04, § 14
- Ledningskontoret 2014-02-12
- Regionstyrelsen 2014-03-27, § 96

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

I en motion har Inger Harlevi (M) yrkat att systemet ändras så att fakturering sker först
efter det att den tillsyn gjorts som utförs av regionens förvaltningar med myndighetsuppdrag. Det är inte acceptabelt att debiteringen av denna tillsyn avkrävs i förskott då
många är turismföretag och för dem är det extra kännbart att debiteras denna tillsyn i
början av året då ofta ingen verksamhet är i gång. Jordbruksföretag debiteras årligen
avgifter men får inte tillsyn varje år.
I remissyttrande har miljö- och hälsoskyddsnämnden inte gjort något klart ställningstagande till motionen. Nämnden anger att underlag för taxekonstruktioner hämtas från
Livsmedelsverket och från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessa system
förespråkar årliga avgifter för fortgående verksamheter och hävdar att efterskott är
olagligt på vissa områden. Nämnden har dock tillsatt en egen utredning för att bevaka
den lagliga möjligheten till andra faktureringsperioder.
Ledningskontoret redogör ingående för de problemställningar som finns för val av princip
för faktureringstillfälle. I och med att det inte bara finns ett avgiftssystem i regionen som
kan behöva ändras kan inte motionen bifallas utan genomgång av samtliga
tillsynsavgifter. Det bör i första hand åligga respektive nämnd att överväga lämpligast
betalningsmodell för en effektiv finansiering av tillsynsverksamheten och i
förekommande fall föreslå ändring. Med anledning av detta rekommenderar
ledningskontoret att motionen avstyrks.
Regionstyrelsen har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.
A n för a n de

Anförande hölls av Isabel Enström (MP) och Åke Svensson (S).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 72 forts.
Yrkande
•

Inger Harlevi (M) yrkade att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets
yttrande. Nämnderna får i uppdrag att kartlägga de avgiftssystem som tillämpas
avseende tillsynsavgifter och beakta andra betalningsmodeller.

Ordförande ställde proposition på Inger Harlevis yrkande och fann att det hade
avslagits.
Expedieras:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 73

Avsägelser och fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden
RS 2014/3

- Lena Hansen 2014-04-22

Regionfullmäktiges beslut
•

Lena Hansen (S) befrias från sitt uppdrag.

•

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Johnny Wiberg, Väskinde Skäggs 418, 622 75 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Antonia Broén

•

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

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Lena Hansen (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Lena Hansen
Johnny Wiberg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 74

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Anna Säve-Söderberghs medborgarförslag om att förbättra
trafikmiljön på Skarphäll för gående och cyklister

RS 2014/159
2014-03-21

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska
nämnden.
Christer Finns medborgarförslag om en fast hållplats på
busslinje 12 vid Väte Juves på väg 142 vid den södra
avtagsvägen mot Atlingbo kyrka

RS 2014/169
2014-03-25

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska
nämnden.
Åsa Ahlqvists medborgarförslag om ”vägbula” vid
övergångsstället i hörnet Kung Magnus väg/Jägargatan.

RS 2014/203
2014-04-08

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska
nämnden.
Sören Ekströms medborgarförslag om hjärtstartare till
trygghetspatrullerna

RS 2014/206
2014-04-09

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
Lars Lindgrens medborgarförslag om trygghetsboende i
Burgsvik.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
A nför a nde
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 75
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Nore Salomons medborgarförslag om att de fria parkeringarna på Visborgsområdet bör
förmånsbeskattas. RS 2013/ 746
•

Regionstyrelsen 2014-03-27, § 88.

Rebecca Rutsells medborgarförslag om lekland för barn. RS 2014/ 25
•

Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-01, § 22.

Ejvind Anderssons medborgarförslag om barnkulturhus. RS 2013/196
•

Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-01, § 23.

Anförande
Anförande hölls av Johan Malmros (FP).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 76
Interpellation. Tillgängligheten i flerbostadshus
RS 2014/185

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-03-31

Rf § 77
Interpellation. Sudersands avloppsanläggning
RS 2014/189

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Kerstin
Kalström (C) om Sudersands avloppsanläggning. Kerstin Kalström tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-03-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 78
Interpellation. Barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid
RS 2013/814

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler besvarade interpellation av
Magnus Jönsson (M) om barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid.
Interpellation 2013-12-16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 79
Interpellation. Prioritering av bilar framför cyklar vid vägbyggen
RS 2014/186

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Jenny
Guteäng (M) om prioritering av bilar framför cyklar vid vägbyggen. Jenny Guteäng
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde
även Johan Malmros (FP) och Bodil Rosengren (V).
Interpellation 2014-03-31

