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Rf § 53
Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2014/3
- Länsstyrelsen 2014-10-29

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna.

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Jakob Wallin (MP) entledigats
från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att
Hjalmar Croneborg (MP) blir ny ersättare i regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 54
Delårsrapport nr 2 för år 2014
RS 2014/501

- Ledningskontoret 2014-10-09
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 298

Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapporten 2014:2 fastställs.

•

Nämnderna ska vidta kostnadsbesparande åtgärder så att det ekonomiska resultatet
vid årets slut blir positivt. De nämnder som lämnat en prognos som är positiv eller
helt i balans ska redovisa ett resultat som överstiger denna.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillåts överskrida tilldelad rambudget med 4,2 mnkr
med anledning av oförutsedd regeländring avseende moms på luftburen ambulansverksamhet.

•

Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden om möjligheten att uppnå ekonomisk balans.

Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för perioden januari till augusti 2014
samt en prognos för helåret. Prognosen visar på ett underskott på 21 miljoner kronor
(mnkr).
Nämnderna redovisar ett prognostiserat resultat på -35 mnkr. Det är sämre än i majrapporten då den samlade prognosen var +2 mnkr för nämnderna. Underskotten
återfinns inom hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden som sammantaget
räknar med ett underskott på 61 mnkr. Övrig verksamhet har inte tillräckliga buffertar
för att täcka upp det stora underskottet.
I samband med delårsrapport 1 samt månadsrapport april togs beslut om återhållsamhet
och ekonomisk medvetenhet enligt nedan:
−

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

−

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

−

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 54 forts.
−

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

Även i samband med majrapporten togs beslut att:
−

Beslut enligt delårsrapport 1/2014 ska genomföras (RS 2014-05-26 § 140).

Ledningskontoret anser att nämndernas prognos, som visar på ett negativt resultat för
2014 trots ovanstående beslut, är mycket bekymmersam. Fortsatt stor återhållsamhet
krävs för att nå en budget i balans. Enligt beslutad tidplan finns ingen ekonomisk
rapport för oktober.
Regionstyrelsen har föreslagit att
•

Delårsrapporten 2014:2 fastställs.

•

Nämnderna ska vidta kostnadsbesparande åtgärder så att det ekonomiska resultatet
vid årets slut blir positivt. De nämnder som lämnat en prognos som är positiv eller
helt i balans ska redovisa ett resultat som överstiger denna.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden tillåts överskrida tilldelad rambudget med 4,2 mnkr
med anledning av oförutsedd regeländring avseende moms på luftburen ambulansverksamhet.

•

Regionstyrelsen/ledningskontoret ska löpande föra en dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden om möjligheten att uppnå ekonomisk balans.

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 oktober, vid budgetavstämningen, att
•

Alla nämnder ska lämna en extra månadsrapport för oktober månad. Denna rapport
ska vara inriktad på ekonomi och innehålla en heltäckande intäkts- och kostnadsanalys och läggas fram vid regionstyrelsens sammanträde 2014-11-26.

Vid dagens sammanträde med fullmäktige gav regionstyrelsens ordförande Åke
Svensson (S) en kort muntlig redovisning av denna extra månadsrapport.
A nför a nden
Anföranden hölls av Åke Svensson (S), Eva Nypelius (C), Mats-Ola Rödén (FP), Jonas
Niklasson (C), Isabel Enström (MP), Anna Andersson (C), Stefaan De Maecker (MP), Eva
Ahlin (C), Jan Svensson (V) och Hanna Lenholm (S).
Expedieras: Alla nämnder, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 55

Strategisk plan och budget 2015-2017
RS 2014/36

- Regionfullmäktige 2013-06-16, § 93
- Nämndernas underlag till höstens budgetavstämning
- Kompletterande underlag till strategisk plan och budget
- Ledningskontoret Förändringar i driftbudget 2014-10-09, reviderad 2014-10-21
- Ledningskontoret Driftkonsekvenser - mobilt parkettgolv i Nya sporthallen 2014-10-20
- Ledningskontoret Ekonomis effekt av ändrade årsarvoden för förtroendevalda, samt förändring i rådsstruktur
och ordförandeskap 2014-10-27
- Strategisk plan och budget kap. 4 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv
och rekommendationer till nämnderna 2013-10-22
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 299

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till driftbudget för 2015 fastställs.

•

Förslag till investeringsbudget för perioden 2015-2016 fastställs.

•

Förslag till strategisk plan för perioden 2015-2017 fastställs.

•

Förslag till ”Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges
direktiv och rekommendationer till nämnderna” fastställs.

•

Den kommunala skattesatsen för år 2015 fastställs till 33:60 kronor per hundra
skattekronor.

