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Rf § 90
Ungdomsledarpriset 2014; utdelning
RS 2014/346

- Kultur- och fritidsnämnden 2014-06-03, § 41

Regionfullmäktige har att utdela Region Gotlands ungdomsledarpris för 2013 som är på
10 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har i år utsett Catarina Daun, ordförande i Kultur
föreningen Pax som arbetar med akrobatik i uppvisningsform.
Motiveringen lyder:
”Catarina leder och organiserar ca 40 barn och ungdomar i akrobatik och
scenuppträdande. Hon arbetar med själ och hjärta i att lära ut samarbete,
respekt för varandra och allas lika värde, inte minst genom att själv delta på
samma villkor i truppen. Hon ser och hör alla och får med sig barnen på sitt
unika sätt. Det finns ett starkt förtroende för Catarinas starka, varma och
kärleksfulla ledarskap. Hon är en fantastisk förebild.”
Talet till pristagaren hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S).
Diplom, prischeck och blommor delades ut av regionfullmäktiges ordförande Björn
Jansson (S).
Region Gotlands ungdomspris delas årligen ut till ”en ideellt arbetande ledare som verkar inom
föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.” För att kvalificera sig ska man vara ”ett gott
föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper”.
Expedieras:

Pristagaren
Kultur- och fritidsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 91
Delårsrapport 2014:1, regionövergripande
RS 2014/215

- Ledningskontoret 2014-05-09
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 140

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämndernas ekonomiska resultat ska vara positivt jämfört med budget vid årets
slut.

•

Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller
intäktsminskningar. I delårsrapport 2 ska nämnderna redovisa hur buffertkravet
hanterats.

•

Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälso- och
sjukvårdsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om möjligheterna
att uppnå ekonomisk balans vid årets slut.

•

Regionstyrelsens förvaltningar får i uppdrag att återkomma till delårsrapport 2 med
förslag på hur beslutade besparingar genom effektivare lokalanvändning samt
effektivare fordonsanvändning ska verkställas.

Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och bygger i huvudsak på de prognoser
som nämnder och förvaltningar har gjort samt prognos i februari 2014 på skatter,
statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas delårsrapporter
görs också en kort avstämning av samtliga perspektiv i respektive nämnds styrkort.
I delårsrapporten prognostiseras ett positivt resultat vid årets slut på 3 miljoner kronor
vilket är lika som det budgeterade resultatet. Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -3 miljoner kronor. Regionstyrelsens
förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, redovisar sammanlagt en
prognos på +8 miljoner kronor och hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ
prognos på -9 miljoner kronor. Övriga nämnder har små avvikelser.
Ledningskontoret anser att en grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen
som helhet är att nämnderna klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som
tilldelats. Årets första genomarbetade prognos pekar på ett underskott på 3 miljoner
kronor vilket är väldigt liten avvikelse då budgeten omfattar 4,4 miljarder kronor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 91 forts.
Region Gotland kan för närvarande inte räkna med några stora engångsinbetalningar det
här året såsom de senaste årens återbetalning av försäkringspremier från AFA försäkring
eller stora reavinster. Det gör att kontoret inte förväntar sig några stora plusposter på
finansförvaltningen som väger upp ett svagt nämndsresultat. Det krävs därför en
fortsatt stor återhållsamhet och genomförande av strategiska och strukturella
förändringar för att Region Gotland ska kunna bedriva sin verksamhet inom de
ekonomiska ramar som finns.
Anföranden
Anförande hölls av Åke Svensson (S), Lars Thomsson (C), Stefaan De Maecker (MP), Brittis
Benzler (V) och Ola Lindvall (C).
Expedieras:

Nämnderna
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

119

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 92
Region Gotlands revisorers budget för 2015
RS 2014/244

- Regionens revisorer 2014-04-28
- Regionfullmäktiges presidium 2014-05-14

Regionfullmäktiges beslut
•

Ramen för revisorerna utökas med 150 000 kronor för år 2015.

Enligt reglemente för Gotlands Kommuns revisorer, § 9 skall fullmäktiges presidium
bereda revisionens budget.
Region Gotlands revisorer har begärt en utökad budgetram för 2015 med 250 000
kronor. Revisorerna anför att de utöver de granskningar som är obligatoriska enligt
kommunallagen baseras revisionsplanen på en väsentlighets- och riskanalys och en
prioritering av angelägna projekt. De obligatoriska granskningarna tar dryg 40 % av
revisionsanslaget i anspråk vilket leder till att angelägna projekt flyttas framåt i tiden.
De påpekar att år 2010 uppgick revisionsanslaget till 0,70 promille av verksamhetens
nettokostnader, att jämföra med riksgenomsnittet för kommuner som var 1,10 promille
för samma år. Nivån på anslaget 2014 motsvarar ca 0,80 promille av regionens
budgeterade nettokostnader samma år. En höjning med ytterligare 250 000 kronor i
enlighet med detta äskande innebär att andelen ökar till ca 0,88 promille. Även efter
dessa till synes stora ökningar kommer de sannolikt att ligga långt under
riksgenomsnittet.
Fullmäktiges presidium anser att kommunrevisionen är en mycket viktig resurs att granska
årsredovisning och hur regionens verksamheter fungerar utifrån beslut, reglemente och
olika policies. Det handlar om att kunna följa upp den kommunala verksamheten
löpande på ett effektivt sätt. Används regionens resurser effektivt och får vi ut bästa
möjliga verksamhet för de resurser vi anslår till olika verksamheter. Den revisionsplan
som revisionen beslutat om rymmer angelägna projekt.
Presidiet har föreslagit att ramen för 2015 utökas med 150 000 kronor.
Anförande
Anförande hölls av Åke Svensson (S).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 92 forts.
Yr k a nden
•

Stefan Wramner (M) yrkade, med instämmande av Anna Hrdlicka (M), att ramen för
revisorerna utökas med 250 000 kronor för år 2015.

•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade, med instämmande av Mats-Ola Rödén (FP), att
revisorernas ram skulle vara oförändrad.

Ordföranden ställde proposition på presidiets förslag och de två yrkandena och fann att
presidiets förslag hade vunnit majoritet. Omröstning begärdes. Ordföranden ställde proposition
på de två yrkandena för att utröna vilket som skulle bli huvudförslaget. Votering begärdes.
Omröstning 1: Propositionsordning fastställdes till JA för Stefan Wramners yrkande och
NEJ för Stefaan De Maeckers yrkande. 23 röstade ja. 20 röstade nej. 28 avstod att rösta. Av bilaga
till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade således funnit att
Stefan Wramners yrkande skulle vara motförslag till presidiets förslag.
Omröstning 2: JA för presidiets förslag och NEJ för Stefan Wramners yrkande. 41 röstade Ja.
15 röstade nej. 15 avstod. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionfullmäktige hade sålunda beslutat att presidiets förslag hade vunnit majoritet.
Expedieras

Revisorerna
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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1

Rf § 93
Strategisk plan och budget 2015-2017
RS 2014/36

- Nämndernas förslag till strategisk plan och budget
- Ledningskontorets beredningsunderlag 2014-04-25
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 141

Regionfullmäktiges beslut
•

De föreslagna planeringsramarna för beräkning av 2015 års driftbudget fastställs.

•

För investeringarna i skattefinansierad verksamhet upptas 343,9 miljoner kronor.
För investeringar i affärsdrivande verksamhet (hamnverksamhet, vattenförsörjning
och avloppshanteringsamt avfallshantering) upptas 78,5 miljoner kronor.
Sammanlagt 422,4 miljoner kronor.

•

Årets resultat beräknas till 12 350 000 kronor.

R eser va t i on
Mot beslutet reserverade sig företrädarna för (C), (M) och (FP), se sist i denna paragraf.

Allmänt

Vid budgetberedningens inledning vid sammanträde 2014-05-05 presenterade
ekonomidirektör Åsa Högberg och ekonomistrateg Åke Wennerberg det ekonomiska
läget med samhällsekonomisk översikt för att ge regionstyrelsen en orientering om
förutsättningarna för strategisk plan och budget 2015-2017, med fokus på budgeten
2015. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för
samtliga nämnder.
Driftbudget – ramar

Ledningskontoret har i beredningsunderlag sammanfattat nämndernas äskanden för
2015. Totalt äskar nämnderna budgetmedel om 105,2 miljoner kronor (mnkr) för år
2015, varav 69,2 mnkr avser nya behov och 36 mnkr avser uppräkning av interna priser
och externa avtal.
Anmärkning: A. Minustecken betyder en ökning av budgeten och plus betyder att

budgeten minskas. B. Både driftbudget och investeringsbudget är redovisade i miljoner
kronor.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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2

Driftbudget 2015
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
Personalkostnadskompensation 2 %
Satsning jämställda löner 0,5 %
Resursfördelningsmodell BUF totalt
Resursfördelningsmodell GVF totalt
Resursfördelningsmodell HSF totalt
Resursfördelningsmodell SOF totalt
Delsumma
B. Externa avtal
RS/LK
Ledningskontor, avgift SKL
TN/SBF Kompensation till TKF maskinhyror,
transporter
KFN
Bidrag institutioner uppräkning 2 %,
föreningsdrivna anläggningar
BUN
Fristående skolor
BUN
Skolskjutsar
GVN
Fristående skolor
SON
Avtal med externa utförare
HSN
Privata vårdgivare
HSN
Konsultavtal
Delsumma
C. Interna priser
RS/SF
Måltidsförsörjning
RS/SF
Prisförändringar
TN/TKF Internhyror 1 %
TN/SBF Ökade lönekostnader TKF
TN/SBF Ökad skötsel av parker TKF
TN/SBF Ökad drift gator och vägar
Delsumma
D. Förslag till ramtillskott
RS/Pol
Förändrade arvoden nämnder
RS
HBTQ
RS
Driftbidrag Inspiration Gotland
RS
Näringspolitiska satsningar
RS
Kommunikationssatsningar näringslivet
RS
Insatser Vision 2025, företagsklimat,
varumärke
(FP): Förändra i plan till 3 % 2016 och framåt, 78 mnkr.
(FP): Inom befintlig budget
3 (FP): Inom befintlig budget
1
2

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

123

M

C

(mnkr)
FP

S, MP
och V
-52,0
-13,0
-5,1
3,9
-16,0
-11,8
-94,0

-52,0
-13,0
-5,1
3,9
-16,0
-11,8
-94,0

-52,0
-13,0
-5,1
3,9
-16,0
-11,8
-94,0

-52,0 1
-13,0
-5,1
3,9
-16,0
-11,8
-94,0

-0,2

-0,2

-0,2

-2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,5

-1,0

-0,5

-0,5

-2,9
-1,3
-0,8
-6,2
-3,8
-0,2
-16,2

-2,9
-1,3
-0,8
-6,2
-3,8
-0,2
-16,7

-2,9
-1,3
-0,8
-6,2
-3,8
-0,2
-16,2

-2,9
-1,3
-0,8
-6,2
-3,8
-0,2
16,0

-3,3
-4,0
-4,7
-0,6
-1,6
-0,3
-14,5

-3,3
-4,0
-4,7
-0,6
-1,6
-0,3
-14,5

-3,3
-4,0
-4,7
-0,6
-1,6
-0,3
-14,5

-3,3
-4,0
-4,7
-0,6
-1,6
-0,3
-14,5

-0,7
-0,1
-1,0
-

-0,7
-0,1
-1,0
-0,4
-0,3

-0,7
-0,1
-1,0
-

-0,7
-0,1
-3
-

-

-

-1,0

-
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3
S, MP
och V
Alla
TN
TN

Minskad storlek på nämnderna
Räddningstjänst
Räddningstjänst inriktning mot
deltidsbrandmän
TN
Parker inklusive Botan
TN
Parker: Hällarna +0.5, Botan -0,5
TN
Fri parkering 2 t och vid
Kajsarportsparkeringen helt fri året runt
TN
Kollektivtrafik
TN
Kollektivtrafik, halvtimmestrafik
stomlinjer
TN
Kollektivtrafik, fri fr.o.m. 2015-07-01
TN
Städning stränder
TN
Avbryta införandet av naturreservatet på
Södra hällarna
TN
Ökad tillgänglighet stränder
KFN
Bergmancenter
KFN
Föreningsdrivna anläggningar och
samlingslokaler (enligt förslag i nämnd)
KFN
Aktivitets- och anläggningsstöd
KFN
Sporthall
KFN/GVN Filmsatsning
BUN
IT i skolan
BUN
Regionalt stöd till små skolor på
landsbygden
BUN
Lönetillägg små skolor på landsbygden
BUN/GVN Insatser mot psykisk ohälsa hos barn och
unga
GVN
Ungdomskraft
GVN
Flyktingmottagning
GVN
Arbetsmarknadsansvar
GVN
Livskraft
GVN
Naturbruksprogrammet Lövsta
SON
Placerade och socialt utsatta barns
skolgång - BarnSam
SON
Sommarjobb
HSN
Ambulans, Skandion och Flygmoms
HSN
Generellt ramtillskott
(C): Inom befintlig budget
(FP): Delårseffekt, ökas 2016
6 (C): Inom befintlig budget
7 (FP): Delårseffekt, ökas 2016
8 (C): Inom befintlig budget
9 (C): Inom befintlig budget
10 (C): Avvakta strukturutredningen
11 (C): Avvakta strukturutredningen
4
5