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 80
Interpellation. Kostnader för arbetsgivaravgifter för ungdomar
under 25 år
RS 2014/191

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius’ (C) om Region Gotlands kostnader för arbetsgivaravgifter för ungdomar
under 25 år. Stefan Nypelius (C) tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Brittis Benzler (V), Eva Nypelius (C), Christer
Engelhardt (S), Bo Björkman (S), Leif Dahlby (S) och Lena Celion (M).
Interpellation 2014-03-31

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 81
Interpellation. Fristad för hotade kulturpersoner
RS 2014/187

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade Anna
Hrdlickas (M) interpellation om fristad för hotade kulturpersoner. Anna
Hrdlicka (M) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde även Inger Harlevi (M) och Kerstin Kalström (C).
Interpellation 2014-03-31

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 82
Interpellation. Kvalitet på färdtjänst
RS 2014/111

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) besvarade Johan Malmros’
(FP) interpellation om kvalitet på färdtjänst. Johan Malmros (FP) tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Inger Harlevi (M)
och Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2014-02-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 83
Interpellation. Brist på särskilt boende
RS 2014/190

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade Kerstin Kalströms (C)
interpellation om brist på särskilt boende. Kerstin Kalström tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Ola Lindvall (C),
Mats Hedström (M) och Margareta Persson (M).
Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Interpellation 2014-03-31

Rf § 84
Interpellation. Schemalagda s.k. delade turer
RS 2014/188

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade Anna Anderssons (C)
interpellation om schemalagda s.k. delade turer. Anna Andersson tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-03-31

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 85
Interpellation. Nedrustning av vägbelysning på landsorten
RS 2014/107

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) besvarade Roger Wärns (M)
interpellation om nedrustning av vägbelysning på landsorten. Roger Wärn tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Pär
Stenegärd (C), Anna Hrdlicka (M), Ola Lindvall (C), Bror Lindahl (FP) och Johan
Malmros (FP).
Interpellation 2014-02-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 86

Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Socialnämndens beslut 2014-03-14 § 43, om individrapportering - inte verkställda
beslut per den 31 december 2013.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-04-28

Rf § 87

Information från workshop om miljöprogram
Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) informerade om att på nästa
sammanträde, i juni, kommer det att föredras en sammanställning från workshopen den
31 mars om miljöprogrammet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-04-28

Rf § 88

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Rune Fröling (M)
Nya föreskrifter för den s.k. ”gröna betalsäcken”

RS 2014/245
2014-04-28

Simon Härenstam (M)
Tjänstegaranti för barn- och utbildningsnämnden

RS 2014/246
2014-04-28

Anna Hrdlicka (M) Parkeringstal för
Visby innerstad

RS 2014/247
2014-04-28

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-04-28

Rf § 89
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om parkeringsproblem i Slite.
RS 2014/248

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S)
ställa interpellation om särskilda boendet Pjäsen i Visby.
RS 2014/249

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S)
ställa interpellation om olika driftformer av äldreboenden.
RS 2014/250

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) ställa interpellation om extrabeställningar för sporthallen.
RS 2014/251

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) ställa interpellation om Solbergabadets öppettider.
RS 2014/252

Lena Celion (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om gång- och cykelväg i Slite.
RS 2014/253

Eva Gahnström (C) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (S)
ställa interpellation om uppföljning av byggnadsordningen för Visby innerstad.
RS 2014/255

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Bilaga § 77

Interpellation angående VA på Fårö
Ledamoten Kerstin Kalström (C) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
tekniska nämnden:
Till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Angående VA på Fårö.
Tekniska nämnden har tagit den nya VA- planen.
Det är taget 4 milj. för Sudersands avloppsanläggning.
1. Då undrar jag är det en helt ny installation eller är det utbyte av den gamla
infiltrationen?
Om det är reparation så undrar jag:
2. Tror ni att länsstyrelsen ger dispens från strandskyddet?
3. Har NI markägarens tillåtelse att köra med tunga fordon där?
4. Är det bra att en stor infiltration ligger så nära en så populär sandstrand?
Fårö den 21 mars 2014
Kerstin Kalström, Centerpartiet
Mitt svar
Fråga 1
Regionen planerar en utbyggnad av befintligt avloppsreningsverk på Fårö. Det kompletteras
med ett biologiskt reningssteg Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) och kemisk fällning.
(MBBR innebär att man fyller en bassäng med ”plastpluppar” som bakterierna växer på och
att vattnet rörs om)
Bygglov för ombyggnaden finns. Infiltrationen kommer efter ombyggnaden bara fungera som
efterpolering som innebär att man tar bort eventuella kvarvarande partiklar i vattnet utöver
vad alla krav säger. Vattnet infiltreras sedan till utsläppspunkt i en markbädd.
Fråga 2
Då den befintliga infiltrationen behålls behövs ingen dispens från Länsstyrelsen.
Fråga 3
Vi har sedan tidigare god kontakt med markägaren och vi ser inte att detta ska bli ett problem.
Normal drift ska inte innebära någon trafik med tunga fordon.
Fråga 4
Att ha infiltrationen på en populär badstrand är inte optimalt men vi kan i dagsläget inte se
några rimliga alternativ. Efter en noggrann utredning av både intern och extern kompetens är
bedömningen att stranden inte kommer att påverkas.
Visby 2014-04-23
Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Bilaga § 78
Ärendenr RS 2013/814
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 20 februari 2014

