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Rf § 12

Detaljplan. Gothem Tummungs 1:44, antagande
RS 2012/510

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-25
- Ledningskontoret 2014-06-04
- Regionstyrelsen 2014-08-28 § 234

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för Gothem Tummungs 1:44 antas.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning av nya tomter för friliggande
småhus. Området, som inte tidigare är planlagt, är beläget på östra Gotland mitt emot
nedfarten till Vitvikens badplats (vid Åminne) och omfattar ca 5 hektar.
Planområdet bedöms inte ha några högre naturvärden och någon separat miljökonsekvensbeskrivning har därför inte upprättats. Vattenfrågan avses lösas genom
anslutning till det kommunala nätet medan avloppsfrågan kommer att lösas genom en
gemensamhetsanläggning där ett reningsverk med efterföljande infiltration kommer att
anläggas inom naturmark. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har lämnat tillstånd för den
planerade anläggningen. Bygglov kommer inte att medges förrän VA-försörjning och
utbyggnaden av infrastruktur är genomförd inom planområdet. Region Gotland
kommer inte att vara huvudman för den allmänna platsmarken.
Ett förslag till exploateringsavtal har upprättats.
Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget.
Regionstyrelsen har tillstyrkt detaljplanen.
A nför a nde
Anförande hölls av Isabel Enström (MP).
Anm: Tidigare lämnat delegationstillstånd för enskild avloppsanläggning för 13 hushåll har gått
ut och behöver därmed sökas på nytt. Några uppenbara hinder mot att en ny ansökan skulle
kunna beviljas kan berörd handläggare inte se.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 13

Detaljplan för Lärbro Prästgården 1:7 m.fl, antagande
RS 2014/259

- Byggnadsnämnden 2014-06-25 § 167
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-06-27
- Byggnadsnämnden 2014-09- 03
- Ledningskontoret 2014-09-03
- Regionstyrelsen 2014-09-25 § 280
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-17

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för Lärbro Prästgården 1:7 m.fl. antas.

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat förslag till detaljplan för fastigheterna
Lärbro Prästgården 1:7 och Lärbro Angelbos 1:150 vilka är privatägda. Planområdet
innefattar även del av fastigheterna Lärbro Prästgården 1:60 och 1:61 samt del av Lärbro
Angelbos 1:94, vilka ägs av Region Gotland.
Förslaget innebär att det skapas förutsättningar för att etablera en tankstation för
fordonsgas (biogas), bensin samt diesel. Förslaget reglerar även byggrätten för den
befintliga före detta butiksbyggnaden med ny föreslagen användning för centrumverksamheter och bostäder. Planområdet gränsar till bostadsbebyggelse i öst och sydöst.
Projektet genomförs för att säkerställa Gotlands biogassatsning i stort samt även för att
fullfölja åtagande enligt leveranskontrakt av fordonsgas till Gotland. Planbestämmelserna är utformade med avsikt att säkra angöring, fordonsrörelser, samt skyddsavstånd
till bostadsbebyggelse. Endast några smärre redaktionella justeringar har gjorts efter
granskningsförfarandet.
Ledningskontoret anför att regionstyrelsen tidigare har tillstyrkt planförslaget men också
poängterat vikten av att skyddsåtgärder kan behöva vidtas för att förebygga problem i
form av buller- och luktstörningar samt för att förebygga hot mot vattenförekomsten
mot bakgrund av att planområdet ligger inom vattenskyddsområde. Byggnadsnämnden
har nu kompletterat granskningsförslaget med uppgifter om vilka skyddsåtgärder som
behövs. Kraven på gasåterföring anses vara tillräckliga.
Ledningskontoret har föreslagit att regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och
överlämnar det till regionfullmäktige för antagande.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 13 forts.
Exploateringsavtal är upprättat och godkänt av regionstyrelsen i september.

Regionstyrelsen har föreslagit att planförslaget antas.
Anm: Till sammanträdet förelåg och var tidigare utsänt, en sent inkommen

komplettering till granskningsutlåtandet. Kompletteringen avser samhällsbyggnadsförvaltningens svar på Trafikverkets synpunkter som inkommit efter regionstyrelsens
sammanträde.
A nför a nden
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M) och Bo Björkman (S).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 14

Arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland med
handlingsplan
RS 2013/797

- Ledningskontoret 2014-05-15
- Regionstyrelsen 2014-06-19 § 195

Regionfullmäktiges beslut
•

Arbetsmarknadspolitisk strategi godkänns enligt ledningskontorets förslag,
kompletterad enligt följande under rubriken Vision Gotland 2025, i andra stycket
efter … socialförsäkringarna ger:
- Den viktiga grunden för detta är grundskolan och gymnasiet. Att se till att så
många unga som möjligt når grundskolans mål och fullföljer en
gymnasieutbildning är mycket väsentligt för Gotlands framtid.

•

Följande tillägg läggs in på sidan 2 efter punkten Tidiga insatser ska prioriteras
såsom exempelvis sommarjobb för unga: ”Ett intersektionellt perspektiv ska
genomsyra all arbetsmarknadspolitisk verksamhet”.

Under en workshop i mars 2013 på temat ”Arbete och studier” deltog gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
presidium, ledningskontoret, regionstyrelsen samt socialförvaltningen och socialnämndens presidium. Vid tillfället gav regiondirektören ledningskontoret i uppdrag att
dels inrätta ett arbetsmarknadsforum, dels att arbeta fram en arbetsmarknadspolitisk
strategi för Region Gotland. Arbetsmarknadsforum med deltagare från ledningskontoret, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt socialförvaltningen har
arbetat fram ett förslag till en arbetsmarknadspolitisk strategi för Region Gotland.
Strategin har remitterats till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och
socialnämnden.
Syftet med den arbetsmarknadspolitiska strategin är att fastställa den politiska
viljeinriktningen för arbetet inom det arbetsmarknadspolitiska området. Den
arbetsmarknadspolitiska strategin syftar också till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar inom området och på så sätt skapa förutsättningar för att ta beslut om
kommande arbetsmarknadsinsatser och samverkansaktiviteter med andra parter.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom den arbetsmarknadspolitiska
strategin med följande punkter i beaktande:
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 14 forts.
−

Gällande nyanlända ungdomar är det viktigt att socialtjänstens ansvar och insatser
ytterligare samordnas med gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens utbildningsansvar

−

Inrättandet av enheten för arbetsmarknad och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens successiva övertagande av regionens arbetsmarknadspolitiska ansvar måste
återföljas av resurser för ledning och administration.

−

Jobbsam är inte ett Finsamprojekt som drivs av socialtjänsten utan ett projekt som
drivs gemensamt av socialtjänsten, hälso- och sjukvården, Arbetsförmedlingen och
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.

−

Ungdomskraft är ett samverkansprojekt mellan framför allt gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och socialtjänsten, och det kommunala
uppföljningsansvaret är förlagt dit.

Socialnämnden ställer sig bakom förslaget till den arbetsmarknadspolitiska strategin och
påpekar att regionens arbetsmarknadsinsatser inte innebär att ansvaret övertas från
Arbetsförmedlingen. Socialnämnden yrkar också på att skrivelsen ska kompletteras med
text om vikten av att lyfta fram tidiga insatser, till exempelvis sommarjobb bland unga.
Ledningskontoret har reviderat förslaget till strategi utifrån de synpunkter som
framkommit från nämnderna och föreslår att regionfullmäktige antar den arbetsmarknadspolitiska strategin.
Utifrån det förslag till arbetsmarknadspolitisk strategi som arbetats fram har även en
handlingsplan för det arbetsmarknadspolitiska området för 2014 tagits fram inom
arbetsmarknadsforum och beslutats av förvaltningscheferna inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och socialförvaltningen.
Regionstyrelsen har föreslagit att komplettera enligt följande under rubriken Vision
Gotland 2025, i andra stycket efter … socialförsäkringarna ger:
Den viktiga grunden för detta är grundskolan och gymnasiet. Att se till att så många unga som möjligt
når grundskolans mål och fullföljer en gymnasieutbildning är mycket väsentligt för Gotlands framtid.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 14 forts.
A n för a nden
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Eva Nypelius (C), Inger Harlevi (M), Christer
Engelhardt (S), Anna Hrdlicka (M), Hanna Westerén (S), Per Edman (V), Brittis Benzler (V),
Simon Härenstam (M), Isabel Enström (MP).
Yr k a nden
•

Elin Bååth (FI) yrkade att följande tillägg läggs in på sidan 2 efter punkten Tidiga
insatser ska prioriteras såsom exempelvis sommarjobb för unga: ”Ett intersektionellt
perspektiv ska genomsyra all arbetsmarknadspolitisk verksamhet”: I detta instämde
Christer Engelhardt (S), Hanna Westerén (S), Åke Svensson (S), Per Edman (V), Brittis
Benzler (V), Meit Fohlin (S) och Isabel Enström (MP).

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade
tillstyrkts. Ordföranden ställde därefter proposition på Elin Bååths tilläggsyrkande och
fann att även detta hade vunnit bifall.
Anm: Intersektionellt perspektiv är (mycket kortfattat) att beakta en fråga utifrån kön,

socioekonomiska förutsättningar, funktionalitet, etniskt ursprung med mera.
Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

21

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 15

Bibliotek för alla. Biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017
RS 2013/829

- Kultur- och fritidsnämnden2014-06-03, § 37
- Ledningskontoret 2014-07-02
- Regionstyrelsen 2014-08-28 § 248

Regionfullmäktiges beslut
•

Biblioteksplanen för Region Gotland 2014-2017 fastställs.

•

Ordet ”funktionshindrade” ska ersättas med ”personer med funktionsnedsättning”.

Kultur- och fritidsförvaltningen har i projektform tillsammans med representanter från
barn- och utbildningsförvaltningen och gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
tagit fram Biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017.
Biblioteksplanen är ett policydokument för Gotlands samtliga bibliotek. Den syftar till att
utveckla innehållet i de bibliotek som finns idag. Planen tar upp strategiska frågor och här
finns också mål och metoder för arbetet.
Biblioteksplanen har varit på remiss hos socialnämnden (SON), byggnadsnämnden (BN),
miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN), hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN),
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) samt barn- och utbildningsnämnden
(BUN).
Socialnämnden har avstått från att svara på remissen. Byggnadsnämnden och miljö- och
hälsoskyddsnämnden har inget att erinra mot planen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden nämner att samverkan mellan sjukhusbiblioteket och övriga
bibliotek skulle skapa samordningsvinster. Detta kan bli optimalt om huvudmannaskapet
övergår till kultur- och fritidsförvaltningen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden vill ha ett
förtydligande att gymnasiebibliotek och folkhögskolebibliotek inte bör gå under
beteckningen skolbibliotek. Det finns inte heller ekonomiska resurser att satsa på emedier i nuläget. Barn- och utbildningsnämnden vill se ett förtydligande vad som åläggs
respektive förvaltning och påpekar att nuvarande generella skrivning inte fullt går att
applicera på skolbiblioteken.
Kultur- och fritidsnämnden har efter slutfört remissförfarande överlämnat biblioteksplanen
för fastställande i fullmäktige.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 15 forts.
Ledningskontoret har bedömt att de arbetsformer som föreslås i remissvaren bör diskuteras
nämnderna emellan. Biblioteksplanen i sin nuvarande utformning är en övergripande plan
för alla bibliotek och varje enskilt bibliotek kan utforma sin verksamhet efter denna plan.
Ledningskontoret bedömer att Biblioteksplanen i sin nuvarande utformning kan vara den
övergripande planen för regionens samtliga bibliotek. Ledningskontoret har föreslagit att
biblioteksplanen antas.
Regionstyrelsen har i enlighet med ledningskontoret föreslagit att planen fasställs.
A n för a nden
Anföranden hölls av Jonas Niklasson (C), Anna Andersson (C), Per Edman (V), Eric
Martell (S), och Stefaan De Maecker (MP).
Yr k a nden
•

Elin Bååth (FI) yrkade, med instämmande av Janica Sörestedt (S), att i stället för ordet
”funktionshindrade” skulle detta ersättas med ”personer med
funktionsnedsättning”.

•

Elin Bååth (FI) yrkade även på att det under punkten 4.2.2 Läsfrämjande ska meningen
”Bemanningen på skolbiblioteken ska säkerställas” avslutas med tillägget: ”med
behörig bibliotekspersonal”.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade
tillstyrkts. Ordföranden ställde därefter proposition på Elin Bååths yrkande om att det i
stället för ordet ”funktionshindrade” skulle stå ”personer med funktionsnedsättning”
och fann att det hade vunnit bifall. Slutligen ställde ordföranden proposition på Elin
Bååths yrkande om behörig bibliotekspersonal och fann att det hade avslagits.
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 16

Policy för informationssäkerhet (och riktlinjer för informationssäkerhet)
RS 2014/453

- Ledningskontoret 2014-08-20
- Regionstyrelsen 2014-09-25 § 274

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige antar den föreslagna informationssäkerhetspolicyn.