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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M

C

FP

-4,0

+0,5
-4,0

-

-6,0

-

-

-3,0

-

-0,5
-

-0,5
-

0

-0,5

-

-

-

-4,0

-1,5

0,0

-

-

-

-4,0

-3,0

-0,5

-0,5

-

-6,5
-0,5

-

+0,3

-

-

-0,4

-0,4

-0,4

-0,5
-0,4

-

-

-1,0

-

-5,0
-0,3
-1,0

-5,0
-0,3
-1,0

-5,0
-6
-1,0

-1,5
-5,0 5
-0,3
-1,0

-

-6,0

-

-

-

-1,5

-

-

-0,8

-

-

-1,5
-1,0
-0,7
-0,8
-1,5

-1,5
-1,0
-0,7
-0,8
-1,5

-1,5
-1,0
-0,7
-0,8
-1,5

-1,5
-1,0 7
-0,7
-0,8
-1,5

-1,5

-1,5

-8

-1,5

-1,0
-11,4
-10,0

-1,0
-11,4
-

-9
- 10
- 11

-1,0
-11,4
-

-

4
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S, MP
och V
HSN
HSN
HSN

Geriatrik
Lättakut (Hemse)
Projekt Hälsovård/hälsocentral

M

C

FP

-

-2,8
-

-

-2,5
-1,5

-44,4

-43,9

-22,7

-53,4

-

-

-

+10,3

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

-169,1

-169,1

-147,4

-167,6

Besparingar, intäkter befolkningsökning

-

-

+6,0

-

12,5

12,5

40,2

14,0

Delsumma
E. Konkurrensutsättning LSS + miljö- och
byggnämnd + Hällarna

Justerat resultat
Beslutad budget för revisorerna (se § 92)

-0,15
12,35

Slutligt justerat resultat

Anmärkning: Den i föregående paragraf (§ 92) beslutade budgeten för revisorerna

minskar resultatet med 150 000 kronor.
Investeringar – ramar

Regionstyrelsens gemensamma förslag, (S), (V) och (MP), omfattar investeringar för år
2015 på 422,4 miljoner kronor varav 78,5 miljoner kronor avser affärsdrivande
verksamheter och 343,9 miljoner kronor skattefinansierad verksamhet. I detta har (M)
och (C) instämt.
Förslaget ifrån (FP) för investeringar år 2015 omfattar 425,4 miljoner kronor.
För år 2016 omfattar investeringsförslaget 393,2 miljoner kronor.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Investeringsbudget 2015 - 2016

(mnkr)

Förslag S, MP och V samt M och C. FP separat 2015.

2015

2015 (FP)

2016

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

-

IT-investeringar

0,1

0,1

0,1

16,0

16,0

20,0

Serviceförvaltningen
-

pott

2,0

2,0

2,0

-

lokalförsörjningsplan

2,9

2,9

8,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

30,0

30,0

30,6

-

affärsdrivande verksamhet

78,5

78,5

82,5

Teknikförvaltningen
-

pott

8,0

8,0

8,0

-

enligt lokalförsörjningsplan

35,0

35,0

40,0

-

hamnverksamhet

12,0

12,0

5,0

-

sporthall

21,0

21,0

2,0

2,0

2,0

0,2

0,2

0,2

1,0

1,0

1,0

7,0

7,0

7,0

20,7

20,7

25,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

128,0

128,0

102,0

0,5

0,5

0,3

Byggnadsnämnden
-

fast pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

-

IT

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

Sävehuset

-

IT

Socialnämnden
-

pott

3,0

3,0

6,0

-

lokalförsörjningsplan

4,5

4,5

9,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

15,0

15,0

18,5

-

lokalförsörjningsplan

23,0

23,0

12,0

-

datortomografi

6,0

6,0

-

MRT-kamera

-

Utrustning för lätt-akut Hemse (FP)

8,0
3,0

Investeringsbudget totalt
Justerande:

422,4
Utdragsbestyrkande:
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Anföranden
Anföranden hölls av Isabel Enström (MP) och Bodil Rosengren (V).
Yrkanden
•

Ordföranden Åke Svensson (S) tillstyrkte, med instämmande av Stefaan De
Maecker (MP), Brittis Benzler (V) och Meit Fohlin (S), regionstyrelsens förslag enligt
ovan presenterad sammanställning, förslag S, MP och V.

•

Stefan Wramner (M) yrkade, med instämmande av Inger Harlevi (M) och Margareta
Persson (M), på bifall till det egna förslaget. Årets resultat beräknas till 12,5 miljoner
kronor. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan presenterad
sammanställning, förslag M.

•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Stefan Nypelius (C) och Eva
Gahnström (C), på bifall till det egna förslaget. Årets resultat beräknas till 40,2
miljoner kronor. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan presenterad
sammanställning, förslag C.

•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade på bifall till det egna förslaget. Årets resultat beräknas till
14,0 miljoner kronor. Förslag till drift- och investeringsbudget enligt ovan
presenterad sammanställning, förslag FP.

Proposition och omröstning
Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag, Mats-Ola Rödéns yrkande, Stefan
Wramners yrkande och Lars Thomssons yrkande och förklarade att regionstyrelsens förslag
vunnit bifall. Omröstning begärdes. Ordföranden förklarade att regionstyrelsens förslag är
huvudförslag.
Huvudomröstning. Följande propositionsordning beslutades: Stefan Wramners yrkande, Lars
Thomssons yrkande och Mats-Ola Rödéns yrkande ställs mot varandra för att utse motförslag
till huvudförslaget. JA-röst för regionstyrelsens förslag. NEJ-röst för det förslag som utses som
motförslag.
Motförslag i huvudomröstningen. Ordföranden ställde Mats-Ola Rödéns, Stefan Wramner
och Lars Thomsson yrkanden mot varandra och fann att Lars Thomssons yrkande vunnit bifall.
Omröstning begärdes. Fölande propositionsordning beslutades: JA för Lars Thomssons
yrkande, förslag C. NEJ för Stefan Wramners yrkande, förslag M.
Omröstningsresultat i röstningen om motförslag. 16 Ja-röster. 15 Nej-röster. 19 avstod. 1
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade
funnit att Lars Thomsson yrkande, förslag C, var motförslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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7
Omröstningsresultat i huvudomröstningen. 36 Ja-röster: 15 Nej-röster. 19 avstod. 1
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionfullmäktige hade
således bifallit regionstyrelsens förslag till strategisk plan och budget.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig:
Hans Klintbom (C), Olof Pettersson (C), Lars Thomsson (C), Magnus Jönsson (M), Per-Anders
Croon (M), Stefan Nypelius (C), Kerstin Kalström (C), Anna Hrdlicka (M), Inger Harlevi (M),
Eva Gahnström (C), Ola Lindvall (C), Stefan Wramner (M), Jenny Guteäng (M), Börje
Bendelin (C), Pär Stenegärd (C), Roger Wärn (M), Jari Karivainio (M), Karl-Johan Boberg (C),
Inger Olofsson (C), Rolf Öström (M), Ingemar Lundqvist (M), Bibbi Olsson (C), Kerstin LöfgrenDahlström (C), Lena Simonsson (M), Peter Wigren (M), Margareta Persson (M), Ursula
Jacobsson (C), Jonas Niklasson (C), Jacob Dygéus (M), Robin Storm (M), Mats-Ola Rödén (FP),
Amy Öberg (FP), Johan Malmros (FP) och Lotta Jakobsson (FP).
Expedieras:

Nämnderna
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 94
Förslag till ändrade årsarvoden för förtroendevalda fr.o.m. 2015
RS 2014/271

- Arvodeskommittén 2014-03-06
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 148

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderade regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda innefattande
ökad tjänstgöringsgrad fr.o.m. 2015 fastställs enligt förslag.

•

För uppräkning av årsarvoden fr.o.m. 2015 bibehålls principen med riksdagsmanna
arvoden med eftersläpning två år, med ingående nivå januari 2013.

Förslaget, till ändrade årsarvoden för förtroendevalda, innebär ändrad tjänstgöringsgrad
och därmed uppräknade arvodesbelopp för vissa ordförande och vice ordförande och
ledamotsuppdrag i regionstyrelsen och dess arbetsutskott. Förslag om förändrade
tjänstgöringsnivåer innebär en kostnadsökning, att fördela mellan olika nämnder, med ca
700 000 kronor utifrån dagens organisation.
Enligt Region Gotlands arvodesregler ska regionstyrelsens ordförandes arvode vara 100
procent av riksdagsmannaarvodet. Övriga arvoden i regionen baseras sedan på detta
arvode i fallande skala. Utifrån tagna besparingar uppgår arvodena år 2014 till ca 95
procent av riksdagsmannaarvodet (arvoden för 2014 baseras på riksdagsmannaarvodet i
januari 2012). Det samlade utfallet av arvoden låg 2013 på ca 12,0 miljoner kronor
(mnkr) för regionen varav ca 60 procent för regionfullmäktige och regionstyrelsen
(RF/RS). En återhämtning enligt grundregeln samt bedömning att riksdagsmanna
arvodet höjs i vanlig ordning skulle innebära följande behov av ramtillskott (har tidigare
finansierats ur avsatta medel för löneökningar):
-

Om nivå januari 2013: 0,3 mnkr (RF/RS 0,2 mnkr, övriga nämnder 0,1)

-

Om nivå januari 2014: 0,6 mnkr (RF/RS 0,4 mnkr, övriga nämnder 0,2)

-

Om nivå januari 2015 (prognos): 0,9 mnkr (RF/RS 0,6 mnkr, övriga nämnder 0,3)

Arbetsutskottet överlämnade ärendet till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Regionstyrelsen har föreslagit att reglerna fr.o.m. 2015 fastställs enligt förslag. För
uppräkning av årsarvoden fr.o.m. 2015 bibehålls principen med riksdagsmannaarvoden
med eftersläpning två år, med ingående nivå januari 2013.
Expedieras:

Nämnderna
Ledningskontoret Kansli, Författningssamlingen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 95
Fastställelse av länsplan för regional transportinfrastruktur
2014 – 2025
RS 2013/6

- Ledningskontoret 2014-04-23, reviderad 2014-05-07
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 165

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsplanen för regional transportinfrastruktur 2014 - 2025 fastställs.

Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 – 2025 godkändes av
regionstyrelsen 2013-12-11, § 380, och överlämnades enligt regeringens uppdrag, till
regeringen för beslut om ekonomiska ramar. Länsplanerna ska fastställas av länsplane
upprättarna senast två månader efter regeringens beslut.
Inom planerna kan infrastrukturåtgärder dels inom statens ansvarsområde och dels som
statlig medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter genomföras.
Trafikverket ansvarar för de statliga åtgärderna i planen och för utbetalning av statlig
medfinansiering till regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner.
De ekonomiska ramarna ska vara oförändrade (jämfört med nu gällande plan 2010 –
2021), för åren fram till och med 2021. Därefter, för perioden 2022 – 2025, har
regeringen bedömt att den genomsnittliga årliga nivån 2010 – 2021 ska fortsätt gälla för
de kommande fyra åren. För Gotlands del är ramen för hela perioden 207,4 miljoner
kronor (mot förslagets 205,2 miljoner kronor), ca 17 miljoner kronor per år, efter det att
Trafikverket 2014-04-27 fattat beslut. Den beslutade ökningen på 2,2 miljoner kronor är
endast en justering av index (PLO).
I planförslaget ingår för de fyra första åren några större pågående objekt: cykelled
Västergarn – Klintehamn 2014, 2015, 2016, 2017 (28 miljoner kronor), under rubriken
cykelutveckling och cirkulationsplats m.m. väg 140, Högklint (9,4 miljoner kronor från
länsplanen), under rubriken trafiksäkerhet, etc. För de fyra första åren innebär det att
37,4 miljoner kronor är intecknade. Återstår gör 22,6 miljoner kronor. Dessa föreslås i
huvudsak användas som medfinansiering till regionala satsningar enligt rubrikerna ovan
med ungefärlig medelsfördelning:
•

Kollektivtrafikutveckling och tillgänglighetsanpassning, 5 %, 3 miljoner kronor.