Interpellation om barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid
Ledamoten Magnus Jönsson (M) har i en interpellation frågat om möjligheterna att
lämna barn i barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid.
Svar:
Så här ser reglerna ut
Omsorg vid obekväm arbetstid erbjuds för närvarnade vid en förskola, Kabyssen i Visby.
Det kan beviljas föräldrar som arbetar skift, kväll och helg.
En av reglerna för att bli beviljad är att behovet ska vara regelbundet.
Det betyder flera ggr per månad och schema ska lämnas in 14 dagar i förväg, t.ex.
varannan helg, någon kväll per vecka.
Vi har ensamstående föräldrar som är vikarier inom äldreomsorgen och inte har ett
schema att följa, men det fungerar för dem, då de är beviljade omsorgen då behovet är
kontinuerligt.
En förälder som kan behöva omsorg en kväll per månad räknas inte som regelbundet.

Brittis Benzler
Ordförande barn- och utbildningsnämnden

Bilaga § 79

Interpellation om Prioritering vid vägbygge
Jenny Gutäng (M) har i en interpellation ställt följande fråga till mig som ordförande i
Tekniska nämnden:
Prioritering vid vägbygge
Gångtunneln vid Stenhuggaren (nya Coop) ska äntligen byggas. Under byggtiden kommer
därför trafiken att ledas om. För biltrafiken blir sträckan marginellt längre då en ny väg byggts
parallellt med den gamla.
Cyklister hänvisas dock till omväg som är cirka en kilometer längre. En sträcka som därtill
inte är ordentligt upplyst.
Bilar före cyklar, ett oväntat beslut från en majoritet som säger sig måna om cyklister.
Mina fråga till Tekniska nämndens ordförande är därför:
−Hur ser TNs ordförande på prioriteringen av bilar framför cyklar i detta fall?
Visby den 31 mars 2014
Jenny Guteäng (M)
Mitt svar:
För att säkra arbetsplatsen under bygget av gång- och cykeltunneln och cirkulationen vid kv
Stenhuggaren var vi tvungna att helt separera trafiken från området. Den befintliga gång- och
cykelvägen ligger öster om Visbyleden och hamnade därför helt inom arbetsområdet. Det
fanns inte möjlighet att flytta den österut eftersom den då ändå måste korsa vägarbetsområdet
för den nya vägen inne på kv Stenhuggaren. Regionen hade heller inte tillgång till den
marken. På den västra sidan av Visbyleden gjordes en förbifart för biltrafiken. Där fanns inte
plats för en separat gång & cykelväg på mark som kan disponeras av Regionen. Alternativet
att göra en gång- cykelväg på den västra sidan och i stället visa in all fordonstrafik inklusive
den tunga trafiken på Västra Törnekvior och Trädgårdsgatan var aldrig ett alternativ.
Anläggandet av en gång- och cykeltunnel under Visbyleden är ett första steg för att kraftigt
förbättra säkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Den gång- och cykelväg
som nu byggs under Visbyleden kommer att anslutas till det planerade gång- och cykelnät
som kommer att byggas på A7-området. Möjligheten att gå och cykla från Allégatan till
Stenhuggaren, från Follingboväg och söderut mot Gråbo och Visborg kommer att förenklas
med dessa åtgärder. Eftersom den tillfälliga omdirigeringen av gående och cyklister görs för
att göra dessa omfattande förbättringar för den trafikantgruppen kanske man måste kunna
acceptera att ta en omväg under 2 månaders byggtid. Om man som cyklist vet om
avstängningen kan man göra ett annat vägval tidigare och på så sätt inte behöva köra så lång
omväg.
Visby 2014-04-23
Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska nämnden

Bilaga § 80
Ärendenr RS 2014/191
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 28 april 2014