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Med informationstillgångar avses all
information som ägs av Region Gotland, oavsett om den behandlas manuellt eller
digitalt och oberoende av dess form eller miljön den förekommer i.
Region Gotland har utarbetat två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det ena
styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av regionfullmäktige det
andra dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av regionstyrelsen.
Regionstyrelsen beslutade i augusti 2013 (§ 227) att ge uppdrag till ledningskontoret att
utforma ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) där Informationssäkerhetspolicy och riktlinjer är viktiga komponenter.
Både policy och riktlinje har passerat IT-strategigruppen och AG InfoSäk
(Arbetsgruppen för information och säkerhet) samt förankrats hos koncernledningsgruppen och varit på remiss hos förvaltningarna inför beredning. AG InfoSäk har
arbetat kontinuerligt med både dokument och vid framtagande av nytt Ledningssystem
för Informationssäkerhet (LIS) och ny säkerhetsarkitektur för ny IT-plattform.
Ledningskontoret bedömer att det finns behov av ett nytt övergripande styrdokument.
Region Gotland har för närvarande inte någon informationssäkerhetspolicy som anger
principer och synsätt gällande informationssäkerhet och som omfattar hela regionen.
En informationssäkerhetspolicy blir Region Gotlands övergripande styrdokument inom
informationssäkerhetsområdet. Informationssäkerhetspolicyn anger Region Gotlands
principer och förhållningssätt gällande informationssäkerhetsarbetet. Policyn
kompletteras med riktlinjer för informationssäkerhet som beskriver vad som måste
etableras för att uppfylla informationssäkerhetspolicyn.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 16 forts.
Behovet av att förtydliga, strukturera och effektivisera informationssäkerhetsarbetet har
påtalats av revisorerna. Vidare har Region Gotland i och med deltagandet i den
nationella katalogen för hälso- och sjukvården (HSA) förbundit sig att upprätta hålla en
hög nivå på sin informationssäkerhet.
Viktigt att poängtera är att informationssäkerhet inte är en IT-fråga utan handlar om all
den information som hanteras i regionen och i samverkan med andra kommuner,
landsting, myndigheter, utförare, medborgare osv. Informationssäkerhet är en integrerad
del i verksamheten och ska ständigt beaktas.
Eventuella kostnader för Region Gotlands fortsatta arbete med informationssäkerhet
och för att vidta åtgärder ligger inom respektive nämnds och verksamhets ansvar och
budget.
Det fortsatta arbetet med regionens informationssäkerhet kommer att ske i samarbete
mellan informationssäkerhetschefen och respektive nämnd.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt förslaget till
informationssäkerhetspolicy.
A nför a nde
Anförande hölls av Lars Thomsson (C).
Expedieras:

Nämnderna
Ledningskontoret – ASB enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 17

Ändrade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Region
Gotland (torghandelsstadga)
RS 2014/75

- Tekniska nämnden 2014-01-29, § 12
- Ledningskontoret 2014-04-09
- Regionstyrelsen 2014-06-19 § 192

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Tekniska nämnden har föreslagit ändrade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln
(torghandelsstadga) och den tidpunkt från vilken dessa skall gälla. Stadgan kan
överprövas av länsstyrelsen, dit antagen stadga skall sändas.
Ledningskontoret anför att en kommun får enligt ordningslagen meddela ytterligare lokala
föreskrifter utöver de som finns i ordningslagen. Föreskrifter får inte lägga onödigt
tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den enskildes frihet.
Regionen har sedan tidigare valt att fastställa såväl allmänna lokala ordningsföreskrifter
som lokala föreskrifter för torghandeln i regionen (torghandelsstadga). Föreskrifterna är
kungjorda i regionens författningssamling, som finns på regionens webbplats, och i
Gotlands läns författningssamling.
Tekniska nämndens förslag innehåller vad som kan bedömas vara en del inskränkningar
i förhållande till nuvarande regler, t.ex. vad gäller tider, utformning av torgstånden och
förmåner för andra arrangemang på Stora torget. Tekniska nämnden har vid olika
tillfällen givit torghandlarna tillfälle att lämna synpunkter på förslaget, bl.a. har
information lämnats till torghandlarna under hösten 2013 och en dialog med
torghandlarföreningen genomförts i mars 2014. Föreningen anser att förslaget är bra
och inte innebär några stora förändringar.
Ledningskontoret anser att tekniska nämndens förslag bör kompletteras med ett förslag
om när de nya stadgebestämmelserna skall ersätta de nuvarande bestämmelserna. Vidare
bör förslaget anmälas till Kommerskollegium snarast efter regionstyrelsens beslut. I
övrigt får det i enlighet med ordningslagen ankomma på länsstyrelsen att slutligen
avgöra föreskrifternas förenlighet med ordningslagen.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 17 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att tekniska nämndens förslag till lokala
ordningsföreskrifter fastställs.
A nför a nden
Anföranden hölls av 1:e vice ordförande Torgny Ammunet (S) och Åke Svensson (S).
Yr k a nden
•

Inger Harlevi (M) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M),
Håkan Onsjö (M), Christer Engelhardt (S) och Rune Fröling (M), att ärendet skulle
återremitteras. Återremissen motiverades med att förslaget till stadga för
torghandeln endast verkar gälla för torghandeln på Stora Torget och att samma
regler inte bör gälla för de andra torghandelsplatserna på Gotland samt oklarhet
över vad som ska gälla för Hamnplan och Östercentrum.

•

Bo Björkman (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag och yrkade avslag på begäran om
återremiss.

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

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 18

Torghandelstaxa, upplåtelse av offentlig plats och torghandel
RS 2013/706

- Tekniska nämnden 2013-10-29, § 240
- Regionfullmäktige 2014-03-31, § 41
- Tekniska nämnden 2014-04-23, § 97. Återremiss
- Ledningskontoret 2014-05-19
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 193

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Tekniska nämndens förslag om att revidera taxan för upplåtelse av offentlig plats och
torghandel återemitterades av fullmäktige i mars 2014. Motivering var att taxan
upplevdes svårtolkad och att komplett underlag för beslut saknades. Tekniska nämnden
har nu återkommit med reviderat förslag.
Nämnden påpekar att Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
(Torghandelstaxan), antagen av dåvarande kommunfullmäktige 2009-02-23, har varit i
behov av revidering under en längre tid för att bättre anpassas till de verksamheter som
den omfattar och till kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för torghandeln
på Stora torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket har gjort
det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till dessa
förändringar.
I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre anpassa den
till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för samtliga uthyrningsperioder
och platser. Dessutom föreslås en utökning av taxan med nya tilläggstaxor för att göra
det möjligt att kunna välja olika alternativ för utformningen av torghandeln på Stora
torget och hur den skall bedrivas. I vilken utsträckning de olika tilläggstaxorna blir
aktuella att tillämpa kommer att styras av torghandelsstadgan.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion för taxan.
Genom att flera olika ytstorlekar har tillskapats kan utställarna välja en yta som är bättre
anpassad till deras behov. Det är framförallt för de större ytorna som avgiften kommer
att förändras.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 18 forts.
Det kommer att finnas två olika prisnivåer som är beroende på hur attraktivt läget är.
De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka i storleksordningen 10 %.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet att
indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att ge
nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Ledningskontoret har inför sitt utlåtande inhämtat uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen om att intäkterna från Torghandelstaxan uppgår till ca 4,9 miljoner kronor
år 2013 varav 2,4 miljoner kronor från Almedalsveckan. Totalt beräknas intäkterna öka
med ca 0,3 miljoner kronor per år genom taxerevideringen. Ledningskontoret har
tillstyrkt revideringen.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att taxan för upplåtelse av
offentlig plats och torghandel revideras enligt tekniska nämndens förslag.
Yrkande:
•

Inger Harlevi (M) yrkade att ärendet återremitteras med motiveringen att ärendet faller
då torghandelsstadgan i föregående ärende blev återremitterad och att tekniska
nämnden även bör se över vilket produktutbud som ska gälla.

Ordföranden fann att ärendet skulle återremitteras med anledning av att torghandelsstadgan återremitterades i föregående ärende.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 19

Ersättning till regionens borgerliga vigselförrättare och höjning av
avgift för borgerlig vigsel
RS 2014/5

- Vigselförrättarna genom Hans Klintbom 2013-12-30
- Ledningskontoret 2014-05-15
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 191

Regionfullmäktiges beslut
•

Avgift för borgerlig vigsel fastställs till 1 100 kronor.

•

Ändringen träder i kraft 2014-12-01.

De borgerliga vigselförrättarna har, via Hans Klintbom (C), kommit in med skrivelse med
begäran om förändrat arvode och förändrad reseersättning enligt följande:
−

Arvode. Idag utgår ersättning till vigselförrättarna med 1,0 timarvode. Regelmässigt
ingår ett extra möte med brudparet. Vi föreslår därför att ersättning istället utgår för
1,5 timmar.

−

Reseersättning inom Visby. Idag utgår inte ersättning för färd inom Visby. Vigselrummet
är sedan flytten beläget på Visborgsområdet vilket innebär ökade reseavstånd såväl till
vigselrummet som till receptionen på Visborg. Vi föreslår att reseersättning skall utgå
till vigselförrättarna även för resorna inom Visby.

Ledningskontoret anför att aktuellt arvode 1 timme/vigsel fastställdes av KS § 157
2000-02-05, när det beslutades att det statliga arvodet skulle kompletteras med arvode
från kommunen enligt gällande regler för kommunalt förtroendevalda. Det nu aktuella
arvodet är 174 kronor/timme. Den statliga ersättningen via länsstyrelsen är 110 kronor
per vigsel samt därefter 30 kronor per vigsel om det är fler vigslar samma dag.
Utgångspunkten i arvodesberäkningen är förberedelse genom telefonkontakt med
brudparet. Fler brudpar förväntar sig numer besök och samtal som förberedelse inför
vigseln, så tidsåtgången har generellt ökat.
Antalet vigslar uppgår till mellan 250-300/år.
Höjd ersättning till 1,5 arvodestimmar per vigsel ökar kostnaden med ca 25 000 kronor.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 19 forts.
Restidsersättning fastställdes av Kf § 34 2010-03-29 till restidsersättning enligt samma
regler som gäller kommunens förtroendevalda.
Resersättning fastställdes 2008-11-24 Kf § 145 till samma regler som gäller för
kommunens anställda och förtroendevalda.
Till regionfullmäktige har även inlämnats medborgarförslag att borgerlig vigsel skall vara
gratis eller att kostnaden kraftigt sänkas. Efter beslut 2008-11-24 Kf § 145 är avgiften
från 2009-01-01 för borgerlig och registrering av partnerskap 1 000 kronor.
Serviceförvaltningen har beräknat en aktuell självkostnad till 1 000 kronor, dvs. det är
ingen skattefinansiering med nuvarande kostnader och avgifter.
Eftersom tidsåtgången per vigsel generellt ökat sedan senaste beräkning 2008 föreslår
ledningskontoret att ersättning till borgerliga vigselförrättare beräknas för 1,5 timmar.
Kostnaden för regionen ökar med ca 25 000 kronor, vilket innebär med bibehållen
princip att verksamheten inte skall skattefinansieras, en ökad avgift per vigsel med
100 kronor till 1 100 kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att resersättning bibehålls, d.v.s. samma som för
förtroendevalda i regionen i övrigt.
Regionstyrelsen har föreslagit att avgiften för borgerlig vigsel och registrering av
partnerskap fastställs till 1 100 kronor. Styrelsen har beslutat att arvode skall utgå för 1,5
timmar per vigsel till borgerliga vigselförrättare. Reseersättning inom Visby är
oförändrad enligt regler för förtroendevald.
Expedieras:

Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Administrativ utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 20

Patientavgift för aortascreening
RS 2014/503

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-15, § 514
- Ledningskontoret 2014-09-16
- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 281

Regionfullmäktiges beslut
•

Patientavgift om 200 kronor införs från och med 1 november 2014 för
aortascreening.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att en patientavgift om 200 kronor införs vid
aortascreening.
I hälso- och sjukvårdsnämndens avgiftshandbok finns i dagsläget ingen avgift fastställd
för aortascreening. Av de landsting som svarat på förfrågan om avgift för aortascreening
tar alla, utom Stockholms läns landsting, ut en avgift som varierar mellan 100 och 300
kronor.
Mammografiscreening på Gotland kostar 200 kronor, medan screening i form av
gynekologisk cellprovtagning är avgiftsfri.
Aortascreening görs med få undantag endast en gång under en livstid och hälso- och
sjukvårdsnämnden föreslår att en avgift på 200 kronor ska tas ut för denna.
Ledningskontoret har ansett att hälso- och sjukvårdsnämndens förslag bör bifallas.
Aortascreening görs på män det år man fyller 65 år och bör avgiftsbeläggas på samma
sätt som mammografiscreening. Avgiften täcker inte kostnaden för screeningen, men
beräknas inbringa cirka 70 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret föreslagit att patientavgift för
aortascreening införs om 200 kronor.
A nför a nden
Anföranden hölls av Mats Hedström (M) och Stefaan De Maecker (MP).
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 21

Tillägg i färdtjänstbestämmelserna
RS 2013/12

- Tekniska nämnden 2012-12-19, § 302
- Ledningskontoret 2014-04-08
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 194

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag om införande av möjlighet att betala egenavgift för
färdtjänst och för övriga kommunala resor i efterskott antas.