•

Trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighetsanpassning, 37 %, 22,3 milj. kronor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 95 forts.
•

Cykelutveckling, 50 %, 30,1 miljoner kronor.

•

Stads- och tätortsutveckling 6 %, 3,4 miljoner kronor.

•

Övriga åtgärder, t.ex. utredningar, förstudier, åtgärdsvalsstudier 2 %, 1,5 miljoner
kronor. Häri ingår för, Trafikverket och Region Gotland att ta fram ett planerings
underlag/åtgärdsvalsstudie angående behov av åtgärder i tätorterna.

Åtgärdskategorierna skiljer sig åt från den nuvarande planen med undantag för cykel
utveckling. Planförslaget innebär jämfört med intentionerna i den nuvarande planen,
(dock inte med utfallet som visar att större delen har använts för cykling; cykelleden
Lummelunda) en kraftig ökning av andelen för cykelutveckling, beroende på att en stor
del av anslaget går till en längre cykelled, samtidigt som satsningar måste kunna göras på
övriga cykelutvecklingsåtgärder. Åtgärden trafiksäkerhet återfinns även den i den
nuvarande planen men har i förslaget breddats till att inte enbart ta upp korsningar, utan
även satsningar längs gator och vägar. Jämfört med nuvarande plan har denna andel
därför ökats.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att länsplanen för regional
infrastruktur fastställs.
Anföranden
Anförande hölls av Åke Svensson (S), Matias Swartling (MP), Pär Stenegärd (C), Lena
Celion (M) och Stefan Nypelius (C).
Vissa redaktionella ändringar påpekades som kommer att införas i den färdiga
rapporten.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 96
Energi 2020 - energiplan för region Gotland
KS 2011/710

- Regionstyrelsen 2013-11-21, § 344 Återremiss
- Regionstyrelsen 2013-12-11, § 403 Referensgrupp
- Ledningskontoret 2014-04-07
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 173

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget till ny energiplan, Energi 2020 - energiplan för Region Gotland, antas med
tillägg att under punkt 3.2 skrivs det in ”Uppmuntra och stödja initiativ för
utveckling av eldrivna fordon och laddinfrastruktur för dessa.”

•

Åtgärder för att uppfylla energiplanens mål återrapporteras i form av en
handlingsplan med prioriterade aktiviteter för respektive nämnd och bolag senast i
samband med budgetberedningen 2015.

Tidigare energiplan, Energi 2010, låg till grund för energimålen i Vision Gotland 2025.
Grunden för energiplanen är lagen om kommunal energiplanering, vilken anger att varje
kommun ska ha en aktuell energiplan.
Ett förslag till energiplan remissbehandlades våren 2013, efter att ärendet initierats redan
2011. Remissen omfattade regionens alla nämnder och bolag, alla politiska partier i
regionfullmäktige, miljörådets ideella organisationer samt de femton största energi
aktörerna inom öns näringsliv. 23 svar inkom. När planförslaget omarbetats efter att
remissinstanserna synpunkter vägts samman, så vann det inte gehör hos regionstyrelsen
i november 2013. Då frågan om energiplanen åter var uppe i regionstyrelsen december
2013 utsågs en politisk referensgrupp med uppdraget att ärendet skulle återkomma till
regionstyrelsen våren 2014.
Referensgruppen har arbetat under februari – april och deras arbete har lett till en del
ändringar. Referensgruppen föreslår att regionfullmäktige efter energiplanens antagande
ger ett särskilt uppdrag till nämnder och bolag att i kommande budgetarbete integrera
åtgärder enligt energiplanen.
Ledningskontoret har föreslagit att energiplanen antas.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att energiplanen antas.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 96 forts.
Anföranden
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Lars Thomsson (C), Bodil Rosengren (V) och Matias
Swartling (MP).
Yrkanden
•

Inger Harlevi (M) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), på ett tillägg under
punkt 3.2 med följande lydelse: Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av
eldrivna fordon och laddinfrastruktur för dessa.

•

Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Åke Svensson (S), på att åtgärder för
att uppfylla energiplanens mål att återrapporteras i form av en handlingsplan med
prioriterade aktiviteter för respektive nämnd och bolag senast i samband med
budgetberedningen 2015.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade
antagits. Ordföranden ställde därefter i tur och ordning proposition på Inger Harlevis
och Isabel Enströms tilläggsyrkanden och fann att både hade vunnit bifall.
Expedieras:

Nämnderna
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 97
Aktualitetsprövning av Region Gotlands översiktsplan ”Bygg
Gotland 2010-2025”
RS 2013/664

- Länsstyrelsen Gotlands län 2013-10-16
- Samhällsbyggnadsförvaltningen och Ledningskontoret 2014-04-11
- Ledningskontoret och Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-04-15, Uppföljningsrapport
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 163

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotlands översiktsplan ”Bygg Gotland 2010-2025” bedöms vara aktuell. I
planen ingår även fördjupad översiktplan (FÖP) Hela Visby 2009 (inkl FÖP Norra
Visby 1995, FÖP A7-området 1996, FÖP Skrubbsområdet 1989, FÖP Visby Flygplats
1991, FÖP Visby Hamn 1995), FÖP Storsudret och Burgsvik 2013, FÖP Fårö 2014,
FÖP Östergarnslandet 1995, FÖP Fårösund 2004, FÖP Dalhem samhälle 1996 och
FÖP Ronehamns samhälle 1995.

Regionens översiktsplan ”Bygg Gotland 2010-2025” antogs av dåvarande kommun
fullmäktige 2010-06-14, § 79. Översiktsplanens intentioner och inriktning utgår från det
regionala utvecklingsprogrammet ”Vision Gotland 2025” (antagen av kommun
fullmäktige i juni 2008, § 73) där den övergripande målsättningen är att utifrån ett markoch vattenanvändningsperspektiv bidra till en långsiktig hållbar utveckling av Gotland.
Fördjupade översiktsplaner (FÖP) finns för Visbyområdet (Norra Visby 1995, A7
området 1996, Skrubbsområdet 1989, Visby Flygplats 1991, Visby Hamn 1995), Fårö,
Storsudret/Burgsvik, Östergarnslandet, Fårösund, Dalhem samt för Ronehamn. Dessa
ingår också i regionens översiktplan.
De översiktsplaner som ovan upptas (en del av äldre datum) äger fortfarande aktualitet
och ska fortsatt beaktas i planarbetet.
Regionfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning till,
aktualitetspröva, översiktsplanens aktualitet. I uppdraget ingår även fördjupningar av
översiktsplanen.
En del förutsättningar för den fysiska planeringen har förändrats sedan översiktsplanen
antogs. Så har t ex en ny plan- och bygglag trätt i kraft. En annan nyhet är att
strandskyddslagstiftningen har förändrats genom att kommunerna fått möjlighet att
peka ut så kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 97

forts.

Länsstyrelsen har lämnat en aktualitetsredogörelse över översiktsplanen där de statliga
och mellankommunala intressen som kan ha betydelse för översiktsplanens aktualitet
beskrivs.
Sammanfattningsvis bedömer länsstyrelsen att översiktsplanens strategier och
inriktningar till stora delar följts och därmed kan översiktsplanen anses vara aktuell.
Ledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen delar länsstyrelsens uppfattning att
översiktsplanens intentioner och strategier fortfarande är aktuella.
Ytterligare motiv för denna bedömning är det uppdrag ledningskontoret fick av
regionstyrelsens arbetsutskott (under § 22/2013) att genomföra en förstudie med temat
landsbygdsutveckling där bland annat serviceorternas betydelse och funktioner skall
belysas. Utredningen kommer att vara ett mycket viktigt planeringsunderlag inför
framtagandet av den nya översiktsplanen och beräknas vara klar tidigast vintern 2015.
Mot bakgrund av ovan sagda föreslår ledningskontoret att översiktsplanen aktualiseras i
sitt nuvarande skick.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, bedömt att översiktsplanen bedöms
vara aktuell.
Jäv
Jäv anmäldes av Anna Hrdlicka (M) som inte deltog i behandlingen av ärendet.
Anförande
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 98
Revidering av Internationell strategi för Region Gotland,
utvärdering av handlingsplan för 2013 samt handlingsplan för
2014
RS 2014/137

- Ledningskontoret 2014-03-03, reviderad 2014-04-15
- Regionstyrelsen 2014-04-22, § 129

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till reviderad internationell strategi för Region Gotland antas.

Ledningskontoret har på uppdrag av regiondirektören genomfört en revidering av den
internationella strategin. Arbetet har genomförts med hjälp av regionala och interna
nätverk. Fokus har lagts på att uppdatera dokumentet utifrån nuläget och bedömd
framtidsbild. Viktigt har också varit att införliva förvaltningarnas internationella arbete i
de fall där flera förvaltningar samverkar. Förvaltningarna har redovisat sina inter
nationella kontakter och bedömningar har genomförts utifrån detta. Ö-samarbetet inom
de europeiska öarna har fått ökat fokus medan andra delar som vänortssamarbete tonats
ner. Arbetet har haft som ingång att strategin skall vara kommunövergripande och att
samtliga förvaltningar skall vara förtrogna med arbetet i stort.
Handlingsplan för kommunövergripande internationellt samarbete 2013 har stämts av
och det kan konstateras att de prioriterade områdena och aktiviteterna har genomförts
under året.
Ett förslag till handlingsplan för 2014 har arbetats fram med den reviderade strategin
som bas. De prioriterade områdena och aktiviteterna under 2014 har rangordnats och
målbild samt ansvar har förtydligats. En begreppsförklaring bifogas planen för att göra
den lättare att förstå.
Ledningskontoret har föreslagit att reviderat förslag till internationell strategi antas av
fullmäktige, samt att regionstyrelsen antar förslag till handlingsplan för kommunöver
gripande internationellt samarbete 2014 och godkänner utvärdering av samma
handlingsplan gällande 2013.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 98 forts.
Regionstyrelsen har förslagit att den reviderade internationella strategin antas.
Anfö rand e n
Anföranden hölls av Inger Harlevi (M), Åke Svensson (S), Gustaf Hoffstedt (M), Lena
Celion (M), Ola Lindvall (C) och Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 99
Aktieägarpolicy - Region Gotlands bolagsstyrning
RS 2013/153

- Ledningskontoret PM 2014-02-25
- Ledningskontoret 2014-03-28
- Regionstyrelsen 2014-04-22, § 131

Regionfullmäktiges beslut
•

Aktieägarpolicy för Region Gotland antas.

I kommunallagen har sedan 1 januari 2013 införts nya skyldigheter för kommunala
bolag.
Ledningskontoret har nu i enlighet med reglerna för bolagsstyrning tagit fram ett förslag till
aktieägarpolicy. I en särskild promemoria redogörs närmare för skyldigheter.
Ledningskontoret har bedömt att regionstyrelsens uppsiktsplikt behöver förtydligas och
vilket även är infört i den föreslagna policyn. Denna policy gäller endast för Region
Gotlands egna aktiebolag. Verktyg för uppsikt i andra sammanhang kan också behöva
utvecklas, men av tidsmässiga skäl läggs detta förslag fram nu.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att aktieägarpolicyn antas.
Anförande
Anförande hölls av Inger Harlevi (M).
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi
Ledningskontoret Kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 100
Ändring av bolagsordning för Gotlandshem Värme AB
RS 2014/225

- AB Gotlandshem 2014-05-06
- Ledningskontoret 2014-05-07
- Regionstyrelsen 2014-05-16, § 175

Regionfullmäktiges beslut
•

Ändrad bolagsordning för Gotlandshem Värme AB antas enligt ledningskontorets
förslag.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.
AB Gotlandshem har föreslagit ändringar i bolagsordningen för sitt dotterbolag
Gotlandhem Värme AB. Förslagna ändringar innebär färre ledamöter och ändrad
lagstiftning.
Ledningskontoret har efter överläggningar med Gotlandshem lagt fram förslag till ändring
av bolagsordnig för Gotlandshem Värme AB. Kontoret har bedömt att de föreslagna
ändringarna tillgodoser kraven i kommunallagen.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att ändringen i bolags
ordningen antas.
Expedieras:

Gotlandshem
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 101
Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, Fårö
Vinor 1:18
RS 2014/142

- Tekniska nämnden 2014-02-26, § 42
- Ledningskontoret 2014-03-12
- Regionstyrelsen 2014-04-22, § 116

Regionfullmäktiges beslut
•

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten på fastigheten Fårö Vinor 1:18
fastställs i enlighet med tekniska nämndens förslag.