Interpellation om Region Gotlands kostnader för arbetsgivaravgifter för
ungdomar under 25 år
Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation ställt följande frågor:
1) Hur många ungdomar har Region Gotland haft anställda, både i antal och som
helårstjänster, i det aktuella intervallet under 2013
Svar: Gränsen för lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar år 2013 är de som är födda
1987 eller senare. Vilket innebär att de som under 2013 fyller 26 år eller är yngre har
en lägre arbetsgivaravgift på 15,49 % jämfört med 31,42 %.
Region Gotland hade under 2013, 272 månadsanställda medarbetare totalt under 2013.
Vilket motsvarar 142 helårstjänster och 242 258 faktiskt arbetade timmar.
Totalt var det 1007 timanställda medarbetare, inklusive semestervikariat) under 2013
vilket motsvarar 160 helårstjänster och 272 726 faktiskt arbetade timmar.
(Helårstjänst baseras på 1700 timmar per år.)
2) Hur stor är besparingen för Region Gotland under 2013 på den aktuella
reducerade arbetsgivaravgiften för ungdomar och hur stor beräknas den bli för
2014?
Svar: Besparingen för Region Gotland under 2013 uppgår till 13,3 miljoner kronor. Det
är svårt att bedöma hur det kommer att se ut under 2014 men fram till dags datum kan
man inte se att det skiljer nämnvärt i antalet månads- och timanställda.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 81

Interpellation från Anna Hrdlicka (M) angående fristad för hotade kulturpersonligheter.
Precis som Anna Hrdlicka beskriver i sin interpellation så har vi inom majoriteten under
mandatperioden försökt hitta fram lösningar för att kunna erbjuda fristad på Gotland. Vi har också
undersökt möjligheterna att vara ”utslussningskommun” dvs att erbjuda en hemvist för de personer
som kommer att stanna i Sverige och vill etablera sig i samhället.
Jag delar Anna Hrdlickas önskan om att kunna erbjuda fristad åt förföljda kulturutövare. Ett arbete
som är viktigt och ett arbete som kräver ett långsiktigt åtagande där man över tid kan garantera
människor som kommer till oss trygghet och förutsättningar för sitt skapande.

Anna Hrdlicka ställer följande frågor till mig:
•
•

Hur har arbetet gått vidare med att Gotland ska kunna ta emot hotade
kulturpersonligheter?
Vilka andra boendealternativ kan bli aktuella?

Vi har under mandatperioden inte lyckats hitta en väg för att kunna garantera ett långsiktigt
åtagande och det är inte förrän vi har en stabil ekonomisk grund som vi kan ta på oss det stora
ansvaret att vara fristad åt förföljda kulturutövare. Beräknat är kostnaden för en person som
söker fristad en halv till en miljon kronor årligen, det utrymmet finns tyvärr inte inom KFNs
budget och vi har inte heller möjlighet att tillskapa det ekonomiska utrymmet i samråd med våra
konstnärscentrum och socialnämnden.
Svaret på den andra frågan blir att jag ser det som mest lämpat och bäst anpassat att hitta
boende inom ramen för våra internationella konstnärsresidens, om det skulle bli aktuellt med att
ta emot människor i behov av fristad.