•

I Region Gotlands färdtjänstbestämmelser görs ett tillägg i avsnitt 9, tredje stycket,
enligt följande: ”Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, erläggs direkt
efter genomförd resa till föraren eller faktureras i efterhand för de resenärer som
anmält detta betalningssätt till samhällsbyggnadsförvaltningen. Vid fakturering
tillkommer faktureringsavgift enligt tekniska nämndens beslut.”

•

Förändringen träder i kraft 2014-12-01.

Tekniska nämnden har i december 2012 beslutat att till fullmäktige överlämna följande
förslag:
Färdtjänstbestämmelserna ändras i enlighet med det beslut som Tekniska nämndens
arbetsutskott beslutade den 15 augusti 2012. Arbetsutskottet beslutade då att möjlighet ges
att fakturera egenavgift för färdtjänst och övriga kommunala resor och att resenären
debiteras faktureringsavgiften.

Av tekniska nämndens ärendebeskrivning framkommer att skälet till förslaget är att
serva vissa resenärer som kan ha svårt att hantera kontanter och att kontanthanteringen
skulle kunna minska i taxibilarna. Samres AB har som lösning erbjudit sig att fakturera
den resenär som så väljer månadsvis i efterskott mot betalning av en faktureringsavgift.
Ledningskontoret har hos samhällsbyggnadsförvaltningen efterfrågat ytterligare utredning
och förslag till regelverk och att detta behandlas av tekniska nämnden. T.ex. vilka andra
åtgärder som övervägts och hur fall med resenärer som inte betalar sina räkningar ska
hanteras. Någon sådan utredning eller övriga uppgifter har förvaltningen inte kunnat
presentera.
Verksamhet 73 buss- och biltrafik (tidigare kallad kollektivtrafik) hade år 2012 drygt 2
miljoner kronor i underskott.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 21 forts.
Om det inte av annan lag framgår annat, är det enligt 3 kap. 9 § kommunallagen
fullmäktige som beslutar i ärenden av principiell betydelse eller annars av större vikt. Dit
räknas beslut om riktlinjer för verksamheten och viktiga frågor för beslut.
Fullmäktige har också beslutat Taxor för resor i all kollektivtrafik, inklusive färdtjänst
och sjukresor (senast ändrad den 15 oktober 2012 § 122) och det finns bestämmelser
om resetyperna (varvid styrelsen dock tagit något beslut på delegation).
För tjänster i form av persontransporter betalar resenären ersättningen regelmässigt i
förskott eller i omedelbar anslutning till resan, oavsett om det kallas kort, biljett,
färdbevis eller egenavgift. Det följer också av regionens gällande beslut för de
resetjänster regionen ansvarar för. Vidare gäller att priset jämte betalningsvillkoren är
den faktor som troligen har störst påverkan på konsumtionen av resetjänster. Det får
således även anses vara en principiell nyhet att kunna resa på kredit.
Att kunna resa på kredit i färdtjänsten tillämpas i många kommuner och landsting. Sättet
att betala skiljer sig åt, från vanliga pappersfakturor till system med
autogireringsmöjligheter och e-fakturor. Att förenkla betalningsflöden ligger i tiden
varför ledningskontoret inte ser några hinder för detta.
Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram regler för
vad som ska gälla för en persons fortsatta resande om betalning för gjorda resor uteblir.
I avsaknad av ett regelverk för dessa fall finns inte stöd för att utesluta sådan resenär
från ytterligare resor. Varken Samres AB eller transportören har heller något egentligt
incitament att motverka överkonsumtion i dessa fall.
Ledningskontoret har med detta tillägg tillstyrkt förslaget.
Regionstyrelsen har föreslagit att tekniska nämndens förslag till färdtjänstbestämmelser
antas med det av ledningskontoret föreslagna tillägget.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 22

Ändring av åldersgräns i sjukresebestämmelser
RS 2014/254

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-04-16, § 480
- Tekniska nämnden 2014-04-23, § 81
- Ledningskontoret 2014-07-02
- Regionstyrelsen 2014-08-28, 247

Regionfullmäktiges beslut
•

Sjukresebestämmelserna förändras på sådant sätt att ersättning för medföljande
medges för resa med barn upp till 18 år.

•

Förändringen träder i kraft 2014-11-01.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Bestämmelser om sjukresor fastställs av regionfullmäktige. Senaste revideringen gjordes
2010-04-19. Ansvaret för sjukresor inom Gotland åligger tekniska nämnden och för
sjukresor till och på fastlandet har hälso- och sjukvårdsnämnden ansvar. Enligt befintligt
regelverk kan en medföljande anhörig medges ersättning för resa med barn upp till
16 år. Denna åldersgräns är inte den gängse åldersgränsen för betecknandet av barn och
inte heller den åldersgräns som barn- och ungdomsmedicinska verksamheten utgår ifrån.
Enligt FN:s konvention om barns rättigheter är varje människa under 18 år ett barn.
Praxis idag är och har varit att ersättning till medföljare utgår till barn upp till 18 år då
det inte tidigare uppmärksammats att åldersgränsen i sjukresebestämmelserna inte stämt
överens med gängse åldersgräns för betecknandet av barn.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att en förändring av sjukresebestämmelserna
görs så att åldersgränsen för barn stämmer överens med gängse åldersgräns.
Förändringen kommer inte att medföra någon förändring av kostnaderna då praxis varit
att ersättning till medföljare utgått till barn upp till 18 år.
Ledningskontoret har ingen annan uppfattning och stödjer förslaget till förändring i
regelverket.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att sjukresebestämmelserna
förändras på sådant sätt att ersättning för medföljande medges för resa med barn upp till
18 år.
Expedieras: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 23

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ardre
(Ljugarn), Gothem (Åminne), Sanda, Tofta, Visby och Västerhejde
RS 2014/141

- Tekniska nämnden 2014-02-26, § 41
- Ledningskontoret 2014-05-19
- Regionstyrelsen 2014-05-26, § 177

Regionfullmäktiges beslut
•

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Ardre (Ljugarn),
Gothem (Åminne), Sanda, Tofta, Visby och Västerhejde fastställs, i enlighet med
tekniska nämndens förslag.

Tekniska nämnden har föreslagit en utökning av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Ardre (Ljugarn), Gothem (Åminne), Sanda, Tofta, Visby och Västerhejde.
Nämnden har föreslagit att regionfullmäktige fastställer nya begränsningar av de berörda
verksamhetsområdena. Till förslaget finns framtagna kartor med de utökade verksamhetsområdena. Fastigheterna ska ingå i den allmänna anläggningen enligt Lag (2006:412)
om allmänna vattentjänster. Beslutet innebär inga ekonomiska konsekvenser.
Ledningskontoret har inget att invända och tillstyrker att tekniska nämndens förslag till
utökat verksamhetsområde för vatten och spillvatten fastställs.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att verksamhetsområdena
fastställs.
Expedieras

Länsstyrelsen på Gotland (beslut och kartor)
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 24

Begäran om tilläggsanslag för återställning av korttidsboende på
fastigheten Korpen 5 i Visby
RS 2014/208

- Tekniska nämnden 2014-04-23, § 87
- Ledningskontoret 2014-05-20
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 199

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 450 000 kronor för återställning av
lokaler, efter vattenskada i hus 01 på fastigheten Visby Korpen 5.

•

Medel anvisas ur regionens eget kapital.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag för återställning av korttidsboende i hus 01
på fastigheten Korpen 5 i Visby. Bottenvåningen har fått omfattande vattenskador.
Denna vattenskada har medfört att befintlig verksamhet tvingats flytta ut och alla
mellanväggar och golv rivits ur ned till betongplattan. Verksamheten vill tillbaka snarast
möjligt och arbetet med att återställa avdelningen som ett korttidsboende med möjlighet
till palliativ vård har inletts. Diskussioner har förts med hyresgästen (socialförvaltningen)
om vissa verksamhetsanpassningar som skall göras när återställningsarbetet påbörjas.
Socialförvaltningen har varit med i processen för att ta fram nya något anpassade
ritningar. Teknikförvaltningen har nu upphandlat en entreprenör för arbetet och därmed
fått in en mer exakt kostnad för återställningen. Återställningskostnaden beräknas bli ca
4 miljoner kronor varav anpassningsåtgärderna beräknas kosta 1 550 000 kronor.
Socialförvaltningen har påtagit sig den utökade hyran på cirka 120 000 kronor om året
som anpassningsåtgärderna för med sig. Övriga kostnader belastar fastighetsavdelningen
eftersom summan som försäkringsbolaget erbjuder tyvärr understiger självrisken. Av
denna anledning söker tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 2 450 000 kronor
Ledningskontoret har tillstyrkt att tilläggsanslag medges på 2 450 000 kronor enligt tekniska
nämndens begäran. Medel anvisas ur regionens Eget kapital. Enligt uppgift från
socialförvaltningen finansieras anpassningsåtgärderna på 1 550 000 kronor genom
socialnämndens investeringsbudget.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt förslaget och föreslår att
tekniska nämnden medges tilläggsanslag.
Expedieras Tekniska nämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 25

Förslag till överenskommelse med Snäcks Camping AB
RS 2013/380

- Ledningskontoret 2014-08-07
- Regionstyrelsen 2014-08-28, § 257

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige godkänner förslaget till överenskommelse med Snäcks Camping
AB och erbjuder, i enlighet med grundavtalet från 2003, Snäcks Camping AB,
ersättning för inlöst egendom på Snäcks camping med 12 087 277 kronor med
anledning av arrendets upphörande och flyttning från fastigheten.

•

Regionstyrelsen beviljas tilläggsanslag om 12 087 277 kronor för inlösen av
egendom enligt avtal med Snäcks camping AB, vilket tas ur regionens eget kapital.

Snäcks Camping AB (SCAB) har stämt Region Gotland på 29 856 786 kronor.
Ledningskontorets nya förslag innebär att SCAB får 12 087 277 kronor i ersättning för
inlösen. Det omfattar, till skillnad mot tidigare förslag i regionstyrelsen (2014-03-27, § 93),
samtliga investeringar eftersom SCAB inte längre ska fortsätta med någon verksamhet
på området. Det nya förslaget omfattar inte heller någon option på framtida tomträtt/
markköp. Ytterligare en skillnad är att återställningskostnaden på 2 500 000 kronor delas
lika mellan parterna. I tidigare förslag skulle regionen ensam svara för återställningskostnaden. Det tidigare förslaget innebar en partiell inlösensumma på 10 873 000 kronor
plus att regionen skulle ersätta SCAB för återställning med 2 500 000 kronor, en total
kostnad för regionen på 13 373 000 kronor. Det nya förslaget omfattar samtliga
avtalsreglerade investeringar till en total kostnad på 12 087 277 kronor och inga
ytterligare optioner och åtaganden i förhållande till SCAB. Då regionen hanterar
återställning av området, och därmed kostnaderna för detta, har ersättningen för inlösen
minskats med 50 % av återställningskostnaden på 2 500 000 kronor (13 337 277 1 250 000 = 12 087 277 kr).
Regionstyrelsen har i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att överenskommelsen
godkänns. Styrelsen föreslår även att tilläggsanslag beviljas med motsvarande summa.
Regionstyrelsen har även beslutat att regiondirektören dels, får i uppdrag att, i samarbete
med samhällsbyggnadsförvaltningen, genomföra inlösen av egendomen enligt beslut
ovan, dels får i uppdrag att hantera den framtida användningen av Snäcks camping.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 25 forts.
Jä v
Jäv anmäldes av Inger Harlevi (M).
A nför a nden
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Eva Nypelius (C), Bo Björkman (S) och Lars
Thomsson (C).
Expedieras

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 26

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark och stadsmiljö
RS 2014/370

- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 206
- Tekniska nämnden 2014-06-18, § 149
- Ledningskontoret 2014-08-05
- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 275

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 942 000 kronor för investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö.