Tekniska nämnden har 2014-02-26, § 42 föreslagit att fastigheten Fårö Vinor 1:18 skall
ingå i befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Bakgrunden till förslaget
är Statens va-nämnds domslut i målet VA 139/11 om att fastigheten skall få möjlighet
att koppla in sig på det befintliga kommunala VA-nätet.
Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.
Regionstyrelsen har föreslagit att verksamhetsområdet fastställs i enlighet med tekniska
nämndens förslag.
Expedieras:

Länsstyrelsen Gotlands län: beslut och karta
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 102
Köpekontrakt för del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38
RS 2014/172

- Ledningskontoret 2014-04-10
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 164

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat köpekontrakt, med Gotland Visby Lagern 12 AB för del av fastigheten
Visby Artilleriet 1:38 om 5 500 000 kronor, godkänns.

Förslag till exploateringsavtal och köpekontakt (bilaga 1 och 2) för del av fastigheten
Visby Artilleriet 1:38 har upprättats med Gotland Visby Lagern 12 AB. Till grund för
exploateringsavtal och köpekontrakt ligger markanvisningsavtal godkänt av
regionstyrelsen 2013-10-31. Området omfattas av en detaljplan antagen 2009-07-17.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
- Detaljplanen möjliggör bl.a. byggnation av bostäder. Parterna har överenskommit om
att del av de uppförda bostäderna ska utgöras av bostäder för ensamhushåll, t ex
studenter.
- Som ett villkor för affären har parterna överenskommit om att minst hälften av den
totala bostadsyta som produceras inom ramen för exploateringsavtalet ska bestå av
hyreslägenheter.
- För att uppnå en för bostadsmarknaden rimlig hyresnivå har parterna
överenskommit om att hyresnivån för producerade lägenheter ska understiga 1 700
kr/kvm (kvadratmeter) och år för lägenheter mindre än 22 kvm respektive 1600
kr/kvm och år för lägenheter mellan 22-35 kvm.
- Exploatören utför och bekostar nödvändiga anläggningar avseende vatten, avlopp,
dagvatten, gator och grönområden.
- Exploatören betalar (erlägger) anslutningsavgifter för VA i enlighet med gällande
taxa.
- Regionen ansöker om fastighetsbildning och exploatören bekostar
fastighetsbildningen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 102 forts.
Köpekontraktet reglerar i tillägg till ovan i huvudsak följande:
- Exploatören förvärvar i enlighet med upprättat köpekontrakt del av fastigheten Visby
Artilleriet 1:38. Den exakta omfattningen av det aktuella markområdet ska fastställas
vid kommande fastighetsbildningen.
- Anvisat markområde ger enligt gällande detaljplan en byggrätt på ca 4 000 kvm,
inklusive byggnadsyta för befintliga byggnader.
- Exploatören betalar (erlägger) 5 500 000 kronor i köpeskilling.
- Köparen får tillträda fastigheten 1 juli 2014 under förutsättning att köpeskilling
erlagts.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat
exploateringsavtal, med Gotland Visby Lagern 12 AB för del av fastigheten Visby
Artilleriet 1:38och att upprättat köpekontrakt, om 5 500 000 kronor, godkänns för
vidare hantering i regionfullmäktige.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att köpekontraktet
godkänns, samt beslutat att godkänna exploateringsavtalet.
Anm: Regionstyrelsen kan fatta beslut om köp av fastigheter upp till 4 miljoner kronor.
Expedieras:

Gotland Visby Lagern 12 AB
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 103
Begäran om friköp av tomträtt (köpekontrakt) för Visby Sotaren 3
RS 2012/85

- Sweprod AB 2012-02-14
- Tekniska nämnden 2014-03-26,§ 63
- Ledningskontoret 2014-05-21
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 181

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till köpekontrakt med Visby Industrihotell AB om försäljning av tomträtten
Visby Sotaren 3 för en köpeskilling om 4 058 000 kronor godkänns.

Sweprod AB har begärt friköp av tomträtten för fastigheten Visby Sotaren 3, belägen
vid ringleden mellan Arbetarrörelsens hus och Linds handelsträdgård. Formell ägare av
fastigheten är Visby industrihotell AB.
Tekniska nämnden har utarbetat förslag till köpeavtal som är baserad på den nya avgäld
som parterna har överrenskommit om. Fastigheten omfattar 34 117 kvadratmeter vilket
enligt då gällande riktlinjer när förhandlingarna fördes, har resulterat i en föreslagen
köpeskilling om 4 058 000 kronor. I överenskommelsen undantas ett ca 300
kvadratmeter stort område, genom servitutsavtal, för den nya cirkulationsplatsen i
Stenhuggaren för gång- och cykelbana.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget. Kontoret bedömer att det inte är rimligt att
tillämpa de nya riktlinjerna retroaktivt.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att begäran om friköp
godkänns.
Anmärkning: Regionstyrelsen kan besluta om friköp av tomträtt upp till 4 miljoner kronor.
Expedieras:

Sweprod AB
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 104
Regelverk för serviceförvaltningen i Region Gotland
RS 2013/423

- Ledningskontoret 2014-02-26
- Ledningskontoret 2014-03-25
- Regionstyrelsen 2014-04-22, § 121

Regionfullmäktiges beslut
•

Regelverk för serviceförvaltningen fastställs.

•

Tjänsterna indelas i tre kategorier enligt regelverket.

•

Förändringar i tjänsteutbud och kategoriindelning samt konkurrensutsättning av
serviceförvaltningens verksamhet delegeras till regionstyrelsen för vidare delegation.

Serviceförvaltningen bildades 2009-04-01 genom att sammanföra servicefunktioner från
förvaltningarna till ny organisatorisk enhet. På uppdrag av regiondirektören har
ledningskontoret utvärderat serviceförvaltningen under augusti 2012 till januari 2013.
Utvärderingen pekade på behov att förtydliga både serviceförvaltningens uppdrag och
dess regelverk, inklusive förhållandet mellan serviceförvaltningen och kunderna/förvalt
ningarna.
På uppdrag av regiondirektören har en från ledningskontoret och serviceförvaltningen
gemensam projektgrupp arbetat fram förslag till regelverk. Utgångspunkt för uppdraget
var:
-

Oförändrad förvaltningsorganisation och oförändrad politisk styrning

-

Utredningen berör enbart serviceförvaltningens verksamhet

-

Principer/regelverk fastställs av regionfullmäktige efter remissomgång till nämnderna

Avsikten är att styra tydligt från ledningskontoret på färre tjänster än hittills. Service
förvaltningen och kunder/förvaltningar får å sin sida utrymme för att utveckla nya
tjänster både utifrån hur serviceförvaltningen kan förändra och utveckla tjänster, och att
kunder/förvaltningar vid behov skall kunna efterfråga nya eller förändrade tjänster från
serviceförvaltningen.
Regelverk för serviceförvaltningen reglerar utöver serviceförvaltningens verksamhet
också fördelning av ansvar och resurser mellan ledningskontoret, serviceförvaltningen
och fackförvaltningarna.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 104 forts.
Generellt instämmer alla förvaltningsledningar i de grundläggande tankarna bakom
regelverket; att stödtjänster skall bidra till
-

koncernnytta - mesta möjliga nytta för hela organisationen

-

kundnytta - nytta för den enskilda förvaltningen

Alla, inklusive serviceförvaltningen, uppfattar att det är positivt med tydligare regelverk
för serviceförvaltningen.
Förslag till regelverk har också varit på remiss till samtliga nämnder. Under arbetets
gång har ärendet också i flera omgångar redovisats och diskuterats i koncernlednings
gruppen.
I samband med diskussioner med förvaltningsledningarna har framkommit betydelsen
av att se till hela Region Gotlands samlade nytta, att ta till vara på den samlade
kompetensen och att använda resurser på ett effektivt sätt.
Flera nämnder påtalar behov av specifik strategisk kompetens på fler än de områden
som anges i regelverket, framförallt förbättringskunskap. Flera remissvar påtalar också
behovet av att serviceförvaltningens personal har både sakkompetens inom yrkes
området och kunskap om nämndernas verksamheter.
Ledningskontoret anser att konkretisering och utveckling av regelverket kan ske dels
genom fortsatt årlig anpassning av regelverket i samband med strategisk plan och budget
och dels genom skriftliga överenskommelser mellan serviceförvaltningen och kunder.
Den samrådsgrupp som kommer att finnas mellan ledningskontoret och serviceförvalt
ningen ger också möjlighet till fortlöpande diskussion om justeringar i tjänsteutbud,
prissättning, kvalitet etc.
Genomförande av regelverket innebär fortsatt arbete via ovan nämnda samrådsgrupp
och de strategiska nätverk som finns inom regionen inom olika kompetens- eller
verksamhetsområden förutsätts också ta del av detta arbete.
Arbetsutskottet hade överlämnat ärendet utan eget yttrande.
På regionstyrelsens sammanträde föreslog ordföranden att fullmäktige fastställer dels
regelverk för serviceförvaltningen i Region Gotland och dels att serviceförvaltningens
tjänster delas in i tre kategorier.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 104 forts.
Förändringar i tjänsteutbud och kategoriindelning samt konkurrensutsättning av
serviceförvaltningens verksamhet delegeras från fullmäktige till regionstyrelsen för
vidare delegation.
Expedieras

Nämnderna
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Adm. utv.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 105
Uppdatering av mål och riktlinjer för konstnärlig gestaltning vid
uppförande av offentliga byggnader och anläggningar inom
Region Gotland
RS 2013/66

- Kultur- och fritidsnämnden 2012-11-13, § 71
- Tekniska nämnden 2012-09-26, § 196
- Regionstyrelsen 2013-04-30, § 112 (återremiss)
- Ledningskontoret 2014-04-07
- Regionstyrelsen 2014-04-22, § 125

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Kultur- och fritidsnämnden har i beslut föreslagit att fullmäktige antar ett nytt styr
dokument i enlighet med ärendets rubrik. Förslaget innebär en uppdatering av hittills
gällande styrdokument i samma ämne, vilket visat sig innehålla oklarheter vad gäller
rollfördelning, tillämpningsområdet, ansvarsfrågan för ägandet och förvaltningen av
konsten samt beräkning av avsatta medel.
Förslaget innehåller även några nyheter. Framför allt kan här nämnas att regelverket nu
även ska omfatta nyproduktion av inhyrda lokaler, i och för sig bygger detta på frivillig
het hos fastighetsägaren då denne inte kan tvingas att ha offentlig konst i sina lokaler.
Förslaget innehåller också ett uttryckligt krav på att mångfalds- och jämställdhets
perspektiv beaktas vid val av konstnär. Dessutom har begreppet ”konstnärlig
utsmyckning” ersatts med begreppet ”konstnärlig gestaltning”.
Förslaget har godkänts av tekniska nämnden.
Ledningskontoret har inga erinringar mot förslaget förutom att visst förtydligande ska
göras i förslagets 3 § och begreppet ”offentligt” bygg- och anläggningsprojekt. Tanken
är att uttrycket ”offentlig” ska stå för byggnader och anläggningar där verksamheten
riktas mot allmänheten varför dessa därför medges tillträde dit.
Undantagna blir då vissa specifika byggnader och anläggningar som används för
regionens tekniska verksamheter som inte är avsedda för att beträdas av allmänheten,
t.ex. reningsverk, verkstäder, förråd och liknade.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 105 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att 4 § får ett tillägg på följande vis: ”Dock ska den totala
kostnaden inte överstiga 1 (en) procent”. Proposition ställdes på tilläggsyrkandet och
ordförande fann att detta vunnit bifall.
Yrkande
•

Tommy Gardell (S) yrkade, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) och Mats-Ola
Rödén (FP), att ärendet återremitteras med motiveringen att en konsekvensutredning
ska göras innan beslutet fattas.