Janica Sörestedt
Socialdemokraterna Gotland

Bilaga § 82

Interpellation om kvalitet på färdtjänst.
Johan Malmros (FP) har i en interpellation ställt följande fråga till mig som ordförande i
Tekniska nämnden:
Kvalitet på färdtjänst
Turerna kring den färdtjänstverksamhet som utförs av Samres har varit många. Kvalitén på
tjänsterna har under en längre tid ifrågasatts. I media har vi kunnat läsa och höra om många
missnöjda kunder som ibland fått vänta flera timmar på färdtjänst. Det har även förekommit
uppgifter om att det är svårt att kommunicera med telefonoperatörerna, och att chaufförer och
kunder har olika uppfattningar om när hämtning skulle ske. Samtidigt har rapporter som
föredragits i tekniska nämnden pekat på att det inte förekommer några större problem med
färdtjänstverksamheten. Att verksamheten på papperet har fungerat bra kan bero på att de
kontaktvägar som finns för synpunkter och information inte verkar ha varit kända för kunder,
varför få synpunkter har kommit in trots en dåligt fungerande verksamhet.
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till tekniska nämndens ordförande
1. Uppfyller Samres AB de kriterier som ställdes när tjänsten upphandlades?
2. Hur säkerställs att Samres AB håller efterfrågad kvalitet på sin verksamhet? Vilka
uppföljningar och mätningar görs, och vad är resultatet av dessa?
3. Med anledning av att det förekommit många klagomål på färdtjänstverksamheten, och
att synpunktshanteringen tycks ha fungerat dåligt, har några särskilda aktiviteter
genomförts för att inhämta kundernas upplevelser av färdtjänstverksamheten? Om
inte, planeras några sådana aktiviteter?
4. Har Samres AB genomfört några åtgärder för att förbättra kvalitén på sin verksamhet?
Om ja, vilka, har åtgärderna följts upp, och har de fått någon effekt?
Väskinde 2013-02-19
Johan Malmros (FP)
Mitt svar:
Fråga 1.
Många klagomål från färdtjänstresenärer har kommit direkt till politiker och självklart flest till
mig som ordförande. Jag har då via samhällsbyggnadsförvaltningen begärt förklaringar och
svar från Samres. När Samres inte levererat några svar eller förklaringar begärde Tekniska
Nämnden att få träffa ansvariga från Samres vilket skedde på senhösten 2013 då
upphandlingschefen deltog på ett nämndmöte. Mötet med upphandlingschefen gav inga svar
utan Samres hävdar att dem följer avtalet. Jag begärde då en ytterligare träff med ansvarig
chef för Samres och det mötet skedde den 13 december 2013.
Jag överlämnade ett 20-tal exempel på klagomål som inkommit till mig och andra politiker.
Samres hävdade att dem följer avtalet, men lovade att återkomma med svar på dem klagomål
som jag överlämnade. Samres lovade även att informera alla berörda om sin kundtjänst som
inte många känner till.
Då inget svar kommit från Samres i februari, trots påtryckningar, så gav jag uppdrag till
förvaltningen att utreda om Samres följer kriterierna i avtalet. Information om detta gavs på
nämnden i mars 2014.

Samhällsbyggarförvaltningen har anlitat revisionsbyrån PWC som gör en revision av
följande:
Följer Samres kraven i avtalet ?
Följer Samhällsbyggarförvaltningen upp kraven som beskrivs i avtalet ?
Vilka delar i befintligt avtal måste förtydligas i den nya upphandlingen.
PWC kommer att lämna rapport till nämnden i maj månad 2014.
Fråga 2.
Samres redovisar kvartalsvis verksamheten utifrån avtalet. Där redovisas kundsynpunkter etc.
Då det varit få kundsynpunkter i förhållande till de antal resor som görs, har inte
samhällsbyggnadsförvaltningen lagt fokus på den frågan tidigare.
Orsaken är att Samres kundtjänst är okänd för det flesta vilket jag och
samhällsbyggnadsförvaltningen påtalat för Samres vid flertal tillfällen. Klagomål rings istället
till samma nummer som beställning av resor görs ifrån, och dem kan inte ta emot klagomål.
Det är också skälet till att många klagomål hamnar hos oss politiker.
Fråga 3.
Från både politiken och samhällsbyggnadsförvaltningen har framförts krav till Samres att dem
måste informera bättre till färdtjänstresenärer om deras kundtjänst. Samres har inte gjort detta
utan dem hävdar att dem följer avtalet, vilket nu skall granskas av PWC.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har informerat alla som tar kontakt om Samres kundtjänst
och det har även tydliggjorts på hemsidan.
Som ordförande har jag informerat dem som kontaktat mig om Samres kundtjänst.
Fråga 4.
Jag anser att Samres inte vidtagit åtgärder, under den långa tid som vi framfört klagomål, för
att förbättra kvalitén trots att dem lovat detta vid flera tillfällen. Nyligen har Samres tagit fram
visitkort som skall finnas i taxibilar och som skall skickas till alla som beviljatas färdtjänst.
Dessa skall även distribueras till politiken. På visitkorten framgår var kundsynpunkter skall
lämnas.
Fortsättningsvis kommer ansvarig tjänsteman från samhällsbyggnadsförvaltningen att delta på
dem avstämningsmöten som sker mellan Samres och transportörerna för att fånga upp
transportörernas synpunkter.
Visby 2014-04-23

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden

Bilaga § 83
Ärendenr RS 2014/190
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 28 april 2014