•

Medel anvisas genom statsbidrag.

Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag med 4 942 000 kronor för investeringsutgifter avseende mark och stadsmiljö. Finansieringen av projekten förslås ske med EUbidrag eftersom de bidrar till att genomföra det Näringspolitiska programmet.
Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2014 ska investeringar göras
inom mark och stadsmiljö enligt fastlagd budget. Genom ansökan om projektstöd för
projekt som bidrar till att genomföra det Näringspolitiska programmet har Region Gotland
beviljats statsbidrag med 4 942 000 kronor vilket innebär att investeringsnivån kan
fördubblas för ett antal projekt. I befintlig investeringsbudget finns projekten
budgeterade med 4 942 000 kronor. Den totala investeringsutgiften behöver höjas till
9 884 000 kronor vilket innebär att investeringarna blir mer omfattande. Projektstödet
består av statliga medel för regional tillväxt som Region Gotland ansvarar för och det är
regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen. Ärendet behandlades i regionstyrelsen i juni 2014.
Ledningskontoret har tillstyrkt att tilläggsanslag medges med 4 942 000 kronor enligt
tekniska nämndens ansökan och att medel anvisas genom statsbidrag. Kontoret har
konstaterat att med hänsyn tagen till gällande redovisningsregler som föreskriver
bruttoredovisning av alla investeringar så måste investeringen tas upp i regionens
investeringsbudget även om utgiften betalas med statsbidrag.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslag medges.
A nför a nden
Anföranden hölls av Stefan Nypelius (C), Åke Svensson (S) och Bo Björkman (S).
Expedieras: Tekniska nämnden, Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 27

Kapitaltillskott och inlösen av lån till Landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag, LÖF
RS 2014/450

- Stockholms läns landsting 2014-08-19
- Ledningskontoret 2014-08-20
- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 277

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till ny bolagsordning för Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag (LÖF)
godkänns.

•

Till LÖF tillskjuts Region Gotlands andel av garantikapitalet om 7 112 000 kronor.

•

Region Gotlands revers till LÖF om 36 950 000 kronor ska lösas in.

Styrelseordföranden i Landstingen ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF) har på bolagsstämman 2014-05-14 informerat ägarna om LÖF:s finansieringsbehov. Behovet av
kapitaltillskott uppgår till 1 200 miljoner kronor att tillföras i form av nytt garantikapital
varav Region Gotlands andel utgör 7 112 000 kronor. För att behovet av kapitaltillskottet inte ska bli högre än 1 200 miljoner kronor krävs samtidigt att reverserna
mellan bolaget och landstingen på 6 000 miljoner kronor löses varav Region Gotlands
lån till bolaget utgör 36 950 000 kronor. Orsaken till det nya kapitaltillskottet är det nya
europeiska regelverket för försäkringsbolag, Solvens II, som ställer krav på högre
kapitaltäckning än tidigare. Garantikapitalet bokförs som finansiell tillgång varför
tillskottet i sig inte belastar resultatet.
De nya reglerna, Solvens II, träder i kraft 2016-01-01. För att klara tidsgränsen förutsätts
att 50 procent av garantikapitalet är registrerat hos Bolagsverket senast maj 2015 vilket i
sin tur förutsätter att bolagsordningen i LÖF har ändrats. En extra bolagsstämma
kommer att hållas i november 2014 för att ändra bolagsordningen i tid för inbetalningen
till bolaget. Resterande 50 procent av garantikapitalet ska vara inbetalat i november 2015
medan reverserna inlöses senast december 2015.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 27 forts.
För att bolagsstämman ska kunna anta ny bolagsordning krävs minst 21 röstberättigade i
fullmäktige. Varje delägare har enligt bolagsordningen rätt att utse högst två fullmäktige,
vilka i Region Gotland utgörs av Åke Svensson och Lena Celion för åren 2010-2014.
Åren 2007-2008 genomfördes senast kapitaltillskott till LÖF, ett kapitaltillskott som vid
den tidpunkten skrevs ned i bokföringen. Utredning pågår för närvarande för att
undersöka om nedskrivningen med nuvarande synsätt kan återföras med totalt 200
miljoner kronor eller 1,2 miljoner kronor för Region Gotland. En eventuell återföring
bokförs som en intäkt och förbättrar resultatet.
Ledningskontoret har föreslagit att den nya bolagsordningen godkänns och att tillskjuta
Region Gotlands andel av garantikapitalet till LÖF om 7 112 000 kronor. Kontoret har
även föreslagit att lösa in Region Gotlands revers till LÖF om 36 950 000 kronor.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Expedieras

Ledningskontoret Ekonomi (för åtgärd)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 28

Lövsta - grönt centrum
RS 2013/61, RS 2014/558

- Ledningskontoret 2014-08-26
- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 272

Regionfullmäktiges beslut
•

Fullmäktige ställer sig bakom bildandet av Gotland Grönt Centrum AB på de
förutsättningar och villkor som framgår av projektredovisning och affärsplan. En
förutsättning för Region Gotland är ett tydligt fortsatt engagemang från de gröna
näringarna bland de parter som står bakom avsiktsförklaringen.

Region Gotland beslutade i november 2012 att genomföra en förstudie kring möjligheten att bilda ett grönt centrum på Lövsta. Projektledare för studien var Olof
Karlander och samarbetspartner i projektet var Region Gotland, Hushållningssällskapet,
Lantbrukarnas riksförbund Gotland (LRF), Växa Sverige AB och Länsstyrelsen på
Gotland. I slutrapporten (juni 2013) framförs att förutsättningarna finns och att det
även finns ett starkt engagemang hos organisationer som företräder den gröna näringen
att utveckla Lövsta. Dessa organisationer är Hushållningssällskapet och LRF. Region
Gotland, Hushållningssällskapet och LRF tecknade en avsiktsförklaring som skulle föra
samarbetet framåt. Region Gotland beviljades medel hos Länsstyrelsen för detta i
augusti 2013.
För arbetet har funnits en styrgrupp med representanter från parterna som undertecknade avsiktsförklaringen. Projektledare har varit Christina Huhtasaari. Under
projekttiden har följande genomförts:
−

Ekonomisk analys av gården och konferensverksamheten.

−

Utrett möjlighet att utlokalisera andra gymnasieutbildningar till Lövsta.

−

Frigjort lokaler för att möjliggöra fler verksamheter på Lövsta samt utrett
ombyggnadsbehov för detta (Mellanskog, Växa Sverige AB, Distriktsveterinärerna,
LRF).

−

Två seminarier har hållits med organisationer, myndigheter och rådgivare.

−

Affärsplan för Gotland Grönt Centrum AB har tagits fram.

−

Utkast till aktieägaravtal har skrivits.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 28 forts.
I detta sammanhang skall särskilt nämnas att styrgruppen gör bedömningen att
regionens engagemang i Lövsta under en uppbyggnadsperiod på tre år bör öka från
nuvarande 5,2 miljoner kronor till 7,2 miljoner kronor för att förutsättningarna till
framgång med den nya strukturen skall kunna uppnås. Vidare krävs investeringar för att
möjliggöra inflyttning av nya verksamheter. Dessa torde bara delvis kunna täckas av
hyresintäkter de första åren (dessa extrakostnader ligger med i de två extra miljoner som
bedöms behövas).
Som framgår av projekt- och affärsplanerna innebär förslaget att Region Gotland
behåller ägandet av anläggningen, detta innebär att Lövsta bör ses som övrigt regionalt
fastighetsbestånd, alltså förvaltas av tekniska nämnden och teknikförvaltningen.
Ledningskontoret bedömer att den ägarstruktur och det aktieägaravtal som tagits fram
är av sådan dignitet att det kan vara en fördel för Lövsta landsbygdscentrum att
omorganiseras enligt föreliggande planer. De noggranna analyser som gjorts ger ett bra
underlag för det fortsatta arbetet att bilda ett bolag som kan ge den gröna näringen
möjlighet att utvecklas med adekvat rådgivning och ökad kompetens. I och med
bolagsbildningen tar också näringslivet ett större ansvar för att de gröna näringarna kan
erhålla den kompetens som behövs för fortsatt utveckling.
Här nedan följer en kort sammanfattning av ärendet:
•

Verksamhet: utbildning, skoljordbruk, restaurang, konferens, lokaluthyrning och
därmed förenlig verksamhet för de gröna näringarna.

•

Delägare: Hushållningssällskapet 55 %, LRF 5 %, Region Gotland 40 %.

•

Styrelse: sju ledamöter varav fyra Hushållningssällskapet, två från Region Gotland
samt en från LRF.

•

Styrelseordförande: utses av stämman ett år i taget.

•

Insyn: part ska delge övriga parter all information om bolaget. Part äger rätt att
kopiera och ta del av alla handlingar rörande bolaget (i praktiken offentlighetsprincipen).

•

Utdelning av vinst: bolaget ska inte vara vinstutdelande och allt överskott ska
återinvesteras i verksamheten.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

44

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 28 forts.
•

Krav på enighet (bl.a.):
−

Ändring av lokalisering

−

Investering i fastigheter

−

Inriktning på bolagets verksamhet

−

Upptagande av lån – ställande av säkerheter av belopp ”av betydelse”

−

Fastighetsöverlåtelser m.m.

•

Överlåtelser av aktier: LRF har rätt att överlåta sina aktier till Hushållningssällskapet
inom en månad när LRF så begär efter ett datum som preciseras i avtalet.
Hushållningssällskapet går med på detta.

•

Konkurrerande verksamhet: part får inte starta konkurrerande verksamhet till
bolaget.

Regionstyrelsen har inför fullmäktiges beslut utsett biträdande regiondirektör Per Lindskog
och gymnasie- och vuxenutbildningschef Alf Nilsson att ingå i en interimistisk bolagsstyrelse i avvaktan på den formella bolagsbildningen. Styrelsen har även uppdragit åt
tekniska nämnden att, i avvaktan på att ett formellt bolag finns bildat, överta ansvaret att
förvalta fastighetsbeståndet på Lövsta
Regionstyrelsen har föreslagit att fullmäktige fattar beslut om att ställa sig bakom
bildandet av Gotland Grönt Centrum AB på de förutsättningar och villkor som framgår
av projektredovisning och affärsplan.
En förutsättning för Region Gotland är ett tydligt fortsatt engagemang från de gröna
näringarna bland de parter som står bakom avsiktsförklaringen. I enlighet med förslaget
till fullmäktige har regionstyrelsen beslutat att ledningskontoret får i uppdrag att fullfölja
detta arbete.
Jä v
Jäv anmäldes av Björn Dahlström (C), Frans Brozén (FP) och Björn Jansson (S).
A nför a nden
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Simon Härenstam (M), Eva Nypelius (C) Stefan
Nypelius (C) Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP).
Expedieras:

Ledningskontoret Per Lindskog

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 29

Motion. Tekniksprånget - praktikprogram för gymnasieelever från
naturvetenskapliga och tekniska programmen
RS 2013/812

- Motion 2013-12-16
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-03-19, § 21
- Ledningskontoret 2014-05-15
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 183

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda regionens
möjligheter att ansluta sig till Tekniksprånget.