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att ärendet skulle återremitteras.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 106
Omfattning av patientnämndens uppdrag – skolhälsovård
RS 2013/794

- Patientnämnden 2013-12-11, § 65
- Ledningskontoret 2014-04-07
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 172

Regionfullmäktiges beslut
•

Patientnämndens uppdrag utvidgas inte, till att även omfatta skolhälsovård.

Patientnämnden har i skrivelse den 11 december 2013 gjort en framställan hos region
fullmäktige om avgörande av frågan om nämndens uppdrag skall omfatta skolhälsovård.
Barn- och utbildningsnämnden liksom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beretts tillfälle
att yttra sig i ärendet. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har avstått från att yttra
sig eftersom gymnasieskolan erhåller skolhälsovård via barn- och utbildningsnämnden.
Barn- och utbildningsnämnden har i yttrande, den 20 mars 2014, § 23, avstyrkt att
patientnämndens uppdrag skall omfatta skolhälsovården. Barn- och utbildnings
nämnden har vidare upplyst om att skolhälsovården har egna kvalitets- och
synpunktsrutiner.
Ledningskontoret anför att den offentliga makten skall enligt grundlagen utövas under
lagarna. Härav följer bl.a. en myndighet inte utan rättsligt stöd kan bedriva tillsyn eller
liknade uppsikt mot annans verksamhet. Utredningen i ärendet visar att någon laglig
skyldighet eller rättighet inte föreligger för en patientnämnd att ta sig an skolhälsovård.
Gällande reglemente för patientnämnden ger inte heller stöd för det.
Frågan blir då om regionen frivilligt skall söka konstruera ett system där en nämnd
bedriver tillsyn eller dylikt över en annan nämnds verksamhet. Varken patientnämndens
eller barn- och utbildningsnämndens yttranden uttrycker ett önskemål om detta. Vad
socialdepartementet må anse om det önskvärda i ett sådant förhållande utan att frågan
samtidigt är föremål för behandling enligt finansieringsprincipen saknar betydelse.
Sålunda finner ledningskontoret att det inte framkommit något klart skäl för att utvidga
Patientnämndens uppdrag.
Ledningskontoret har sammanfattningsvis inte funnit något klart skäl för att utvidga
patientnämndens uppdrag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 106 forts.

Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att patientnämndens
uppdrag inte utvidgas.
Expedieras:

Patientnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 107
Medborgarförslag. Ändring av de lokala ordningsföreskrifterna.
Koppeltvång för hundar i motionsspåret vid Visborg (f.d. P 18)
RS 2012/235

- Medborgarförslag 2012-04-20
- Ledningskontoret 2014-03-21
- Polismyndigheten Gotland 2014-04-15
- Regionstyrelsen 2014-04-22, § 117

Regionfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget bifalls på så sätt att tillägg görs i de lokala ordningsföreskrifterna
3 § och 18 § enligt följande, (tillägg i fet stil):
3 § Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap.
2 § andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: samtliga
kyrkogårdar och begravningsplatser i kommunen, kommunägda och andra badplatser enligt
bilaga 1, idrotts- och rekreationsområdet VISBORG enligt detaljplan ”Del av Visby
Visborg 1:9 m.fl., gränser enligt bilaga 7, mark som ej är detaljplanelagd inom ett
område i Visby som norrifrån begränsas av tänkt rät linje från strandkanten vid Snäcks
campings norra gräns upp till Lummelundsväg - Lummelundsväg söderut - rondellen 
Kung Magnus väg - Jägargatan - Norra Hansegatan söderut - Östra Hansegatan Stenkumlaväg söderut - Allégatan västerut - Färjeleden norrut - rondellen - tänkt rät linje i
Färjeledens förlängning från rondellen till strandkanten.
För de badplatser som anges i första stycket gäller endast föreskrifterna om camping enligt
15 § och vistelseförbud för hund enligt 17-18 §§.
Inom idrotts- och rekreationsområdet VISBORG som anges i första stycket gäller
endast föreskrifterna om hund enligt vad som anges 17-18 §§.
För den del av området som jämställts med offentlig plats och utgörs av ej detaljplanelagd
mark i Visby gäller endast vissa föreskrifter vilket framgår av respektive paragraf.
---------””-----------
Hundar
17 § Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den
som endast tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 18 och 19 §§. Det
som sägs i dessa paragrafer gäller inte för ledarhund för synskadad person, andra

assistanshundar försedda med tjänstetecken eller för polishund i tjänst.

18 § Hund skall stå under sådan tillsyn att den hela tiden är under kontroll. Hundar skall
hållas kopplade inom följande områden: kyrkogårdar, begravningsplatser, försäljningsplats
där torghandel pågår, i gallerian på Östercentrum, Almedalen och Botaniska trädgården
samt - under tiden 1 maj - 30 september - i park eller plantering.
Hundar skall hållas kopplade inom synhåll från de motionsspår för gång, löpning,
cykel- och skidåkning som ligger inom området för detaljplanen ”Del av Visby 1:9
m.fl. (idrotts- och rekreationsområdet VISBORG) vars gränser framgår av
bilaga 7.
Tikar skall under löptid hållas kopplade inom hela kommunen, dock inte inom inhägnade
områden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 107 forts.
När en hund inte hålls kopplad skall den ha halsband på sig med ägarens namn, adress och
telefonnummer.
Hundar får inte vistas på lekplats. Hund får ej heller - under tiden 1 maj - 30 september 
vistas på de badplatser som anges i bilaga 1.
------””-----
•

Huruvida särskild skyltning med upplysning om kopplingstvånget ska göras
överlämnas till tekniska nämnden att avgöra.

I ett medborgarförslag har Anders Lickhammer föreslagit koppeltvång för hundar i
motionsspåren på Visborg (f.d. P18). Regionfullmäktige har överlåtit på regionstyrelsen
att avgöra ärendet.
Ledningskontoret delar förslagsställarens uppfattning att det är ett problem med hundägare
som inte håller sina hundar kopplade på rätt sätt och att detta vållar olägenheter för
omgivningen. Polisen har också vid några tillfällen efterhört hur det förhåller sig med
regleringen av motionsspåren då incidenter inträffat med lösspringande hundar.
Regionstyrelsen beslutade 2012-12-18, § 377, att återremittera ärendet för ett
förtydligande av beslutsförslaget. Efter återremissen har en grundlig genomgång gjorts
av den nu lagakraftvunna detaljplanen som framtagits med syfte att skapa ett levande
och attraktivt idrotts- och rekreationsområde inom Visborgsområdet.
Trots att nya förutsättningar nu visats sig gälla för den rättsliga regleringen av området
vidhåller ändå ledningskontoret uppfattningen att på området ska gälla visst kopplings
tvång för hundar. Att området avsatts för rekreations-, idrotts- och friluftsändamål gör
att regionen har befogenhet att utfärda lokala ordningsföreskrifter som föreskriver att
visst förhållningssätt ska gälla för området, trots att det utgör kvartersmark. Kommuner
får med stöd av bl.a. 3 kap. 8 § ordningslagen (OL) meddela de ytterligare föreskrifter
(lokala ordningsföreskrifter) för kommunen eller del av denna som behövs för att
upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats. Samtidigt anser kontoret att
området är så pass stort att både hundägare med lösa hundar och motionärer borde
kunna samsas där utan konflikter. Därför föreslås att en begränsning införs för
hundägarna genom att de måste hålla hunden kopplad när de befinner sig inom synhåll
från motionsspåren.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Det ska dock noteras att även om koppeltvång råder är polisen den myndighet som
handhar övervakningen att inte överträdelser sker av ordningsföreskrifterna.
Efter detaljplanens ikraftträdande får ansvarig nämnd ta upp frågan om uppsättande av
erforderliga informationsskyltar. Frågan om skyltning får därför överlämnas åt tekniska
nämnden att bevaka.
De organisationer som har särskilt nyttjanderättsavtal med regionen bör informeras i
särskild ordning om de nya ordningsföreskrifterna när de träder i kraft.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att medborgarförslaget
tillstyrks.
Expedieras:

Förslagsställaren
Länsstyrelsen (paragraf samt bilaga 7)
Ledningskontoret Kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Motion. Sociala hänsyn vid upphandlingar
RS 2013/760

- Motion 2013-11-25
- Ledningskontoret 2014-03-05
- Regionstyrelsen 2014-04-22, § 120

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att genomföra en allmän översyn av Region
Gotlands policy och riktlinjer för upphandling.

Inger Olofsson (C) och Eva Nypelius (C) har i en motion föreslagit att Region Gotland tar
fram tydliga riktlinjer för att använda sociala kriterier vid upphandlingar för att
underlätta för fler som står långt från arbetsmarknaden att få sysselsättning. Detta för att
stödja utvecklingen mot fler, större och ekonomiskt hållbara sociala företag.
Ledningskontoret redogör i korthet för innehållet i upphandlingsutredningens slut
betänkande, Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling som lämnades över till
finansdepartementet i mars 2013. I utredningens kapitel 8, Socialt ansvarsfull offentlig
upphandling konstateras att det finns ett antal svårigheter med att ställa sociala krav vid
offentlig upphandling. Fokus i arbetet kring sociala hänsyn har i Sverige, liksom i övriga
nordiska länder, mest riktats mot att leverantörer i tredje land lever upp till de mest
grundläggande principerna om mänskliga rättigheter.
Det är i dagsläget svårt att definiera hur mervärdet för organisationer inom den sociala
ekonomin ska beaktas vid upphandlingar. Mervärdet kan beaktas t ex genom att
använda sociala klausuler i form av utförandevillkor i upphandlingskontrakt. Det går
inte att positivt särbehandla icke-vinstsyftande organisationer genom att utesluta
vinstdrivande företag i en offentlig upphandling.
Ledningskontorets anför i yttrande att det i nuläget inte finns anledning att skriva om
policy och riktlinjer utifrån just sociala kriterier. Man kan förvänta sig att lagstiftningen
inom en relativt snar framtid kommer att förändras utifrån det arbete som
Upphandlingsutredningen gjort. Troligen kommer ett större arbete med att uppdatera
policy och riktlinjer för upphandling att ske under slutet av 2014.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 108 forts.
Region Gotland använder redan idag möjligheten att, i lämpliga upphandlingar, använda
sociala klausuler i form av utförandevillkor.
Regionstyrelsen har påpekat att EU:s nya upphandlingsdirektiv godkändes av Europa
parlamentet i januari 2014.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls, samt föreslagit att en allmän översyn av
Region Gotlands policy och riktlinjer för upphandling genomförs.
A n för a nden
Anföranden hölls av Inger Olofsson (C) och Brittis Benzler (V).
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 109
Motion. Tilläggsbelopp till elever i behov av extraordinära
stödåtgärder
RS 2013/662

- Motion 2013-10-14
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-03-20 § 22
- Ledningskontoret 2014-04-07 med konsekvensanalys
- Regionstyrelsen 2014-04-22, § 127

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

I en motion från Anna Andersson (C) föreslås ett antal förändringar kring den del av
elevbidraget som kallas tilläggsbelopp. Denna ersättning ska ge förutsättningar för
skolan att erbjuda extraordinära stödåtgärder till elever med särskilda och omfattande
behov. Stödåtgärderna ska vara sådana som inte har någon koppling till den vanliga
undervisningen, t.ex. tekniska hjälpmedel eller anpassning av skollokaler. Motionären
yrkar att:
-

Tydlig information och tydliga riktlinjer för ansökan, beslut och överklagande läggs ut
på Regionens hemsida.

-

All personal inom barnomsorg och skola kontinuerligt får utbildning i hur man kan
arbeta med elever inom autismspektrumområdet samt med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

-

Samtliga elevers ansökningar om tilläggsbelopp ska bedömas individuellt oavsett
funktionsnedsättning.

-

Regionen tydliggör riktlinjerna och ansvarsfördelningen mellan assistansbidrag via
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och stöd via
tilläggsbelopp.