Interpellation om brist på särskilt boende
Fullmäktigeledamoten Kerstin Kalström (C) har i en interpellation ställt ett antal frågor till
mig kring kösituationen till särskilda boenden på Gotland. Här nedan följer mina svar.
1. Hur stor är bristen på särskilda boenden på Gotland?
Svar: Vi har för 2014 planerat för att ha 544 lägenheter, men på grund av att
Katthammarsvik blivit framskjutet flera år har vi i dagsläget endast 510 platser. Så under
de sista åren har vi haft en brist. Det visar sig även genom att kön till särskilt boende ökar.
För närvarande står 69 personer i kö.
I höst tillkommer 38 platser vilket gör att vi under årets slut kommer att vara i någorlunda
balans. Under 2015 har vi ett beräknat behov av 560 platser. Genom att Gotlands sjukhem
planerar mer platser kommer vi att kunna vara i balans också 2015. Det är dock "på håret"
hela tiden och förseningar ställer till stora och kostsamma bekymmer i socialnämndens
verksamheter.
2. Hur många blir kvar på lasarettet trots att de är färdigbehandlade?
Svar: Vi har bara statistik på dem där det så kallade betalningsansvaret inträder. Under
januari och februari var 21 personer (18 samma period 2013) kvar och de var kvar
sammanlagt 204 dagar (105 dagar 2013). Dock finns det en ständigt pågående dialog
mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen för att bättre möta
behoven hos de färdigbehandlade/utskrivningsklara patienterna och de båda nämnderna
följer arbetet noga, bl.a. i akt och mening att åstadkomma en mer optimal
vårdplaneringsprocess.
3. Finns det tillräckligt med korttidsplatser?
Svar: Ja, det är bedömningen. Idag har vi dessutom 25 extra korttidsplatser förutom de
32 stycken vi har i grunden.
4. Hur ser nybyggnadsplanerna ut?
Svar: Socialnämnden antog ”Plan för särskilt boende för äldre inom Region Gotland 2012 –
2018” den 8/6 2012 (Son § 75). Planen innehöll en analys över behovet av särskilt boende
under perioden 2012 – 2018 samt en plan för hur behovet skulle lösas. Prognosen togs
fram efter en analys av antal dygn på särskilt boende uppdelat i 5-års klasser utifrån
uppgifter från ”Kostnad per brukare” där socialförvaltningen har lämnat uppgifter sedan
2007. Den historiska vårdkonsumtionen matchades sedan mot befolkningsprognoser för
regionen. En ny avstämning gjordes i september 2013 i samband med arbetet med
regionens övergripande bostadsförsörjningsplan. Då visade det sig att prognosen i ”Plan
för särskilt boende 2012 – 2018” fortfarande var aktuell. Planen har dock inte kunnat

översättas i verklighet i rätt tid på grund av olika faktorer. Upphandlingen av nybygget i
Katthammarsvik blev ju till exempel försenat eftersom den första upphandlingen blev för
dyr och en ny upphandling fick göras. Också de privata vårdgivarna blev försenade med
sina byggprojekt. Gotlandsvård – Solrosen – fick genomgå en lång process för att få
bygglov för sin utbyggnad och Gotlands Sjukhem behövde lösa finansieringen av sin
utbyggnad.
Följande (försenade) projekt är nu under produktion:
− Katthammarsvik – 30 platser som öppnas 2014-09-01
− Solrosen i Visby – 8 platser som öppnas 2014-09-01
− Gotlands sjukhem i Visby – 17 platser som öppnas maj 2015
5. Var planerar Region Gotland att tillskapa nya platser?
Svar: Följande tillkommande särskilda boenden planeras:
− 10 platser i Hemse (beställda av socialnämnden april 2014) – klara halvårsskiftet 2016
− Nytt särskilt boende i Visby 2017 - minst 50 platser. Ett flertal byggherrar har anmält
intresse och diskussioner pågår om hur boendet skall tillskapas på bästa tänkbara sätt,
med beaktande av så väl tids- som ekonomiaspekt, samt undvikande av ytterligare
förseningar.
(I sammanhanget bör också nämnas att socialnämnden vid ett flertal tillfällen påpekat
faran i att i t.ex. lokalförsörjningsplan skjuta upp nybyggen av särskilda boenden, om så
bara ett år, då det ställer till stora bekymmer - inte bara för socialnämnden, utan ur ett
koncernperspektiv. En godtagbar situation på SÄBO-området kräver att hela regionen går i
takt, oavsett i vilken regi platserna ifråga tillskapas)

Hanna Westerén (S)
Ordförande socialnämnden

Bilaga § 84
Ärendenr RS 2014/188
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 28 april 2014

Interpellation om schemalagda turer s.k. delade turer
Ledamoten Anna Andersson (C) har i en interpellation ställt följande frågor:
Hur vanligt förekommande är delade turer inom Region Gotland?
Svar:
Delade turer förekommer inom starkt kvinnodominerade grupper inom
socialförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och hälso- och
sjukvårdsförvaltningen
Hur ser fördelningen ut förvaltningsmässigt och könsmässigt?
Svar:
BUF förskolan 17 personer
HSF 3 personer
SOF ca 191 personer, framförallt inom hemtjänsten
Genomgående gäller att den övervägande delen av arbetspassen under 1 månad är
sammanhållna turer.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 85