Eva Nypelius (C) och Alexander Jansson (C) föreslår i en motion att fullmäktige ska uppdra
till regionstyrelsen att inför hösten 2014 ansluta sig till Tekniksprånget för att därigenom
kunna erbjuda bra praktikplatser och öka möjligheterna att rekrytera tekniker och
naturvetare till regionen framöver.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ställt sig bakom motionärernas krav på att
regionstyrelsen utreder möjligheten att ansluta sig till Tekniksprånget. De föreslår även
att man i utredningen undersöker möjligheten att förlägga arbetet med Tekniksprånget
till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsmarknadsenhet.
Ledningskontoret har i sitt utlåtande beskrivit att Tekniksprånget är ett initiativ från
näringslivet och drivs på uppdrag av regeringen av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Genom Tekniksprånget kan ungdomar som gått ut gymnasiet
praktisera hos några av Sveriges mest intressanta arbetsgivare inom privat och offentlig
sektor. Målet är att locka flera ungdomar att välja att utbilda sig till ingenjör. Via
praktiken får de en bättre förståelse för yrket samt ökat intresse för att söka till en
ingenjörsutbildning. Tekniksprånget vänder sig till ungdomar som har behörighet att
söka till en ingenjörsutbildning (dvs. Matematik 4 samt Fysik 2), har fullständiga
gymnasiebetyg och är högst 20 år gamla. Praktiken är fyra månader lång, och praktiklön
som lägst 13 500 kr per månad utgår. Hittills har 600 ungdomar fått praktikplats via
Tekniksprånget.
Statistiska centralbyrån beräknar att det till år 2030 kommer att saknas 50 000 ingenjörer
i landet. Ledningskontorets bedömning är att det finns ett visst framtida behov av
ingenjörer inom regionen, främst i samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 29 forts.
Ledningskontoret har rekommenderat att förutsättningarna att ansluta Region Gotland
till Tekniksprånget utreds.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen tillstyrks med
att uppdrag ges om att utreda regionens möjligheter att anslut sig till Tekniksprånget.
A nför a nde
Anförande hölls av Eva Nypelius (C).
Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 30

Motion. Mätning av vatten
RS 2013/548

- Ledningskontoret Vattenplan 2005-02-14 (reviderad)
- Ledningskontoret VA-plan 2014-03-03 (reviderad)
- Motion 2013-09-09
- Tekniska nämnden 2014-04-23, § 96
- Ledningskontoret 2014-05-07
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 184

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen besvaras i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Mikael Nilsson (S), Christer Engelhardt (S) och Hanna Westerén (S) föreslår i en motion att
Region Gotland skall påbörja mätningar av utflödet av vatten till Östersjön.
I motionen poängteras vikten av att ta tillvara alla möjliga resurser i arbetet med att öka
tillgången på vatten på Gotland. Bakgrunden till detta är den vattenbrist som
uppkommer när det inte finns tillräckliga magasin för att ta hand om det vatten som
nederbörden ger upphov till. Syftet med mätningarna skulle då vara att öka kunskapen
om var de stora utflödena sker och därmed ringa in de områden där åtgärder kan sättas
in för att om möjligt behålla vattnet och därmed minska utflödet.
Tekniska nämnden har i sin behandling av motionen anfört följande:
Den föreslagna flödesmätningen bedöms vara praktiskt omöjlig eftersom utflödet till
Östersjön sker utmed hela kusten, inte bara från åar utan även från stränder, klintar,
diken och kanaler. Tekniska nämnden uppskattar kostnaderna för varje mätpunkt till i
storleksordningen 40 000-90 000 kr. Eftersom förslaget skulle innebära ett mycket stort
antal mätpunkter skulle den totala kostnaden bli orimligt stor. Frågan har tidigare belysts
i bland annat ”Vattenplan för Gotlands kommun” (2005) och de bedömningar som
redovisas i denna rapport torde vara så nära verkligheten man kan komma. Vid sidan av
vattenplanen har det gjorts flera utredningar under årens lopp som på olika sätt belyst
frågan.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen anses besvarad med förvaltningens
yttrande.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 30 forts.
Ledningskontoret delar tekniska nämndens bedömning att det i praktiken är omöjligt att
mäta utflödet från alla utflödespunkter på Gotland. Däremot är det viktigt att, inte minst
i den pågående diskussionen om den framtida vattenförsörjningen på Gotland, utreda
olika vägar för att trygga den långsiktiga vattenförsörjningen i enlighet med det beslut
om utredningsuppdrag som nyligen beslutades av regionfullmäktige i samband med
behandlingen av ”Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022”.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås med hänvisning dels till den
kunskap och de riktlinjer som redovisas i ”Vattenplan för Gotlands kommun” dels till
det beslut som regionfullmäktige nyligen tog i samband med behandlingen av ”Förslag
till långsiktig VA-plan för Gotland 2014-2022” vilket bland annat innebar
tilläggsuppdrag om utarbetande av dagvatten- respektive kretsloppsstrategier.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen besvaras i enlighet med tekniska nämndens
beslut, enligt ovan.
A nför a nden
Anföranden hölls av Christer Engelhardt (S) och Isabel Enström (MP).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 31

Motion. Industristrategi för Gotland
RS 2013/426

- Motion 2013-06-17
- Ledningskontoret 2014-05-16
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 185

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att:
−

Ledningskontoret får i uppdrag att initiera en dialog med industriföretagen på
Gotland kring förutsättningarna för utveckling och behovet av eventuella
riktade satsningar för dessa.

−

Ledningskontoret får i uppdrag att presentera insatser för att öka attraktiviteten
för Gotland som etableringsort för industriföretag.

Christer Engelhardt (S) har i en motion yrkat att Region Gotland utarbetar en
industristrategi för Gotland inom ramen för det näringspolitiska programmet. Motivet
är att Gotland saknar en strategi för den industriella näringen. Genom en industristrategi
kan Gotland fortsätta utvecklas till en region där innovation och förnyelse bidrar till
framgång för industrin som i sin förlängning också skapar underlag till välfärd för
Gotland som helhet. Det är viktigt att Regionen och näringslivet har en gemensam bild
av hur näringslivsstrukturen kan och bör utvecklas, hur vi kan stödja nyföretagande och
hur vi kan medverka till att skolan utbildar de kompetenser näringslivet behöver så
rekryteringsgapet kan överbryggas.
Ledningskontoret har i sin bedömning anfört att det kan vara ändamålsenligt att ta fram en
industristrategi, men att den i så fall bör utvecklas i nära samverkan med industriföretagen på Gotland samt eventuellt föregås av en analys av inom vilka industrigrenar
Gotland kan anses ha komparativa fördelar.
Ledningskontoret har bedömt att det går att göra förstärkta insatser för industrin på
Gotland inom ramen för befintliga strukturer och till en inte alltför omfattande kostnad.
Det skulle kunna röra sig om insatser som exempelvis planering, paketering och
marknadsföring av industrimark, marknadsföring av Gotland som etableringsort för
industriföretag, etc. Kontoret anser att en satsning på att kraftsamla för industrin på
Gotland mycket väl kan föregå och/eller ske parallellt med ett framtagande av en
industristrategi för Gotland.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll
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Rf § 31 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen bifalls på så
sätt att ledningskontoret får i uppdrag att initiera en dialog med industriföretagen på
Gotland kring förutsättningarna för utveckling och behovet av eventuella riktade
satsningar för dessa. Kontoret får även i uppdrag att presentera insatser för att öka
attraktiviteten för Gotland som etableringsort för industriföretag.
A nför a nden
Anföranden hölls av Christer Engelhardt (S), Björn Dahlström (C), Isabel Enström (MP) och
Cecilia Nygren (MP).
Expedieras

Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 32

Motion. Digitala handlingar till nämndsammanträde
RS 2013/428

- Motion 2013-06-17
- Ledningskontoret 2014-05-15
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 186

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att ordinarie kallelser till regionstyrelsen och nämnder bör
publiceras på internet.

Motion har inlämnats av Lena Celion m.fl. (M) om att Region Gotland skyndsamt tillser
att alla nämnder (överförmyndarnämnden undantagen) publicerar kallelser till ordinarie
nämndssammanträden på Region Gotlands hemsida före mötena.
Motionärerna framför att det inom Region Gotland arbetas med att etablera ett helt
digitalt ärendehanteringssystem med ambition att nämndledamöter i allt större
utsträckning också får läsplattor för att kunna läsa handlingar på ett bekvämt och
miljövänligt sätt utan papper. I stort sett alla nämnder tillämpar redan idag systemet med
att publicera kallelser till nämndernas ordinarie sammanträden - ej arbetsutskott - på
nämndens hemsida på nätet. Undantagen är de tre samhällsbyggnadsnämnderna
(byggnadsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden),
regionstyrelsen och överförmyndarnämnden.
Handlingar (med undantag av sekretesskyddade delar) bör enligt motionärerna av
bekvämlighets- och demokratiskäl vara tillgängliga både för de som deltar i varje partis
arbete och går på förberedande möten och för allmänheten.
Ledningskontoret har i sitt tjänsteutlåtande anfört att regionfullmäktige i reglementet för
regionstyrelsen, § 16 föreskrivit följande:
Kallelse
16 § Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen skall ske skriftligt och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.
Kallelsen skall på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan skall bifogas kallelsen.
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt.
När varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde skall den till åldern
äldste ledamoten göra detta.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 32 forts.
Skrivningen i reglementet överensstämmer med Sveriges Kommuner och Landsting
normalförslag till reglemente (se cirkulär 1991:147), och likartad skrivning finns i
reglementena till nämnderna.
Kommunallagen (KL) innehåller inte någon uttrycklig reglering för nämnd om kallelse,
fördragningslista eller handlingar till sammanträde. Av 6 kap. 18 § KL framgår som
huvudregel att nämnden bestämmer tid och plats för sina sammanträden. Det anses
dock tillhöra ordförandens uppgifter att kalla till sammanträde. Hanteringsfel kan leda
till att beslut upphävs på den grunden att de inte anses tillkomna i lag ordning.
Regionfullmäktige ger i reglemente till respektive nämnd anvisning om nämndens
uppdrag och mandat samt arbetsordning. Det är enligt aktuella reglementen respektive
nämndsordförande som ansvarar för kallelse till nämndssammanträden, och därmed
ordföranden som ansvarar för att kallelser och handlingar i kallelser uppfyller krav på
sekretess och personuppgiftslagen etc. Således avgör respektive ordförande om kallelse
inklusive handlingar uppfyller kraven för att bli allmänt tillgängliga och publiceras på
internet. Det undantag till publicering på internet som motionärerna anger för överförmyndarnämnden kan ordföranden för överförmyndarnämnden besluta om inom
ramen för sitt ansvar för kallelser.
Ledningskontoret anser att regionfullmäktige kan uttala att kallelser inklusive handlingar
till styrelser och nämnder bör publiceras på internet.
Regionstyrelsen har, likhet med ledningskontoret, föreslagit att ordinarie kallelser till
regionstyrelsen och nämnder bör publiceras på internet
A nför a nden
Anföranden hölls av Lena Celion (M), Lennart Petersson (S) och Isabel Enström (MP).
Expedieras

Ledningskontoret ASB
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 33

Motion. Samverkansmodell för rekrytering av kvalificerad personal
s.k. tandemrekrytering
RS 2013/758

- Motion 2013-11-25
- Ledningskontoret 2014-04-28
- Regionstyrelsen 2014-06-19, § 187

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Lennart Petersson (S) har kommit in med en motion där han yrkar på att Region Gotlands
ledningskontor inbjuder regionens näringslivsorganisationer, Arbetsförmedlingen och
representanter för arbetstagarorganisationerna till samråd om intresset för att etablera en
samverkansmodell, s.k. tandemrekrytering, för att underlätta rekrytering av kvalificerade
medarbetare.
Ledningskontoret anför i sin tjänsteskrivelse att motionen pekar på ett viktigt område för
möjligheten att attrahera efterfrågad kompetens till Gotland. Möjlighet för medflyttande
partner att få ett arbete är ofta en förutsättning för att en rekrytering ska lyckas och den
sökande ska kunna acceptera ett erbjudande om tjänst på Gotland och därmed
underlätta en inflyttning. Region Gotlands lediga arbeten är lätta att nå via regionens
hemsida men i dagsläget finns inte alltid motsvarande kanal för näringslivets lediga jobb.
Ett utvecklat samarbete mellan arbetsgivare som är verksamma på Gotland ökar
möjligheten att hitta lämpligt jobb även för medflyttande.
Inom ramen för kompetensplattformen har ett sådant samarbete inletts under hösten
2013. Region Gotlands inflyttarbyrå är sammankallande för nätverket.
Ledningskontorets har bedömt att ett sådant samarbete som åsyftas i motionen har
inletts och föreslår att motionen anses besvarad med sitt yttrande.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen ska anses
besvarad.
A nför a nde
Anförande hölls av Lennart Petersson (S).
Expedieras

Ledningskontoret HR
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 34

Motion. Införande av tillfällig fritidsplats, s.k. lovfritids
RS 2013/761

- Motion 2013-11-25
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10, § 50
- Ledningskontoret 2014-07-09
- Regionstyrelsen 2014-08-28, § 243

Regionfullmäktiges beslut
•

Motion om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids, tillstyrks.

•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att (i enlighet med beslut BUN § 50,
2014-06-10) genomföra en försöksverksamhet gällande införande av tillfällig
fritidsplats, så kallat lovfritids.

•

Barn- och utbildningsnämnden ska löpande utvärdera insatsen för att i god tid,
innan försöksperiodens slut, kunna redovisa eller ge indikationer om verksamheten
ska fortsätta i ordinarie verksamhet.