Barn- och utbildningsnämnden har ingett yttrande i enlighet med förvaltningens förslag där
det konstateras att motionären framför ett antal oriktiga uppgifter om tilläggsbeloppets
hantering. De redogör för hur ansökan om detta särskilda stöd administreras och
beslutas.
-

Information angående ansökningsförfarande och möjlighet att överklaga negativt
beslut om tilläggsbelopp finns publicerat på http://www.gotland.se/76697.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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-

Sedan våren 2013 pågår ett samarbetsprojekt med Hansa utbildning – ”Att se dold
resurs”, som har riktat sig både till personalgrupper inom grundskola och fritidshem
samt en särskild utbildningsinsats till samtliga förskolechefer och rektorer.

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar nu för att hitta rutiner för att på ett mer
kontinuerligt sätt erbjuda personalgrupper kompetensutveckling inom området.
-

Samtliga ansökningar har alltid behandlats individuellt.

-

Ansökan om stöd via LSS kan bara ske av vårdnadshavare. Barn- och utbildnings
förvaltningens uppfattning är att vårdnadshavare som nekats stöd via LSS under
skoldagen och överklagat beslutet till förvaltningsrätten där fått besked om att stöd
under skoltid faller under skolans ansvarsområde.

Ledningskontoret har under sin handläggning av ärendet gjort en särskild bedömning av
konsekvenser för barn och ungdomar. Kontoret har i sin bedömning stött sig på skol
lagen där varje barn har rätt att få det individuella stöd som behövs för att kunna nå
målen för undervisningen. Detta är rektors/förskolechefs ansvar. Tilläggsbeloppet är
endast avsett att underlätta extraordinära insatser som inte är av pedagogisk karaktär.
Kontoret bedömer att motionens grundsyfte är tillgodosett genom skollagens krav på
barn- och utbildningsnämndens ordinarie verksamhet samt genom de rutiner som barnoch utbildningsförvaltningen redovisar.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med ledningskontorets
skrivelse.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 110
Motion. Inför sortering av verksamhetsavfall
RS 2013/759

- Motion 2013-11-25
- Ledningskontoret 2014-04-10
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 166

Regionstyrelsens beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till att förslaget ligger utanför Region Gotlands
renhållningsansvar.

Jenny Guteäng (M) yrkar i en motion till Regionfullmäktige att Region Gotland undersöker
möjligheten att införa obligatorisk sortering i avfallsfraktioner för verksamhetsavfall.
Motionären refererar till att Region Gotland är en så kallad ekokommun och sedan
några år har obligatorisk sortering av hushållens avfall i kompost och brännbart, samt att
även andra fraktioner som plast, tidningar, glas, papp och så vidare sorteras och lämnas
till återvinning. För verksamhetsavfall som exempelvis byggavfall finns inte samma
system. Sortering i fraktioner torde vara att föredra även gällande verksamhetsavfall.
Det kommunala avfallsansvaret innefattar hushållsavfall och därmed jämförligt avfall,
men det är bara en del av avfallsströmmarna. Verksamhetsavfall som exempelvis
byggavfall eller återvinningsmaterial som faller under producentansvar ingår inte i
kommunernas rådighet, utan hanteras av andra. Verksamhetsutövare har plikten att hitta
egna lösningar för att förebygga avfall och inom regelverket ta hand om sitt eget
verksamhetsavfall på lämpligaste sätt. Ofta sker det genom att de anlitar avfalls
entreprenörer. Men den kommunala avfallshanteringen måste kunna ta hand även om
verksamhetsavfall. Den kommunala avfallsplanen ska omfatta alla avfallsströmmar i en
kommun. På Gotland finns ett antal företag verksamma i avfallsbranschen och allt fler
byggföretag har en egen avfallspolicy som innebär avfallsförebyggande arbete samt
avfallssortering. Det grovavfall från byggen som ändå kommer in till regionens
deponier sorteras till viss del efter insamling, då det måste klassas och det som går,
sorteras ut som brännbart avfall.
Att förebygga avfall är att minska mängden avfall som uppstår och att minska mängden
farliga ämnen i avfallet. Förebyggande av avfall betonas i EU:s ramdirektiv för avfall och
prioriteras i Naturvårdsverkets nya nationella avfallsplan. Att förebygga avfall handlar
endast till en liten del om åtgärder i avfallsledet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Ledningskontoret har bedömt att, trots att förslaget är bra, kan kravet inte ställas av
regionen. Det bör komma inifrån branschen och kombineras med arbete för att
förebygga avfall.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås med
hänvisning till att förslaget ligger utanför Region Gotlands renhållningsansvar.
A nför a nden
Anföranden hölls av Jenny Guteäng (M) och Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 111
Motion. Giftfri vardag
RS 2013/810

- Motion 2013-12-16
- Ledningskontoret 2014-04-10
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 167

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls. Förslagen är i linje med nationellt miljömålsarbete. För regionens
del bör arbetet införlivas i arbetet med nytt miljöprogram där en kemikaliestrategi
bör ingå.

•

Kartläggning och utfasning av giftiga kemikalier inom alla de verksamheter som
särskilt berör barn och ungdomar bör inledas, både inom fastighetsförvaltning och
inom de verksamheter som arbetar med barn och unga. I den mån det kräver nya
resurser bör de äskas i kommande års budgetar, dels för inventering, dels för att
ersätta utrustning som verksamheterna, efter inventering finner att de ska fasas ut av
kemikalieskäl.

•

För regionens kunskapshöjande arbete i frågan prioriteras egna medarbetare.

Lars Thomsson m.fl. (C) yrkar i en motion att Region Gotland gör en kartläggning var i
regionens verksamhet som giftiga ämnen kan finnas med fokus på barn och ungdomar
och att regionen ställer krav på giftfria produkter vid upphandling exempelvis genom de
kriterier som Miljöstyrningsrådet anger samt att regionen ska agera kunskapshöjande
gällande de gifter som finns runt om oss.
Regeringens strategi för en giftfri vardag handlar bland annat om insatser för att minska
kemikalieriskerna för barn, att tillämpa och stärka befintliga kemikalieregelverk, att
avgifta kretsloppen och att minska riskerna med läkemedelssubstanser i miljön.
Kemikalieinspektionen har på uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en
giftfri vardag. Att minska de kemiska riskerna i vardagen är ett steg på vägen att nå
riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri miljö.
Ledningskontoret bedömer att frågan är viktig och att personal inom skola, förskola, hälso
och sjukvård ska kunna känna sig trygga med miljöfaktorer i sin arbetsmiljö.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 111 forts.
Frågorna om kemikalier i skola och förskola och inom hälso- och sjukvården engagerar
många medarbetare och lyftes bland annat under det miljöseminarium som hölls i
regionfullmäktige 31 mars. För att kunna genomföra motionens förslag krävs dock att
mer resurser äskas och beviljas i kommande års budgetar, dels för inventering, dels för
att ersätta utrustning som verksamheterna, efter inventering finner att de ska fasa ut av
kemikalieskäl. Idag finns inte lediga resurser att sätta in på kemikalieinventeringar fullt
ut, eller på medarbetare- och chefsutbildningar i verksamhetsnära kemikaliefrågor inom
de förvaltningar som främst arbetar med barn och unga.
Miljöstyrningsrådets kriterier tillämpas redan av regionen upphandlare. För att nå ut
med rätt kompetens till alla upphandlande och inköpande funktioner inom regionen
behövs mer resurser än idag kunna läggas på kompetensutveckling; både för att ta fram
material för utbildning och för att kunna ge medarbetare och chefer möjlighet att sätta
av tid för utbildning.
För regionens kunskapshöjande arbete i frågan bör egna medarbetare prioriteras, bara
att kunna nå ut till dem förutsätter att nya kompetensutvecklingsresurser kan tillföras.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks och att vid behov nya medel
äskas.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen tillstyrks.
A nför a nden
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C) och Isabel Enström (MP).
Expedieras:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 112
Motion. Temasammanträde i regionfullmäktige om barn och unga
RS 2014/181

- Motion 2014-03-31
- Regionfullmäktiges presidium 2014-05-14

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Anna Andersson (C) har i en i en motion yrkat att presidiet för Region Gotlands
fullmäktige planerar in ett sammanträde på temat barn och unga på Gotland.
Anna Andersson anför som motiv att det alltför sällan ges möjlighet till information och
diskussion kring en mer specifik fråga. Ett temamöte om barn och unga på Gotland kan
med fördel utgå ifrån Barnkonventionens olika områden och ge möjlighet för barn och
unga att göra sin röst hörd.
Regionfullmäktiges presidium har diskuterat frågan och anser att intentionen i motionen är
bra och även att möjlighet ges för fler intresserade från allmänheten att delta. Möjlighet
till fördjupning i olika frågor har efterlysts vid olika tillfällen och det har genomförts vid
några tillfällen. Presidiet delar uppfattningen att det är bra om vi kan ge mer tid till
fördjupningar i olika frågor. Presidiet anser att det är svårt att anordna temamöten i
anslutning till ordinarie fullmäktigesammanträden och anser därför att de bör
genomföras på kvällstid av den anledningen, men även för att ge intresserade och
deltagare möjlighet att närvara.
Möjligheten att genomföra ett temamöte under innevarande mandatperiod är av
tidsmässiga skäl inte möjligt utan vi anser att frågan får behandlas av det presidium som
väljs för kommande mandatperiod.
A nför a nde
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
Expedieras:

Fullmäktiges kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 113
Årlig allmänpolitisk debatt; förstudie
RS 2014/331

- Motion 2011-11-28
- Regionfullmäktige 2012-02-20
- Fullmäktiges presidium 2014-06-12

Regionfullmäktiges beslut
•

Förstudien godkänns och överlämnas till det nyvalda regionfullmäktige för perioden
2014-2018 att besluta om allmänpolitisk debatt ska införas.

Ledamoten Margareta Persson (M) yrkade i en motion från 2011-11-28 att en förstudie
genomförs om en årlig allmänpolitisk debatt.
Regionfullmäktige beslutade i februari 2012 att bifalla motionen och att
regionfullmäktiges presidium skulle göra förstudien.
Presidiet tog kontakt med Sveriges Kommuner och Landsting 2012 för att få
information om vilka kommuner och landsting som genomfört eller avsåg att
genomföra allmänpolitiska debatter. Följande kommuner arbetade med frågan;
Höganäs, Arboga, Strängnäs, Tidaholm samt landstingen i Östergötland och Sörmland.
Presidiet har haft kontakt, under vintern 2012/2013 med kommunstyrelse- och
landstingsordförande i följande kommuner; Höganäs, Arboga, Strängnäs, Tidaholm
samt landstingen i Östergötland och Sörmland för att få information om hur de
genomfört eller avsåg att genomföra allmänpolitiska debatter.
Våren 2013 informerades gruppledarna för respektive parti i fullmäktige om resultatet.
Följande framkom vid kontakter med samtliga ovanstående kommuner och landsting:
1.

De tillfrågade kommunerna och landstingen har genomfört eller avsåg
genomföra allmänpolitisk debatter.

2.

De landsting och kommuner som genomfört allmänpolitisk debatt i sitt
fullmäktige har varit nöjda med resultatet. Här betonas vikten av att få tid till
fördjupning i viss fråga och att enskilda ledamöter får möjlighet till en friare
diskussion.

3.

Hur ofta det skall vara allmänpolitisk debatt är en ambitionsfråga. Höganäs
fullmäktige väljer att ha två möten per år. Andra väljer en per år, eller en eller två
gånger per mandatperiod.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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4.

Vissa fullmäktige väljer att ha allmänpolitisk debatt i anslutning till ordinarie
fullmäktige och då i samband med att en fråga är aktuell. Andra väljer att ha
särskilda möten på kvällstid. Avgörande är hur omfattande frågan är som skall
diskuteras. Vid behandling av en specifik fråga anses att det kan ske på ordinarie
sammanträdestid, dock tidsbegränsat. Önskas mer tid för diskussioner så är
kvällstid och särskilt utsatt möte att föredra.

5.

Det fattas inga beslut på de allmänpolitiska debatterna utan anses i vissa fall som
en del i beredningen av ett ärende, som återkommer i ett senare skede.

6.

Mötena protokollförs hos samtliga och ersättning utgår till ledamöter och
ersättare.

7.

Allmänheten inbjuds att närvara och närvaron har varit som det brukar vara på
ordinarie fullmäktigesammanträden.

8.

Det varierar i ärendens omfattning från utveckling av ett hamnområde till
utveckling av kommun eller landsting. Frågans omfattning avgör om mötet kan
ske i samband med ordinarie sammanträde eller om det krävs ett särskilt möte.