Interpellation angående nedrustning av vägbelysning på landsorten
Ledamoten Roger Wärn (M) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
tekniska nämnden:
Interpellation: Nedrustning av vägbelysning på landsorten Till: Tommy Gardell
ordförande Tekniska Nämnden
Under hösten 2013 tog stormen två belysningsstolpar av trä på väg 144 genom Stånga.
När vi trodde att reparation skulle ske, monterades stolparna bort. Dessutom tog man
bort ytterligare 8 stolpar. Följden är att sträckan från vägkorsningen i centrala Stånga
och söderut nu har två belysningar istället för 12.
Ryktet säjer att Trafikverket kommer ta bort alla belysningsstolpar av trä i takt med att dom
tjänat ut. Konsekvensen av det blir att alla mindra samhällen på landsorten kommer att
mörkläggas inom några år. Den rubr. vägsträckan genom Stånga används av barn för att gå
till o från skolan. Alla som bor i sydöstra delen av Stånga måste använda vägen när man ska
gå till livsmedelsbutiken. Vägen saknar gång- eller cykelväg. På det mörklagda avsnittet
skedde en dödsolycka så sent som december 2012.
Med anledning av ovanstående vill jag veta:
Hur agerar Tekniska Nämnden mot Trafikverket ?
Vad har Tekniska Nämnden för plan om Trafikverket inte återställer belysningen?
Stånga 2014-02-20
Roger Wärn (M)

Mitt svar:
Först lite fakta
På Trafikverkets vägar finns 2 745 ljuspunkter. Trafikverket övertog 645 ljuspunkter år 1995.
Kvarstår 2 100 ljuspunkter på Trafikverkets vägar som regionen sköter.
Regionen sköter även 550 ljuspunkter på enskilda vägar.
Regionen har 7 850 ljuspunkter på regionens egna vägar varav 5 000 måste bytas ut innan
2016 för att klara EUs direktiv om kvicksilver. En plan för utbyte finns 2014-2016.
2 100 ljuspunkter på Trafikverkets vägar kostar 2,2 miljoner/år i drift och underhåll. Utbyte
fram till 2016 kostar närmare 20 miljoner. På 660 trästolpar måste både stolpar och armaturer
bytas. På 1 440 stålstolpar måste armaturer bytas.
550 ljuspunkter på enskilda vägar kostar 420 000 kr/år i drift och underhåll. Utbyte fram till
2016 kostar c:a 11 miljoner.
En demontering av dessa ljuspunkter skulle kosta drygt 2 miljoner.
Fråga 1.
Tekniska nämnden och samhällsbyggnadsförvaltningen har vid ett flertal tillfällen bjudit in
Trafikverket för dialog om hur man skall hantera den gatubelysning som regionen driver och
underhåller vid Trafikverkets vägar. Tyvärr har Trafikverket tackat nej till en dialog om dessa
frågor.

I det senaste svaret på tekniska nämndens skriftliga inbjudan skriver Trafikverket följande:
"Trafikverket bedömer dock att det i nuläget saknas underlag för att kunna ha en konstruktiv
dialog i frågan. Trafikverket har tidigare meddelat att bedömningen av belysning görs utifrån
VGU och vi ser behov av att göra en utredning om förhållandena på dem sträckor där Region
Gotlands belysningsanläggningar sannolikt kommer avvecklas. Trafikverket ser över hur
utredningen kan genomföras på bästa sätt. Utifrån denna utredning kan vi sedan göra en
bedömning om behovet av nya belysningsanläggningar och fortsätta dialogen med er."
VGU betyder Vägar och gators utformning.
Ärendet ligger därmed för närvarande vid Trafikverket som efter sin utredning skall besluta
om var gatubelysning behövs på det statliga vägnätet.
Måste tillägga att Trafikverket vid ett antal tillfällen fått de underlag man efterfrågar i svaret
på skrivelsen.
Fråga 2
Gatubelysning är en väghållarfråga. Trafikverket kommer enligt ovan att utreda vilka sträckor
som skall vara belysta där staten är väghållare. På de sträckor där Trafikverket inte anser att
belysning krävs, kommer regionen att demontera sina belysningsanläggningar. På de sträckor
som Trafikverket anser skall vara belysta, får Trafikverket sätta upp ny belysning och även
sköta drift och underhåll på sina anläggningar. Regionen kan inte sätta upp
belysningsanläggningar på statliga vägar där väghållaren, Trafikverket, inte anser att
belysning skall sättas upp.
Visby 2014-04-23
Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska nämnden