Johan Malmros (FP) har i en motion pekat på behovet av tillfällig fritidsplats i samband
med de skollov som finns under pågående terminer. Barn- och utbildningsförvaltningen
har gjort ett omfattande arbete för att undersöka förutsättningarna för detta samtidigt
som man ser att behovet finns även fortsättningsvis. I deras utredningsarbete föreslår
man att former för detta utarbetas och att man gör en försöksperiod under ett
kommande läsår. De tidsperspektiv man anger är att verksamheten kan vara igångsatt
vårterminen 2015.
Barn- och utbildningsnämnden har ställt sig positiv till att tillfällig fritidsplats, s.k. lovfritids,
införs som en försöksverksamhet under ett år. Nämnden har gett sin förvaltning i
uppdrag att utarbeta förslag till avgiftsregler för detta.
Ledningskontoret har anfört att motionären pekar på barns behov av fritidsplats och i
enlighet med den kartläggning barn- och utbildningsförvaltningen gjort som visar på att
förutsättningarna finns för att införa ”lovfritids” bör förslaget genomföras enligt modell
från förvaltningen. Dock bör indikationer på om verksamheten ska fortsätta och gå in i
ordinarie verksamhet ges i anslutning till försöksperiodens slut så att berörda barn och
familjer i god tid kan få planeringsförutsättningar för familjens vardagsliv under aktuella
veckor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 34 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret och barn- och utbildningsnämndens
förslag, tillstyrkt ett införande av tillfällig fritidsplats på försök.
A nför a nde
Anförande hölls av Johan Thomasson (FP).
Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Regionfullmäktige 2014-10-27

Rf § 35

Motion. Inrättande av en naturskola på Lövsta lantbruksgymnasium
RS 2013/660

- Motion 2013-10-14
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-03-19, § 22
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-05-21, § 51
- Ledningskontoret 2014-07-04
- Regionstyrelsen 2014-08-28, § 244

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att följa den pågående utredningen av Lövsta
landsbygdscentrum för att i senare skede syna förutsättningarna för en naturskola på
Lövsta.

Ingemar Lundqvist (M) har i en motion föreslagit om inrättande av naturskola på Lövsta
lantbruksgymnasium.
Motionären hänvisar till den avfolkning som sker av landsbygden och att barn kommer
allt längre ifrån naturen och därmed förlorar kunskapen om var maten kommer ifrån.
Motionären hänvisar till verksamheter på Gråstens lantbruksskola i Danmark där man
inrättat en naturskola, där barnen får lära sig naturlära praktiskt vilket har blivit en succé.
Motionen har varit på remiss hos gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och
barn- och utbildningsnämnden (BUN).
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har ställt sig positiva till att utreda möjligheten till
någon form av naturskola samt presenterar en möjlig finansieringsmodell.
Barn- och utbildningsnämnden har konstaterat att val av pedagogik, läromedel etc. i första
hand är ett ansvar för respektive skolledning och deras medarbetare. BUN har också
bedömt att möjligheterna för BUN:s verksamheter att använda utomhusmiljöer i sitt
pedagogiska uppdrag är mycket stora på Gotland. BUN anser att med hänsyn till
ekonomiska prioriteringar finns inte möjlighet att starta eller driva naturskola på Lövsta.
Inga synpunkter finns dock på om Region Gotland genomför satsningen med
naturskola med annan huvudman än BUN.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 35 forts.
Ledningskontoret har i sitt tjänsteutlåtande anfört att Lövsta landsbygdscentrums
verksamhet för närvarande genomgår en fördjupad analys, där även organisationen
framöver kan komma att ändras. Bland andra LRF och Hushållningssällskapet deltar i
detta arbete. Att i dagsläget lägga in en ytterligare verksamhet kan därför vara svårt.
Studiebesök har alltid varit och är fortfarande välkomna till Lövsta. Inför valet till
gymnasiet ordnar Lövsta öppet hus för att visa upp utbildningarnas mål och
verksamhet.
Då det i dagsläget redan finns möjlighet att besöka skolan och eftersom elever på andra
sätt får information om lantbruket samt att det i övrigt finns goda möjligheter att
använda utomhusmiljöer i skolornas pedagogiska uppdrag kan inrättandet av en
naturskola inte anses ekonomiskt försvarbart idag.
Förutsättningarna för en naturskola vid Lövsta landsbygdscentrum kan däremot synas
på nytt när den pågående utredningen av verksamheten är genomförd.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med dess yttrande och att de
får i uppdrag att följa den pågående utredningen.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen anses
besvarad och att ledningskontoret får i uppdrag att följa den pågående utredningen för
att i ett senare skede syna förutsättningarna för en naturskola på Lövsta.
Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 36

Motion. Hållbar upphandling - funktionsupphandling
RS 2013/813

- Motion 2013-12-15
- Ledningskontoret 2014-07-03
- Regionstyrelsen 2014-08-28, § 245

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Alexander Jansson (C) har i en motion föreslagit att Region Gotland i större utsträckning
börjar använda funktionsupphandling som arbetssätt vid upphandlingar för att få bättre
funktion, längre livslängd, lägre miljöpåverkan och en lägre totalkostnad på sina
upphandlingar.
Ledningskontoret har i sitt tjänsteutlåtande anfört att Region Gotlands upphandlingspolicy
fastställer att regionens upphandlingar har till syfte att tillgodose regionens behov av
varor och tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad och med
minsta möjliga miljöpåverkan.
Funktionsupphandling innebär att man istället för att upphandla en produkt eller en
tjänst specificerar vilken funktion det är man vill uppfylla samt vilka krav leverantören
måste uppfylla. Funktionsupphandling kan användas exempelvis vid upphandling av ITfunktioner.
Region Gotland använder sig av funktionsupphandlingar i upphandlingar där det är
tillämpligt. Exempel på sådana upphandlingar är upphandling av omhändertagande av
hushållsavfall, även upphandlingen av biogasmack på Färjeleden var en sådan. En
aktuell funktionsupphandling är upphandling av en reseportal.
Regionens upphandlare har kunskap om funktionsupphandling. Det pågår även mycket
utveckling av området bland Sveriges upphandlare och upphandlingsorganisationer.
Ledningskontoret anser att motionärens syfte uppfylls i regionen och att motionen
därmed är besvarad. Det är dock viktigt att regionen följer med kompetensmässigt i
utvecklingen av olika upphandlingsformer för att upphandlingar ska ge det resultat som
policyn uttrycker.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.
Expedieras: Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 37

Motion. Stöd till järnåldersbyn Stavgard
RS 2014/184

- Motion 2014-03-31
- Ledningskontoret 2014-08-05
- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 269

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

Anna Andersson och Eva Gahnström, båda (C), har i en gemensam motion yrkat att
järnåldersbyn Stavgard, som drivs av en ideell förening, ska ses som en regionalpolitisk
angelägenhet. Som sådan föreslås Stavgard ges ekonomiskt stöd, med 500 000 kronor
per år, under en övergångsperiod om tre år. Under dessa tre år ska föreningen arbeta
med att hitta finansiering så att föreningen fortsättningsvis ska kunna bära sina egna
kostnader för järnåldersbyn.
Ledningskontoret har anfört att föreningen Stavgard tidigare har erhållit stöd från barnoch utbildningsnämnden. Detta stöd upphörde för något år sedan och föreningen har
inte lyckats hitta någon extern finansiär för att driva verksamheten vidare.
Kontoret har i sitt motionssvar gjort den bedömningen att verksamheten främst är en
del av landsbygdsutvecklingen i det lokala samhället och att Järnåldersbyn Stavgard visar
det gotländska kulturarvet på ett tydligt och informativt sätt.
Ledningskontoret har dock bedömt att verksamheten inte kan ses som en näringslivssatsning för hela Gotland. Kontoret påpekar att det regionala landsbygdsprogrammet,
som förvaltas av Länsstyrelsen i Gotlands län, i viss mån kommer att vara inriktad till
utvecklingsinitiativ liknande Stavgards.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med kontorets yttrande
och att ansökan om medel avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets
yttrande.
Jä v
Jäv anmäldes av Lena Eneqvist (S).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 37 forts.
A nför a nden
Anföranden hölls av Eva Gahnström (C) och Anna Andersson (C).
Expedieras:

Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 38

Motion. Inrättande av jämställdhetspris
RS 2013/663

- Motion 2013-10-16
- Ledningskontoret 2014-08-15
- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 270

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen tillstyrks.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att återkomma med kriterier för inrättande av ett
jämställdhetspris. Till detta arbete kopplas en politisk styrgrupp som utses av
regionstyrelsens arbetsutskott.

Johan Malmros (FP) har i en motion föreslagit att Region Gotland inom ramen för det
regionala utvecklingsansvaret ska ha mer utåtriktat jämställdhetsarbete. Detta ska, enligt
motionären, ske genom att inrätta ett jämställdhetspris som årligen delas ut av Region
Gotland till en person, företag, organisation eller myndighet som bidragit till att främja
jämställdhet.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse beskrivit vilka priser som Region Gotland har:
−

Ekokommunpriset, internt pris för ett systematiskt miljöarbete, sedan 1999,
10 000 kr.

−

Förnyelsepriset, internt pris som syftar till att stimulera utvecklingsarbete och
uppmärksamma goda förebilder, 50 000 kr.

−

Kulturpriset, externt pris som syftar till person/-er och/eller förening som för
Gotland utfört bestående kulturgärning i detta begrepps vidaste bemärkelse,
25 000 kr.

Kontoret anför att det finns skäl att se över antalet pris finansierade och administrerade
av Region Gotland och till vilken grad de kan anses vara effektiva. Hanteringskostnaden
för ett pris kan uppskattas till över 10 000 kronor. Priset ska marknadsföras,
information om kandidater samlas in, en jury ska sammankallas och sammanträda,
media ska hållas informerade, lokaler bokas, diplom och blommor beställas med mera.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 38 forts.
Ledningskontorets bedömning bygger på att Region Gotland varit återhållsam med
priser som en metod för att driva samhällsutvecklingen framåt. Detta ställer höga krav
på en transparent och tydlig process med väl genomarbetade kriterier och
bedömningsinstrument. Kontoret anser att regionen bör använda utvecklingsresurser
för att jämställdhetsintegrera kärnverksamheter inklusive regionalt utvecklingsarbete,
snarare än att inrätta ett jämställdhetspris.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen tillstyrks och att ledningskontoret får i uppdrag
att sammanställa kriterier för inrättande av ett jämställdhetspris. Till detta bör kopplas
en politisk styrgrupp utsedd av regionstyrelsens arbetsutskott.
A nför a nden
Anföranden hölls av Ulf Klasson (FP) och Elin Bååth (Fi).
Expedieras

Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 39
Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen för 2013;
anmälan
RS 2014/356

- AB Gotlandshem
- Gotlands Stuveri AB
- Gotlands Energi AB
- ALMI företagspartner Gotland AB
- Regioninvest Gotland AB

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Årsredovisningar och revisionsberättelser av regionen ägda eller delägda dotterbolag har
lämnats till regionfullmäktige, enligt rubricerat, för kännedom.
Anm: Ännu återstående årsredovisningar för Region Gotlands bolag är:
- Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB,
- Wisby Strand Congress & Event Gotland AB och
- Inspiration Gotland AB.
Expedieras:

AB Gotlandshem
Gotlands Stuveri AB
Gotlands Energi AB
ALMI företagspartner Gotland AB
Regioninvest Gotland AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 40

Avsägelser och fyllnadsval. Revisor för AB Gotlandshem,

Gotlandshem Värme AB
RS 2014/3

Regionfullmäktiges beslut
•

Till ny lekmannarevisor för AB Gotlandshem och Gotlandshem Värme AB t.o.m.
bolagsstämman 2015 utses:
M
Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby
Till ny ersättare som lekmannarevisor för AB Gotlandshem och Gotlandshem
Värme AB t.o.m. bolagsstämman 2015 utses:
S
Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941 623 79 Klintehamn

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Vid regionfullmäktiges sammanträde 2014-06-16 togs beslut om lekmannarevisor och
ersättare som lekmannarevisor för AB Gotlandshem och Gotlandshem Värme AB.
Mandatperioden blev dock felaktigt angiven som ”t.o.m. 2014-12-31”.
Expedieras:

AB Gotlandshem
Gotlandshem Värme AB
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 41

Avsägelser och fyllnadsval. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
RS 2014/3

- Elisabeth Feurst 2014-10-22

Regionfullmäktiges beslut
•

Elisabeth Feurst (C) befrias från sitt uppdrag.

•

Till ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2014-12-31 utses:
C
Björn Dahlström, Lärbro Norrbys 2435, 624 53 Lärbro

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Elisabeth Feurst (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Expedieras:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Elisabeth Feurst
Björn Dahlström

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 42

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Olof Östbergs medborgarförslag om bryggorna vid
Norderstrand
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2014/317
2014-06-05

Elisabeth Stenberg-Lundins medborgarförslag om Solbergabadets öppettider
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden.