9.

Beslut om särskilda regler tagna av fullmäktige för den allmänpolitiska debatten
har Höganäs. Deras regelverk begränsar talartiden för inledning, inlägg och
antalet repliker. Införs begränsningar så är det viktigt att det finns enighet kring
dessa.

10.

Representant för majoriteten inleder debatten, därefter representant för
oppositionen och sedan övriga ledamöter. I vissa ärenden kan tjänstemän svara
för föredragning. Beror på ärendets art.

11.

De som väljer att ha allmänpolitiska debatter som ett särskilt möte beslutar om
detta i samband med att sammanträdesplanen fastställs.

12.

Höganäs kommun är den kommun som kommit längst. De har ett särskilt
reglemente fastställt av fullmäktige samt att de beslutat om två allmänpolitiska
debatter årligen. Övriga är i sin linda och prövar sig fram

Presidiet föreslår att förstudien godkänns och överlämnas till det nyvalda
regionfullmäktige för mandatperioden 2014-2018 att besluta om allmänpolitisk debatt
skall införas.
A nför a nde
Anförande hölls av Margareta Persson (M).
Expedieras

Fullmäktiges kansli
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 114
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen
Gotlandsmusiken 2013
RS 2014/356

- Gotlandsmusiken 2014-06-04, årsredovisning och revisionsberättelse

Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat- och balansräkning för år 2013 fastställs för stiftelsen Gotlandsmusiken.

•

Stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

Regionfullmäktige har att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet
för stiftelsen Gotlandsmusiken för verksamhetsåret 2013.
Jä v
Jäv anmäldes av Björn Jansson (S), Hans Klintbom (C), Ursula Jacobsson (C), Mona
Magnusson (S) och Daniel Sundberg (S).
Expedieras

Stiftelsen Gotlandsmusiken
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 115
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet
Finsam Gotland 2013
RS 2014/356

- Samordningsförbundet Finsam Gotland 2014-06-04 årsredovisning och revisionsberättelse

Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat- och balansräkning för år 2013 fastställs för samordningsförbundet Finsam
Gotland 2013.

•

Samordningsförbundet Finsam Gotland 2013 beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2013.

Regionfullmäktige har att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet
för samordningsförbundet Finsam Gotland 2013 (Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser).
Jä v
Jäv anmäldes av Brittis Benzler (V).
Expedieras

Samordningsförbundet Finsam Gotland
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 116
Avsägelser och fyllnadsval. Odinska Donationsfonden. Miljö- och

hälsoskyddsnämnden. Revisor för regionens räkenskaper, Gotlands
Filmfond, stiftelser som förvaltas av regionstyrelsen, Wisby Ridklubb,
AB Gotlandshem, Gotlandshem Värme AB. Valnämnden.
2014/3

- Göte Larsson 2014-04-28
- Lisbeth Ek 2014-04-28
- Per-Ewe Boberg 2014-04-24
- Karin Palmqvist 2014-05-08
- Conny Broén 2014-05-19
- Britta Stridh 2014-06-10

Regionfullmäktiges beslut
•

Göte Larsson, Lisbeth Ek, Per-Ewe Boberg, Karin Palmqvist (S), Conny Broén (S) och Britta
Stridh (M) befrias från sina uppdrag.

•

Till ny ersättare i styrelsen för Odinska Donationsfonden t.o.m. 2014-12-31 utses:
V
Thomas Gustafsson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga

•

Till ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Hanna Lenholm, Hagstigen 52, 621 50 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Tony Johansson

•

Till ny revisor för regionens räkenskaper, Gotlands Filmfond, Stiftelser som
förvaltas av regionstyrelsen och Wisby Ridklubb t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby
Till ny revisor för AB Gotlandshem och Gotlandshem Värme AB t.o.m. 2014-12-31
utses:
M
Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby
Till ny ersättare som revisor för AB Gotlandshem och Gotlandshem Värme AB
t.o.m. 2014-12-31 utses:
S
Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941 623 79 Klintehamn

•

Till ny ersättare i valnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
M
Ulf Tyrefors, Lojsta Skote 421, 623 59 Hemse
att inträda vid förhinder för Hans af Peterséns i ordningen efter Per Österlund

•

Val av ledamöter i styrelsen för Gotlandshem Värme AB görs inte på grund av
ändrad bolagsordning.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 116 forts.

Göte Larsson, Lisbeth Ek och Per-Ewe Boberg har avsagt sig uppdraget som ledamöter i
styrelsen för Gotlandshem Värme AB.
Karin Palmqvist (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Conny Broén (S) har avsagt sig uppdraget som revisor för regionens räkenskaper, AB
Gotlandshem, Gotlandshem Värme AB, Gotlands Filmfond, Stiftelser som förvaltas av
regionstyrelsen och Wisby Ridklubb.
Britta Stridh (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i valnämnden.
Expedieras:

Odinska Donationsfonden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Revisorer för regionens räkenskaper
Gotlands Filmfond
Stiftelser som förvaltas av regionstyrelsen
Wisby Ridklubb
AB Gotlandshem
Gotlandshem Värme AB
Valnämnden
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

168

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-06-16

Rf § 117
Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Johan Thuns medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärd på
Öjagatan i Visby.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2014/266
2014-05-08

Britt Ohlssons medborgarförslag om att rökdykningskompetens ska
finnas på norra och södra Gotland samt att räddningsvärnen åter
blir deltidsstationer.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2014/280
2014-05-16

Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 118
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Yvonne Larssons medborgarförslag om att utfärda parkeringstillstånd till Region Gotlands
personal. RS 2013/485
•

Tekniska nämnden 2014-04-23, § 100

K-G Thomssons medborgarförslag om att varor till affärer och restauranger i Visby
innerstad fraktas med häst och vagn. RS 2013/ 754
•

Tekniska nämnden 2014-04-23, § 101

Robert Thunbergs medborgarförslag om filial på Gotland för Migrationsverket. RS 2014/55
•

Regionstyrelsen 2014-05-26, § 168

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 119
Medborgarförslag; ej avgjorda
RS 2014/45

- Förteckning per maj 2014

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

•

Nämnderna uppmanas att skyndsamt besvara äldre ännu inte avslutade ärenden.

Förteckning har upprättats över samtliga medborgarförslag, som ännu inte är avklarade i
maj 2014.
A nföranden
Anföranden hölls av Stefan Wramner (M), Inger Harlevi (M) och Jenny Guteäng (M).
Expedieras:

Samtliga nämnder

Justerande:

Anmärkning:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 120
Interpellation. Tillgängligheten i flerbostadshus
RS 2014/185

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Lennart
Petersson (S) om tillgängligheten i flerbostadshus. Lennart Petersson tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-03-31

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 121
Interpellation. Parkeringsproblem i Slite
RS 2014/248

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-04-28

Rf § 122
Interpellation. Extrabeställningar för sporthallen
RS 2014/251

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade interpellation av
Anna Hrdlicka (M) om extrabeställningar för sporthallen. Anna Hrdlicka tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Lena
Celion (M) och Hanna Lenholm (S).
Interpellation 2014-04-28

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 123
Interpellation. Uppföljning av byggnadsordningen för Visbys
innerstad
RS 2014/255

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-04-28

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 124
Interpellation. Gång- och cykelväg i Slite
RS 2014/253

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Lena
Celion (M) om gång- och cykelväg i Slite. Lena Celion tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-04-28

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 125
Interpellation. Solbergabadets öppettider
RS 2014/252

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade interpellation av
Anna Hrdlicka (M) om Solbergabadets öppettider. Anna Hrdlicka tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Gustaf Hoffstedt (M)
och Åke Svensson (S).
Interpellation 2014-04-28

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 126
Interpellation. Särskilda boendet Pjäsen i Visby
RS 2014/249

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-04-28

Rf § 127
Interpellation. Olika driftformer av äldreboenden
RS 2014/250

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-04-28

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 128
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Bo Björkman (S)
Reducerad anläggningsavgift i VA-taxan (vatten och avlopp) för
mindre hyreslägenheter
Anmärkning:

Den nya motionen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 129
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) ställa interpellation om kostnad för kultur- och fritidsnämndens
bidragsöversyn.
RS 2014/351

Ola Lindvall (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) ställa
interpellation om Region Gotlands ägardirektiv till AB Gotlandshem.
RS 2014/352

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Omröstning § 92, ett
Ärende: Region Gotlands revisorers budget för 2015
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Conny Kristensen-Gahnström (S)
Magnus Jönsson (M)
Per-Anders Croon (M)
Eric Martell (S)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Gueäng (M)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Roger Wärn (M)
Jari Karivainio (M)
Mats Sundin (S)
Lennart Petersson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Rolf Öström (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Lena Simonsson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Jacob Dygéus (M)
Robin Storm (M)
Björn Jansson (S)
Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Meit Fohlin (S)
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Bodil Rosengren (V)
Pär Stenegärd (C)
Annamaria Bauer (V)
Therese Mangard (V)
Anders R Johansson (V)
Stefaan De Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Mats-Ola Rödén (FP)

Proposition:
JA:
Stefan Wramners (M) yrkande
NEJ: Stefaan De Maeckers (MP) yrkande

Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Joachim Höggren (MP)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Följande avstod:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Bertil Eneqvist (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Marie Anne Emanuelsson (S)
Anna Enström (S)
Börje Bendelin (C)
Lena Eneqvist (S)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Daniel Sundberg (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Anders Johansson
Bibbi Olsson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Charlotte Andersson (S)
Roland Olofsson (S)
Anders Larsson (C)
Jonas Niklasson (C)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2014-06-16

Omröstning § 92, två
Ärende: Region Gotlands revisorers budget för 2015
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Conny Kristensen-Gahnström (S)
Hans Klintbom (C)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Åke Svensson (S)
Bertil Eneqvist (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Marie Anne Emanuelsson (S)
Tommy Gardell (S)
Bo Björkman (S)
Anna Enström (S)
Börje Bendelin (C)
Pär Stenegärd (C)
Mats Sundin (S)
Lennart Petersson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Lena Eneqvist (S)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Daniel Sundberg (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Anders Johansson (S)
Bibbi Olsson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Charlotte Andersson (S)
Roland Olofsson (S)
Viveca Bornold (MP)
Anders Larsson (C)
Jonas Niklasson (C)

Proposition:
JA:
Regionfullmäktiges presidiums förslag
NEJ: Stefan Wramners (M) yrkande

Isabel Enström (MP)
Björn Jansson (S)
Följande röstade nej:
Magnus Jönsson (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Roger Wärn (M)
Jari Karivainio (M)
Rolf Öström (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Lena Simonsson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Jacob Dygéus (M)
Robin Storm (M)
Följande avstod:
Brittis Benzler (V)
Jennie Jarve (V)
Bodil Rosengren (V)
Annamaria Bauer (V)
Therese Mangard (V)
Anders R Johansson (V)
Stefaan de Maecker (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Matias Swartling (MP)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Joachim Höggren (MP)
Robert Hall (MP)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2014-06-16

Omröstning § 93

Omröstning om motförslag
Ärende: Strategisk plan och budget 2015-2017
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Hans Klintbom (C)
Olof Petersson (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Börje Bendelin (C)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Bibbi Olsson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Ursula Jacobsson (C)
Jonas Niklasson (C)
Björn Jansson (S), ordförandens utslagröst
Följande röstade nej:
Magnus Jönsson (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Roger Wärn (M)
Jari Karivainio (M)
Rolf Öström (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Lena Simonsson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Jacob Dygéus (M)
Robin Storm (M)
Följande avstod:
Conny Kristensen-Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Bertil Eneqvist (S)
Eric Martell (S)

Proposition:
JA:
Lars Thomssons (C) yrkande
NEJ: Stefan Wramners (M) yrkande

Meit Fohlin (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Marie Anne Emanuelsson (S)
Tommy Gardell (S)
Anna Enström (S)
Jennie Jarve (V)
Bodil Rosengren (V)
Mats Sundin (S)
Lennart Petersson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Lena Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Therese Mangard (V)
Daniel Sundberg (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Anders Johansson (S)
Anders R Johansson (V)
Stefaan de Maecker (MP)
Charlotte Andersson (S)
Roland Olofsson (S)
Cecilia Nygren (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
Joachim Höggren (MP)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
En var frånvarande

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2014-06-16

Omröstning § 93

Huvudomröstning
Ärende: Strategisk plan och budget 2015-2017
Yrkande:
Se paragrafen