Bilaga § 88

MOTION

Den gröna betalsäcken behöver nya föreskrifter

TILL

Regionfullmäktige

Den gröna betalsäcken en behöver nya föreskrifter
Den gröna betalsäcken är ett komplement till den överallt rådande sopsorteringen i brännbart och
kompost. Den möjliggör för hushåll och besökare att på ett smidigt sätt slänga osorterat avfall.
Antingen kan säcken ställas vid ordinarie hämtningsställe, eller så kan säcken lämnad vid
avfallsmottagningen nere vid hamnen eller vid återvinningscentralerna. Under sommaren finns det
dessutom ett antal mottagningsstationer runt om på ön där säckar tas emot. Det verkar bra, men...
Återvinningen är inte alltid öppen då folk lämnar sina stugor - sön- och helgdagar. Säckarna
placeras lite var som helst längs vägarna och ofta får de stå länge. Vid rådande ordning med 14dagarshämtning kan en betalsäck bli stående 13 dagar om den ställs ut av någon som just missat
hämtningen. Säckarna har gått från att vara avfall till att bli matplats till rävar, kråkor, korpar, råttor
och diverse vitfågel som ohämmat kalasar på säckarnas innehåll och sprider det över nejden.
Betalsäcken utgör i dessa fall en sanitär olägenhet och inte ett praktiskt sätt att förfara med
hushållssopor. Något bör göras för att undvika att säckarna blir stående längst vägarna för lång tid.
Kanske ska säckarna bara kunna ställas dagen före hämtning - eller lämnas på säckinlämning på
återvinningen. Kanske måste säckarna skyddas om de ska stå länge.
Att säckarna ska utgöra matplats för skadedjur är oacceptabelt.
Jag yrkar därför:

−

att Region Gotland undersöker möjligheterna att förändra regelverket kring den gröna

betalsäcken för att förhindra att den blir matplats för skadedjur som sprider sopor över nejden.

Vamlingbo den 27 april 2014
Rune Fröling (M)
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Visby 2014-04-28

Motion:
Till:

Tjänstegaranti och Barn- och utbildningsnämnden
Regionfullmäktige Gotland

Tjänstegarantier är konkreta och överskådliga beskrivningar av olika kommunala
tjänster. De talar om vad du kan förvänta dig av kommunens service och de är också
en del av kommunernas kvalitetsarbete.
Vanligast, enligt SKL, är garantier som rör vård och barnomsorg, men det finns
kommuner som utvecklat garantierna även på andra områden.
Ett exempel på detta är Helsingborgs kommun som nu använder tjänstegarantier för
Barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden i Helsingborg har fem tjänstegarantier, från förskola till
gymnasium. De omfattar bland annat tillgången till digitala forum, estetiska och
kulturella upplevelser samt områdena läsa, skriva och räkna.
Jag anser att Region Gotland har mycket att vinna om man inför tjänstegarantin för
Barn- och utbildningsnämnden, framförallt för att du som förälder ska veta vad du kan
förvänta dig av skolan och vilket stöd ditt barn har rätt till.

Jag yrkar härmed att

ñ Region Gotland undersöker möjligheten att införa tjänstegarantier för Barnoch utbildningsnämnden i likhet med de som används i Helsingborgs
kommun.

Simon Härenstam (m)

Bilaga § 88

Visby 2014-04-28

MOTION

Parkeringstal för Visby innerstad

TILL

Regionfullmäktige

Parkeringstal för Visby Innerstad
Visby Innerstad har gamla anor, är ett världsarv och vill utvecklas. Idag är
parkeringstalet (det vill säga det antal parkeringsplatser som måste anordnas för att
bygga bostäder, kontor och lokaler) för Visby innerstad enligt de uppsatta reglerna inte
noll, för bostäder krävs t ex 1,2 p-platser per bostad.
Det krävs således formellt att p-platser anordnas vid nybyggnation, trots ambitionerna
att minska biltrafiken i innerstaden.
Regeln säger ett men, i realiteten är dock parkeringstalet noll (0) då Byggnadsnämnden
i majoriteten av fall väljer att ge dispens från regelverket. Att på detta sätt göra
dispenser till praxis ger märkliga signaler.
Att säga ett och göra ett annat är inkonsekvent och kostar förmodligen
handläggningstid och pengar. Vi bör eftersträva klara och tydliga regler som ger den
sökande klara besked från början.

Jag yrkar därför:
−att

Region Gotland sätter parkeringstalet för Visby Innerstad till noll (0).

Anna Hrdlicka (M)