RS 2014/338
2014-06-16

Jan Alamos medborgarförslag om att uppmuntra ett
småföretag varje månad
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2014/354
2014-06-18

Jan Alamos medborgarförslag om att uppmuntra idrottare
som har tagit SM-medalj
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2014/355
2014-06-18

Ylva Rosvalls medborgarförslag om att ordna luftpumpar för
cyklister på olika ställen i Visby
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2014/392
2014-07-07

Mikael Mellqvists medborgarförslag om att skapa ett
kulturcentrum fastigheten Gotland Visby Solberga 1:22, den
s.k. Korsbetningen

RS 2014/397
2014-07-09

Bengt Brolins medborgarförslag om säkerheten på Södra
hällarna

RS 2014/413
2014-07-29

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande
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Rf § 42 forts.
Veronica och Jonny Johanssons medborgarförslag om
bevakningsgrupp för att förhindra brott

RS 2014/422
2014-08-05

Marléne Jonssons medborgarförslag om bättre samarbete mellan
krogar och polisen för att förhindra brott

RS 2014/423
2014-08-05

Marléne Jonssons medborgarförslag om bättre samarbete mellan
socialtjänst och psykiatrin

RS 2014/424
2014-08-05

Marléne Jonssons medborgarförslag om telefonjour dygnet runt
samt stödgrupper för anhöriga till patienter med
självskadebeteende

RS 2014/425
2014-08-05

Marléne Jonssons medborgarförslag om att stormarknader även
bör finnas i Slite och Hemse

RS 2014/426
2014-08-05

Stig Hammarstedts medborgarförslag om en portabel
utomhusscen till Östercentrum

RS 2014/439
2014-08-14

Lars Arvidssons medborgarförslag om att ordna ställplatser för
husbilar i Region Gotlands gästhamnar

RS 2014/459
2014-08-25

Elsie Hanssons medborgarförslag om att införa trådbunden
internet och telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands
verksamheter

RS 2014/482
2014-09-03

Gunnlög Köhns medborgarförslag om att förlänga
sommarhämtning av sopor på Fårö till efter ”Fårönatta”

RS 2014/507
2014-09-09

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden för
samråd med hälso- och sjukvårdsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande
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Rf § 42 forts.
Börje och Agneta Sedelius’ medborgarförslag om bänkar på Södra
hällarna mot sjösidan

RS 2014/518
2014-09-15

Åsa Mårtenssons medborgarförslag om busskur samt
övergångsställe i Endre

RS 2014/535
2014-09-25

Anna Rosanders medborgarförslag om att Gotland får tillbaka
konsumentrådgivning

RS 2014/546
2014-10-02

Börje Yttergrens medborgarförslag om felanmälan via Region
Gotlands hemsida eller via applikation för s.k. smarta telefoner

RS 2014/553
2014-10-07

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande
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Rf § 43
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Freddy Sirlands medborgarförslag om att avbryta flytten av gymnasieskolans
snickeriutbildning. RS 2013/115
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2013-04-16--17, § 47

Lena Bertholdssons medborgarförslag om att Region Gotland tar på sig uppgiften att rensa
ogräset på gatorna i Visby innerstad. RS 2012/484
•

Tekniska nämnden 2014-05-21, § 117

Jan Bejrums medborgarförslag om grundläggande utbildning i brandkunskap i skolan.
RS 2014/54
•

Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10, § 52

Anna ”Sixten” Johanssons m.fl. medborgarförslag om att regionen bidrar med
förutsättningarna att förverkliga ett funktionellt kallbadhus i Visby.
RS 2013/802
•

Regionstyrelsen 2014-06-19, § 188

Bengt Brolins medborgarförslag om valborgsmässoeldar på Södra Hällarna.
RS 2013/822
•

Regionstyrelsen 2014-06-19, § 189

N N:s medborgarförslag om att ta bort eller sänka avgiften för borgerlig vigsel.
RS 2013/505
•

Regionstyrelsen 2014-06-19, § 190

Peter Enströms medborgarförslag om att skapa en minnesplats/monument för de som
stupat och gjort en insats för Sverige och Gotland. RS 2014/88
•

Regionstyrelsen 2014-06-19, § 203
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 43 forts.
Iréne Magnussons medborgarförslag om pensionärslägenheter/
trygghetsboende i Roma. RS 2013/647
•

Regionstyrelsen 2014-06-19, § 204

Ola G Öjefors’ medborgarförslag om att riva Kallbadhuset i Visby och bygga det nya
badhuset på den platsen. RS 2014/78
•

Regionstyrelsen 2014-08-28, § 246

Åsa Ahlqvists medborgarförslag om ombyggnation av övergångsstället vid korsningen
mellan Jägargatan och Kung Magnus väg. RS 2014/203
•

Tekniska nämnden 2014-08-29, § 169

Ingela Ekmans medborgarförslag om att göra tillfällig väg vid rondellen kv. Stenhuggaren
till cykel-/gångbana. RS 2013/747
•

Tekniska nämnden 2014-08-29, § 170

Göran Bergmans medborgarförslag om förlängning av trottoarer från ÖoB vid
Järnvägsgatan till Östra Hansegatan. RS 2013/136
•

Tekniska nämnden 2014-08-29, § 171

Rebecca Kinanders medborgarförslag om att skapa odlingslotter på Odvaldsvägen i
Klintehamn. RS 2012/216
•

Tekniska nämnden 2014-08-28, § 172

Torsten Dauns medborgarförslag om att döpa om Södra Hällarna till
Kungsladugårdsparken. RS 2014/101
•

Byggnadsnämnden 2014-09-03, § 207

Torsten Dauns medborgarförslag om att Kopparsvik återfår sitt ursprungliga namn i
modern form, Kaufersvik eller Köpmansviken. RS 2014/102
•

Byggnadsnämnden 2014-09-03, § 208

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 43 forts.
Peter Enströms medborgarförslag om att döpa ishallen i Visby till ”Looben”.
RS 2014/87
•

Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 57

Tilde Wästlunds medborgarförslag om en skidlift på gamla soptippen i Visby. RS 2014/117
•

Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 58

Maud Söderbergs medborgarförslag om aktivitetsstöd till föreningar som arrangerar
motionspass för ålderspensionärer. RS 2013/600
•

Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 59

Laila Öhmans medborgarförslag om att bygga en inomhusskatepark. RS 2013/514
•

Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 60

Tina Reintz’ medborgarförslag om en skatepark utomhus i Visby. RS 2014/63
•

Kultur- och fritidsnämnden 2014-09-16, § 61

N N:s medborgarförslag om att fritidshusägare i Visby innerstad mot avgift får hjälp
med ogräsrensning och snöröjning. RS 2013/358
•

Tekniska nämnden 2014-09-30, § 200

Henry Sundgrens medborgarförslag om införande av parkeringsavgifter vid nya Visborg.
RS 2012/131
•

Tekniska nämnden 2014-09-30, § 198

Ann Ekstedts medborgarförslag om att det halkbekämpningsgrus som används i Visby
(utanför murarna) byts ut. RS 2012/142
•

Tekniska nämnden 2014-09-30, § 196

Anders Hallbecks medborgarförslag om att Region Gotland inrättar en 30 km/tim-zon i
Klintehamn. RS 2012/672
•

Tekniska nämnden 2014-09-30, § 197

Sören Ekströms medborgarförslag om hjärtstartare till trygghetspatrullerna.
RS 2014/206
•

Socialnämnden 2014-09-16, § 108

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 44
Interpellation. Kostnad för kultur- och fritidsnämndens bidragsöversyn
RS 2014/351

Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade interpellation av
Anna Hrdlicka (M) om kostnad för kultur- och fritidsnämndens bidragsöversyn. Anna
Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-06-16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 45
Interpellation. Region Gotlands ägardirektiv till AB Gotlandshem
RS 2014/352

Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) besvarade interpellation av Ola Lindvall
(C) om Region Gotlands ägardirektiv till AB Gotlandshem. Ola Lindvall tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-06-16

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 46
Interpellation. Parkeringsproblem i Slite
RS 2014/248

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 47
Interpellation. Uppföljning av byggnadsordningen för Visbys innerstad
RS 2014/255

Byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman (S) besvarade interpellation av Eva
Gahnström (C) om uppföljning av byggnadsordningen för Visby innerstad. Eva
Gahnström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde även Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2014-04-28

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 48
Interpellation. Särskilt boende Pjäsen
RS 2014/249

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om särskilt boende på Pjäsen. Anna Hrdlicka tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-04-28

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 49
Interpellation. Olika driftformer av äldreboenden
RS 2014/250

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om olika driftformer av äldreboenden. Anna Hrdlicka tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-04-28

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 50

Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Socialnämndens beslut 2014-06-13 § 80, sammanställning över beslut om bistånd
eller insatser som inte verkställts per den 31 mars 2014.

•

Socialnämndens beslut 2014-09-16 § 117, sammanställning över beslut om bistånd
eller insatser som inte verkställts per den 30 juni 2014.

•

Rapport från länsstyrelsens i Stockholm inspektion av överförmyndarnämnden
2014-06-11.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 51

Motioner; nya
Följande motion har inkommit:

Ärendenummer

Lars Bjuström (V)
Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
Anmärkning:

Den nya motionen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 52
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om undersökning av grundvatten på Gotland.
RS 2014/604

Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om grundvattentäkt i Fröjel.
RS 2014/605

Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) ställa
interpellation om landsbygdssäkring av beslut.
RS 2014/603

Jonas Niklasson (C) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S)
ställa interpellation om situationen för bostadslösa EU-migranter på Gotland.
RS 2014/606

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om nedmontering av gatubelysning på enskilda vägar.
RS 2014/608

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om villkor för utförare av upphandlad persontrafik.
RS 2014/607

Elin Bååth (FI) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) ställa
interpellation om de hemlösa EU-migranternas situation på Gotland.
RS 2014/609

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Svar på interpellation om kostnad för bidragsöversyn
Anna Hrdlicka ställer två frågor till mig om den bidragsöversyn som genomfördes under
mandatperioden inom KFF. Hon undrar:
- hur stora är de externa kostnaderna (konsulter, lokaler, dialogmöten osv)
- Hur stora är de interna kostnaderna (personal, arbetstid osv)
I kultur och fritidsförvaltningens uppdrag ingår att ständigt arbeta med utveckling av både
organisationen och verksamheten. Att veta hur medborgarnas kultur och fritidsvanor ser
ut och att ständigt anpassa verksamheten utifrån medborgarnas behov och önskemål.
Bidragsöversynen har totalt kostat 139 046 kronor, detta över en tid av drygt två år. I
dessa kostnader ingår tre stycken dialogmöten under 2012 och tre stycken dialogmöten
under 2013. I kostnaden ligger också de tjänster KFF köpte av företaget UviAB. Deras
uppdrag bestod i att genomföra en fritidsvaneundersökning samt föreningsbokslut.
Båda delar har varit till nytta oavsett nytt bidragssystem eller inte. Det har gett en syn på
bl.a hur (o) jämställt vårt föreningsstöd är samt en bild över vilka delar vi är generösa på
och vilka delar vi är mindre generösa på i relation till jämförbara kommuner i Sverige.
De interna kostnaderna som Anna Hrdlicka efterfrågar går inte att specificera, det ingår i
medarbetarnas ordinarie arbetsuppgifter att arbeta med översyn av verksamheten.
Effekten av bidragsöversynen har för medarbetarna varit en breddad och fördjupad syn
på arbetat med stöden där både kultursidan och fritidssidan lärt sig av varandra. En intern
kompetensutveckling som borgar för mer rättvisa och korrekta stöd i framtiden oavsett
bidragssystem.

Janica Sörestedt (S)
Ordförande
Kultur och fritidsnämnden

Ärendenr RS 2014/352
Bilaga
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 27 oktober 2014

Interpellation om Region Gotlands ägardirektiv till AB Gotlandshem
Ledamoten Ola Lindvall (C) har i en interpellation ställt följande fråga:
Är regionstyrelsens ordförande beredd att aktualisera överläggning med
Gotlandshem AB om förutsättningarna att leva upp till ägardirektivet angående
trygghetsboenden?
Mitt svar:
Från min sida har jag inom ramen för de återkommande ägarmötena med
Gotlandshem tagit upp frågan. Från Gotlandshems sida upplever jag inte att man
ställt sig avvisande. Däremot har efterfrågats ett regelverk kring Region Gotlands
engagemang. Regionstyrelsen beslöt den 28 augusti att ge ledningskontoret i
uppdrag att utarbeta ett sådant regelverk. I avvaktan på ett permanent regelverk
beslöt regionstyrelsen också att tillsvidare skulle i stort det regelverk Luleå kommun
tagit fram tillämpas, bl. a. innebärande ett bidrag till Boendevärd med 275 000 375000 kronor om året och bidrag för gemensamhetslokaler. Självklart har jag för
avsikt att ånyo aktualisera frågan gentemot Gotlandshem utifrån detta beslut.
Vad avser serviceboendet i Gråbo (Hytten) kan jag, så vitt jag vet, dementera att
Gotlandshem har för avsikt att sälja. Jag vet också att det pågår diskussioner som
löser frågan om serveringen i Hytten så att denna blir kvar.