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

Följande röstade ja:
Conny Kristensen-Gahnström (S)
Åke Svensson (S)
Bertil Eneqvist (S)
Eric Martell (S)
Meit Fohlin (S)
Christer Engelhardt (S)
Lisa Kalström (S)
Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Brittis Benzler (V)
Marie Anne Emanuelsson (S)
Tommy Gardell (S)
Anna Enström (S)
Jennie Jarve (V)
Bodil Rosengren (V)
Mats Sundin (S)
Lennart Petersson (S)
Gerty Holmstedt (S)
Lena Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Therese Mangard (V)
Daniel Sundberg (S)
Mona Magnusson (S)
Hanna Lenholm (S)
Anders Johansson (S)
Anders R Johansson (V)
Stefaan de Maecker (MP)
Charlotte Andersson (S)
Roland Olofsson (S)
Cecilia Nygren (MP)
Viveca Bornold (MP)
Matias Swartling (MP)
Joachim Höggren (MP)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Björn Jansson (S)

Följande röstade nej:
Hans Klintbom (C)
Olof Petersson (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Nypelius (C)
Kerstin Kalström (C)
Eva Gahnström (C)
Ola Lindvall (C)
Börje Bendelin (C)
Pär Stenegärd (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Bibbi Olsson (C)
Kerstin Löfgren-Dahlström (C)
Ursula Jacobsson (C)
Jonas Niklasson (C)
Följande avstod:
Magnus Jönsson (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Stefan Wramner (M)
Jenny Guteäng (M)
Roger Wärn (M)
Jari Karivainio (M)
Rolf Öström (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Lena Simonsson (M)
Peter Wigren (M)
Margareta Persson (M)
Jacob Dygéus (M)
Robin Storm (M)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Johan Malmros (FP)
Lotta Jakobson (FP)
En var frånvarande

Bilaga § 120
Ärendenr RS 2014/185
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 28 april 2014

Interpellation från om inventering av den fysiska tillgängligheten i
flerbostadshusbeståndet
Ledamoten Lennart Petersson (S) har i en interpellation ställt frågor om inventering
av tillgängligheten i flerbostadshus
Bakgrund
Från och med den 1 februari 2014 kan man ansöka om stöd för inventering av den
fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. Stödet får ges till en kommun som
under åren 2014-2015 genomför sådana inventeringar. Stödet är på totalt
15 miljoner kronor och har inrättats för att underlätta kommunernas beredskap och
planering för äldres boende.
Stödet ska uppgå till den beräknade kostnaden för inventeringen. Nivån på stödet
ska anpassas till omfattningen av inventeringen. Stödet får dock inte överstiga
500 000 kronor per stödmottagare. En första utbetalning görs med 75 procent av det
beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att beslut om stöd fattas av
Boverket. Utbetalning av resterande 25 procent görs efter det att begäran om
utbetalning samt redovisning av inventeringen inkommit till Boverket.
För inventering under 2014 kommer Boverket att fatta beslut den 3 juni 2014.
Ansökningar ska ha inkommit till Boverket senast den 13 maj 2014.
Boverket kommer även att besluta om stöd år 2015. Datum för beslut och sista dag
för ansökan kommer senare.
Bedömning
Region Gotland ser positivt på möjligheten till särskilt stöd för inventering av den
fysiska tillgängligheten i flerbostadshusbeståndet. En kontakt har tagits med
GotlandsHem som gärna vill delta i inventeringen. Ledningskontoret avser att under
våren 2014 undersöka förutsättningarna och inkomma med förslag till en ansökan
till Boverket men hinner inte göra det innan 13 maj 2014. Däremot skall ett förslag
vara klart under senare delen av våren 2014 inför ny ansökningsomgång under 2015.

Svar på frågorna
Finns det ett intresse inom Region Gotland att undersöka förutsättningarna för en
inventering av tillgängligheten i flerbostadshus?
Det finns ett intresse inom Region Gotland att undersöka förutsättningarna för en
inventering av tillgängligheten i flerbostadshus i enlighet med Boverkets redovisade
möjligheter att få ekonomiskt stöd för en sådan åtgärd
Om svaret är positivt, när kan en ansökan om medel inlämnas till Boverket?
En ansökan till Boverket kan tidigast inlämnas under nästa ansökningsperiod under
2015 vilket ännu inte är fastställt av Boverket.
När kan då en inventering påbörjas i bästa fall?
En inventering kan påbörjas direkt efter positivt bifall av Boverket, sannolikt under
våren 2015.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 122

Svar på interpellation om extrabeställningar sporthallen
Anna Hrdlicka (M) har interpellerat mig med följande frågor:
•
•
•
•

Vilka komponenter (detaljer) i och utanför hallen kommer att återstå att slutföra när hallens
budget på 93 miljoner kronor förbrukats?
Vilken är kostnaden för dessa komponenter?
När kan dessa detaljer slutföras?
Är det någon besparing som kommer att påverka driftkostnaderna negativt?

Anna Hrdlicka hänvisar till komponenter som ska ha sparats bort ifrån ursprungsplanen och ställer
frågor kring vilka som kommer att kvartstå när hallen är färdigbyggd, vad kostnaden för dessa
komponenter är samt när de ska slutföras. Det är oerhört svårt att svara på, då det för mig är oklart
vad hon menar med komponenter.
Vi har beställt en idrottshall som vi förväntar oss ska stå klar vid utsatt tid med det innehåll vi har
beställt till överenskommen summa. Det är, som vid alla byggnationer, svårt att innan veta om
budgeten kommer att hålla, om byggtid och omfattning kan ske enligt plan. Och därvid är det
omöjligt att besvara Anna Hrdlickas frågor.
Diskussion kring vilket golv hallen ska ha har varit föremål för kultur och fritidsnämnden som beslutat
att det är sportgolv av plast som är mest kostnadseffektivt. Nämnden har också äskat 1 miljon kronor
för ett flyttbart golv av trä.
I de 93 miljonerna ska det ingå alla fasta inventarier, KFF står för de lösa inventarierna. Där pågår
arbetet med att ta fram en lista över de lösa inventarierna, KFF tittar givetvis också på att ta fram
uppgifter för en standardsporthall får att bättre kunna beräkna summan för lösa inventarier.
Utöver de lösa inventarierna i en standardsporthall pågår också arbetet med att sammanställa en
omvärldsanalys av sporthallen som mötes- och evenemangsplats, med de kostnader som i sådana fall
måste investeras i också.
Parkeringen var initialt tänkt att asfalteras, nu kommer det istället att bli grus.

Janica Sörestedt (S)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga 124

Lena Celion (M) har i en interpellation ställt följande fråga till mig som ordförande i
tekniska nämnden:

Interpellation: Gång och cykelväg i Slite
Vad händer med den planerade gång- och cykelvägen i södra Slite? Den som borde
gå från affärsområdet vid Mojner i Boge, längs väg 147 och vägbron vid Sjuströmmar, samt
gångvägen som ska fortsätta längs stranden fram till badplatsen?
Gång- och cykelvägen består av tre delar med 3 olika projektägare. Region Gotland,
projektet för Drömstugan och Trafikverket. Regionen har avsatt budget för en del av
gångvägen, projektet Drömstugan har tagit på sig att anlägga en strandpromenad förbi
stugorna, och Trafikverket behöver se på och göra något åt trafiksäkerhet och trafikföring
längs väg 147 ini Slite samhälle. Vår Moderata motion om Sjuströmmar har också nyligen
behandlats positivt detta avseende. Därför är det viktigt med en samordning av de olika
delarna av vägen. Så vitt jag kan förstå är alla beslut redan tagna.
Jag har vid åtskilliga tillfällen hört majoritetspartierna uttala sig om värdet av gång- och
cykelvägar och rörligt friluftsliv, och nu finns alla skäl att se till att ärendet drivs framåt.
Jag undrar därför:
Vad har du tagit för initiativ till att det nu ska bli verkstad?
Vem samordnar och ser till att vägen kommer till?
Lena Celion (M)
Mitt Svar:
”Vad händer med den planerade gång- och cykelvägen i södra Slite?”
Ett samråd med Länsstyrelsen kommer i enlighet med miljöbalken 12 kapitlet 6 § att
genomföras innan sommaren. Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer under hösten 2014
att bygga sin del av strandpromenaden som sträcker sig från norra delen av Sjuströmmar
och fram till det nya detaljplanområdet för Slite Strandby. Inom det nya detaljplanområdet
som är parkmark och inom den del som ligger på Slite Strandbys mark skall exploatören
Slite Strandby anlägga strandpromenaden och även helt bekosta den. Sträckan från den
norra delen av Sjuströmmar och fram till affärsområdet vid Mojner i Boge ligger utmed
länsväg 147 där Trafikverket är väghållare. En eventuell utbyggnad av gång- och cykelväg
utmed länsvägen beslutas av Trafikverket som också skall finansiera en sådan utbyggnad.
Någon planering av den del som går utmed länsväg 147 finns inte i dag.
"Vad har du tagit för initiativ till att det nu ska bli verkstad?
Samhällsbyggnadsförvaltningen har i budget för 2014 erhållit medel för att kunna bygga
den del av Strandpromenaden i Slite som skall bekostas av Region Gotland.

Vem samordnar och ser till att vägen kommer till ?
Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter lagstadgat samråd med Länsstyrelsen och kommer
att kalla exploatören Slite Strandby till samråd och information angående den del som
Regionen skall bygga och bekosta. Detsamma gäller den del som skall byggas och bekostas
av Slite Strandby. Något beslut om att bygga gång- och cykelväg längsmed länsväg 147
finns inte för närvarande varför ingen samordning av den delen kan ske.

Visby 2014-06-11

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Bilaga § 125

Svar på interpellation om Solbergabadet och öppettiderna
Anna Hrdlicka (M) har interpellerat mig angående öppettiderna för Solbergabadet i Visby.
Hon undrar hur stor tillgång allmänheten bör ha till badet samt om det är budgetmässigt
möjligt att hålla öppet hela veckan.
De aktuella öppettiderna för Solbergabadet ser ut som de gör just nu på grund av några olika
orsaker. För det första har vi ökat grundbemanningen på Hemsebadet efter renovering och
ombyggnad, för att kunna garantera säkerheten och för att kunna möta en ökad användning
av Hemsebadet. I samband med nyöppnandet har vi tillgodosett önskemålet om utökade
öppettiderna på lördagar. Personal är alltså flyttad från Solberga till Hemse för att tillgodose
detta behov.
För det andra är det ett hårt tryck på Solbergabadet om fler tider för föreningslivet som både
har simskola och simträning och riktar sig mot barn och ungdom. Badet står alltså inte tomt
när det är stängt för allmänheten.
Våra gotländska badanläggningar riktar sig mot skolverksamhet, föreningsliv och
allmänheten. Att svara på frågan om hur stor tillgång allmänheten bör ha i Solberga är inte
helt enkelt. Naturligtvis ska vi se till att alla våra badanläggningar är tillgängliga för alla
användare så mycket som det bara är möjligt. Idag arbetar vi med en prioritering av skolan,
mån-fre mellan klockan 8-13, då vi anser att simundervisning till barn är prioriterat.
Hur stor andel av tiderna som ska gå till den ena eller andra verksamheten är en ständigt
pågående diskussion där man inte kan slå fast en exakt andel utan där verksamheternas
behov får styra.
Svaret på den andra frågan om det är budgetmässigt möjligt att hålla öppet hela veckan är
nej.
Janica Sörestedt (S)
Ordförande
Kultur- och fritidsnämnden

Bilaga § 128

Visby 2014-06-16

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Angående anläggningsavgifter för mindre hyreslägenheter.
Regionens anläggningsavgifter är enligt gällande taxa desamma för alla typer av
lägenheter oaktat dess storlek och upplåtelseform. Detta gör att kostnaden vid byggandet
av mindre lägenheter blir betydligt dyrare per kvadratmeter boyta vilket får ett direkt
genomslag på hyresnivån. Många kommuner tillämpar i dag en taxesättning där små
hyreslägenheter betalar en halverad anläggningsavgift.
För att stimulera ett ökat byggande av mindre hyreslägenheter föreslår jag att:
Va taxan förändras så att anläggningsavgiften för hyresfastigheter reduceras för de
lägenheter som är mindre än 50 kvadratmeter.

Visby den 16 juni 2014

Bo Björkman (S)