Åke Svensson (S)
Regionstyrelsens ordförande

§ 45

Bilaga § 47
Svar på interpellation
När detaljplanen antogs 2010 blev det bekräftat att kulturvärdena har en särställning som ett
prioriterat allmänintresse bland andra intressen i Visby innerstad. Bestämmelserna i detaljplanen
säger att inga åtgärder får genomföras som skadar kulturvärdena, att alla förändringar ska ske
varsamt och att projekteringen ska bygga på en ”antikvarisk förundersökning”.
Byggnadsordningen som tillhör planen ska användas som stöd för att tolka bestämmelserna. I
Visby innerstad råder utökad bygglovplikt där bl.a. underhåll kräver bygglov.
I byggnadsordningen beskrivs staden framväxt med nedslag i fem byggnadsepoker. Den
innehåller råd och riktlinjer med utgångspunkt från byggnadernas och stadens olika
beståndsdelar, såsom tak, fasader, fönster, gårdsbebyggelse, trädgårdar, parker och gator osv.
Förundersökningen som fastighetsägaren/byggherren får beställa inför en bygglovprövning ska
relateras till åtgärdens omfattning och innehålla en beskrivning av kulturvärdena, en
konsekvensanalys och ett åtgärdsförslag. Tanken bakom detta är att fastighetsägaren/byggherren
får tillfälle att diskutera sitt projekt med antikvarisk expertis som vet vad som är bäst att använda
på äldre byggnader när det gäller materialval och hantverksmetoder. I dialogen uppstår också en
möjlighet att hitta alternativa lösningar som innebär att kulturvärdena säkras på lång sikt.
På Gotlands museum finns antikvarier som har erfarenhet av att ta fram antikvariska
förundersökningar och där finns även tillgång till listor på fler antikvarier och hantverkare med
kunskap om traditionella material och metoder. Museet driver också en omfattande
rådgivningsverksamhet med möjlighet till en viss gratiskonsultation.
På samhällsbyggnadsförvaltningen finns en kommunantikvarie och fem handläggare med
byggnadsvårdsbakgrund som kan stå till tjänst med rådgivning.
När det gäller Visby innerstad ska den antikvariska förundersökningen ge förslag på antikvariska
kontrollpunkter som sedan lyfts in i kontrollplanen. I anmälansskedet ska sedan dessa punkter
verifieras av en fristående antikvarisk sakkunnig (KUL 2) varpå ett startbesked kan lämnas.
För tillfället finns ingen särskild tillsynsplan för innerstan och det är angeläget att prioritera
informationsinsatser samt att utvärdera de fyra år som gått sedan detaljplanen och
byggnadsordningen antogs.
2014-06-16

Bo Björkman
Byggnadsnämndens ordförande

Ärendenr RS 2014/249
Bilaga § 48
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 27 oktober 2014

Interpellation om särskilda boendet Pjäsen
Fullmäktigeledamoten Anna Hrdlicka (M) har ställt ett antal frågor till undertecknad
rörande äldreboendet Pjäsen. Här nedan följer mina svar:
1. Har Pjäsen samma bemanning som när Attendo drev verksamheten?
Svar: Ja, det är samma bemanning på Pjäsen, med undantag av sjuksköterskorna. Trots
flera försök har det inte varit möjligt att rekrytera sjuksköterskor till natten efter att två
slutat (tre personer krävs för att täcka samtliga nätter). En nattsjuksköterska är kvar men
när hon inte jobbar så svarar kväll- och nattsjuksköterskor från hemsjukvården för
insatserna precis som de gör i övriga särskilda boenden och det har fungerat väl. Under
sommaren och början på hösten har vi p.g.a. ökad vårdtyngd och en ansträngd
vikariesituation behövt förstärka upp bemanningen av baspersonal. Vi arbetar nu intensivt,
och på olika sätt, för att återställa bemanningen till tidigare beslutad nivå. Den sista
nattsjuksköterskan har fått en tjänst på korttidsenheten Visby i samband med
förändringen mot korttidsplatser med möjlighet till palliativ vård och övertagande av
arbetsledarberedskap, som startar upp så snart alla sjuksköterskor är rekryterade troligen vid årsskiftet.
2. Håller Pjäsen samma kvalitet som när Attendo drev verksamheten?
Svar: Socialförvaltningens beställaravdelning har på uppdrag av socialnämnden genomfört
en uppföljning av kvaliteten på det särskilda boendet Pjäsen och också ett oanmält besök
under hösten. Uppföljningen i våras visade att Pjäsen på flera områden fungerar väl, men
att en sådan stor förändring som Pjäsens särskilda boende genomgått, med byte av chefer,
byte av rutiner, förändring i styrmodell m.m. har lett till att verksamheten hade tappat viss
fart i sitt kvalitetsarbete. Uppföljningen visade att verksamheten fortfarande hade en del
förbättringsområden att arbeta vidare med men att verksamheten hade påbörjat arbetet
inom de flesta områden och var en god bit på väg. Vidare visade samtliga intervjuade
yrkesgrupper på vilja och engagemang att fortsätta förbättringsarbetet. Redan i samband
med kvalitetsuppföljningen i våras fastställdes en åtgärdsplan vars efterlevnad kommer att
återrapporteras till socialnämnden i december. Socialnämnden följer noga kvalitetsarbetet
på Pjäsen och en enig socialnämnd har uttryckt sitt förtroende för den åtgärdsplan som
förvaltningen nu arbetar efter. Vid det oanmälda besöket under hösten framkom att
Pjäsen i stort fortfarande fungerar väl, emellertid med en del synpunkter bl.a. på
ledarskapet. Synpunkter som tas på största allvar och där handledning redan satts in.
Sommaren har varit problematisk, framför allt sett till kontinuitet i vikarier och nämnden
har dragit viktiga lärdomar för att säkra kvalitet och medarbetare inför kommande
semesterperioder. En kvalitetsförbättring som lyfts av medarbetare är att det numera
alltid sätts in vikarier vid frånvaro, vilket är av godo för både boende och medarbetare på

Pjäsen. Därtill framkommer att man upplever maten som bättre nu än förut. Prognosen för
kvalitetslöftet är därför god.
3. Använder man samma kvalitetssystem som Attendo? Om inte är systemen direkt
jämförbara?
Svar: Nej. Verksamheten har inte samma kvalitetssystem som det fanns i Attendos drift
och inom en del områden är systemen inte direkt jämförbara medan vissa områden kan
jämföras. Socialnämnden reglerar krav på utförare av olika insatser i form av Uppdrag och
kvalitetskrav för utförare inom Region Gotland. Samma krav gäller för utförare i både egen
och enskild regi. Kraven är inte ställda på sådant sätt att särskilda kvalitetssystem skall
finnas i verksamheten utan kraven talar om att utföraren skall ha system för att uppnå
olika områden. Beställaravdelningen ansvarar för att följa upp att varje utförare, oavsett
driftsform, följer de krav som ställs. I de fall kraven inte följs får verksamheten inkomma
med en åtgärdsplan. Om kraven efter det inte efterföljs så vidtas vidare åtgärder.
Socialnämnden har således samma system att följa upp verksamheternas kvalitet både i
egen och enskild regi.
4. Får de boende samma utbud av t ex promenader och terapier (sjukgymnastik,
gymnastik osv) som när Attendo drev verksamheten?
Svar: Den genomförda kvalitetsuppföljningen visar att verksamheten har liknande utbud
av aktiviteter som tidigare. Det finns aktiverare som anordnar gemensamma aktiviteter i
form av bakning, filmvisning, gymnastik, dans mm. Enskilda aktiviteter ansvarar respektive
kontaktman för. Det kan vara aktiviteter i form av fika, samtal, lösa korsord m.m. Boendet
har även sjukgymnast och arbetsterapeut i samma utsträckning som tidigare.
5. Har dagens verksamhet på Pjäsen fler eller färre chefer? Varför?
Svar: På Attendo-tiden fanns två chefer och en biträdande chef, d.v.s. tre personer. Nu har
Pjäsen 3 enhetschefer, d.v.s. fortfarande tre personer. Vi valde att följa de chefsnivåer som
finns fastlagda för socialförvaltningen också utifrån att det är en stor verksamhet och
arbetsmiljöverket tidigare påpekat det olämpliga i att ha för stora personalgrupper att
ansvara för. Detta kvarstår men under sommaren (p.g.a. semestrar) och fram till slutet av
november (p.g.a. sjukskrivning för en komplicerad skada i en hand och
funktionsnedsättning i den andra) har cheferna bara varit två.

Hanna Westerén (S)
Ordförande socialnämnden

Ärendenr RS 2014/250
Bilaga § 49
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 27 oktober 2014

Interpellation om olika driftformer av äldreboenden
Fullmäktigeledamoten Anna Hrdlicka (M) har ställt ett antal frågor till undertecknad
rörande driftformer inom äldreboenden. Här nedan följer mina svar:
1. Vilka är kriterierna för att ordföranden i SON ska anse att driften ska upphandlas?
Svar: Jag som ordförande har inga egna, personliga kriterier för att upphandla eller ej.
Politik är ett lagbygge och jag företräder en majoritet, så också i beslutet om att inte
upphandla äldreboendet Pjäsen på nytt. Precis som jag redogjort för ett antal gånger i
tidigare debatter, agerar vi socialdemokrater utifrån att varje upphandling ska prövas för
sig. Vi tar ställning till varje enskilt fall och kommer överens med våra samarbetspartier om
huruvida det lämpar sig för upphandling eller ej. Till exempel kan vi beakta sannolikheten i
att ett gotländskt företag lägger anbud eller ej, om det bidrar till mångfalden och så vidare.
Det handlar således om en helhetsbedömning och innebär att politiken förvaltar det
förtroende gotlänningarna ålagt oss, att avgöra vad som är bäst för hela Gotland, inte bara
för näringslivsklimatet eller enskilda entreprenörer.
2. Vad skiljer Pjäsen från Östersol som motiverar att det ena boendet ska drivas av
regionen själv och det andra av extern entreprenör?
Svar: Ifråga om äldreboendet Kosmo i Katthammarsvik hade den tidigare nämnden fattat
beslut om att driften av boendet skulle upphandlas. Ett beslut som stöttades också av den
dåvarande rödgröna oppositionen och som också var kommunicerat externt. Den
nuvarande majoriteten fann inte skäl att riva upp det beslutet utan litade på den tidigare
gjorda politiska bedömningen, men också med en förhoppning om att också lite mindre
aktörer skulle lägga anbud. Att ge stabila förutsättningar är inte heller att förringa. Att
Pjäsen inte upphandlades på nytt skedde bland annat av strategiska skäl, för att Region
Gotland till fullo skulle kunna tillgodogöra sig kunskapen och fördelarna med att driva ett
så pass stort boende i egen regi.
3. Är detta en öppning för att ordföranden i SON kan ompröva sitt beslut att driva Pjäsen
i egen regi?
Svar: Nej.

Hanna Westerén (S)
Ordförande socialnämnden

Bilaga § 51
2014-10-27

Motion till Gotlands regionfullmäktige

Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
I Klintehamn finns sedan lång tid en viktig hamn, bland annat för gods. Men hamnen är
också ett område för många andra intressen som är viktiga för alla gotlänningar och givetvis i
extra hög grad för Klintehamnsborna.
Nu håller godshamnen på att byggas ut och omfattande muddringsarbeten planeras. Det är
en viktig satsning för hela Gotland men som måste kunna förenas med andra viktiga
intressen och möjligheter, i första hand i Klintehamn.
Någon sådan samlad planering har dessvärre inte gjorts trots att behovet har varit tydligt och
att utfästelser gjordes av kommunens/regionens representanter redan när utbyggnaden
började planeras för över fem år sedan.
På regionens hemsida framgår att regionens företrädare redan på startmötet 2009 gav
besked om att ”Även trafikfrågorna behöver ses över i sin helhet”. Någon sådan översyn har
inte gjorts – ännu.
Men trafiken är bara en av flera frågor som måste ses över för att hamnverksamheten ska
kunna fungera väl tillsammans med andra viktiga intressen, till exempel allmänhetens
möjligheter att kunna använda området för promenader och rekreation.
Länsvägen är en stark barriär som begränsar kontakten och känslan till närhet med vattnet
och hamnen. En långsiktig lösning som tillgodoser både hamnens behov och samtidigt ökar
Klintehamnsborna möjligheter till kontakter med hamnen och stranden är nödvändig.
Jag anser att frågorna är av sådan karaktär att de behöver lösas genom att upprätta en
detaljplan för hela området, inklusive förstås hela trafiksituationen.
Jag föreslår därför att regionfullmäktige beslutar att uppdra åt berörda nämnder att upprätta
en detaljplan över hamnområdet i Klintehamn enligt ovan redovisade intentioner.

Lars Bjurström (V)