Regionstyrelsen har överlämnat förslag till strategisk plan och budget 2015-2017.
Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt budgetdirektiv

Ledningskontoret har upprättat förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
förslag till regionfullmäktiges direktiv och rekommendationer till nämnderna enligt
följande:
−

Nämnderna ska aktivt arbeta med verksamhetsutveckling och effektivisering i
syfte att minska kostnaderna med bibehållen kvalitet.

−

Nämnderna ska avsätta buffert för oförutsedda kostnadsökningar eller intäktsminskningar. Bufferten bör uppgå till en procent av nettobudgetramen i 2015
års budget. Detta är extra viktigt då regionens budgetresultat är lågt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 55 forts.
−

Serviceförvaltningen ska tillsammans med nämnderna arbeta för effektivisering
av administrativa och andra gemensamma processer för att undvika
suboptimering.

−

Nämnd/förvaltningsledning ska samordnat för hela förvaltningen beakta
potentialen i pensionsavgångar och naturlig rörlighet i rationaliseringsarbetet

−

Nyanställning och återbesättning av tjänster ska ske med restriktivitet

−

Budgetdisciplinen ska hållas.

Förslag till rambudgetförändringar

Nedanstående rambudgetförändringar är genomförda och inarbetade i ramberäkning
2015.
Transporter och fordon inom Region Gotland

Den tidigare beslutade besparingen på 5 miljoner kronor (mnkr) ska genomföras genom
att serviceförvaltningen ska spara 1 mnkr inom fordonsorganisationen och övriga
4 mnkr fördelas inom hela regionen efter antal bilar (de personbilar och lätta lastbilar
som är registrerade med Region Gotland som ägare 31 oktober 2014 samt har status i
trafik).
Beloppen listas nedan.
Nämnd

Belopp (tkr)

Regionstyrelsen/serviceförvaltningen
(avkastningskrav)

1 203

Tekniska nämnden

1 551

Kultur- och fritidsnämnden

88

Barn- och utbildningsnämnden

115

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

255
1 568

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa

220
5 000

Lokaler fackliga företrädare

Budgetmedel för lokaler fackliga företrädare omdisponeras från socialnämnden (SON
2014-09-16 § 98) med 140 tkr (tusen kronor) och från hälso- och sjukvårdsnämnden
(HSN 2014-09-15 § 515) med 116 tkr till regionstyrelsen/ledningskontoret.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 55 forts.
Överföring av tjänst

En tjänst, motsvarande 139 tkr, överförs från socialnämnden (SON 2014-09-16 § 98) till
kultur- och fritidsnämnden från 2015-01-01. Kultur- och fritidsnämnden godkänner
överföringen under oktober månad 2014.
Justering av beslut om prismodell för serviceförvaltningen kategori 1 tjänster

Regionstyrelsen beslutade 2014-05-26 § 162 om en ombudgetering av anslag för tjänster
som utförs av serviceförvaltningen i kategori 1.
En justering av beloppen behövde nu göras på den del som avser VA- och avfallsverksamheten då gemensamma kostnader även i fortsättningen ska belasta de
avgiftsfinansierade verksamheterna.
En reducering av det beslutade beloppet på 6 885 tkr för tekniska nämnden behövde
göras med 2 120 tkr.
I beslutet om ny prismodell avsåg en del serviceförvaltningens egen del av de gemensamma kostnaderna i kategori 1. Det beloppet kvittas mot den generella prisökningen
som beslutats till 3900 tkr. Serviceförvaltningens priser är alltså oförändrade 2015
förutom måltidspriserna som höjs enligt serviceförvaltningens förslag.
Internhyra

I arbetsutskottets förslag till driftbudget medges en höjning av internhyran med
0,5 procent. Till följd av ovanstående förändring av prismodell nästa får fastighetsförvaltningsavdelningen lägre kostnader. De kostnaderna har tidigare legat i hyran som
en OH kostnad för fastighetsförvaltningsavdelningen.
Det innebär att sänkningen och den föreslagna höjningen tar ut varandra så att nettoeffekten blir oförändrad hyra för interna hyresgäster 2015.
Höjt PO-pålägg på arvoden till förtroendevalda

Till följd av regionfullmäktiges beslut (2014-04-28 § 70) om översyn av pension och
avgångsvederlag för politiker behöver driftbudgeten justeras.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 55 forts.
Det nya pensionsavtalet för förtroendevalda innebär i korthet att nya förtroendevalda
efter valet 2014 tjänar in 4,5 procent av det arvode de får. Nuvarande personalomkostnadspålägg (PO-pålägg) är 32 procent på arvoden. Från och med 2015 höjs det
med 4,5 procent + löneskatt dvs. 5,6 procentenheter till 37,6 procent.
Kompensation till nämnderna sker inom ramen för övrig personalkostnadskompensation.
Sporthallen

Kultur- och fritidsförvaltningen har inkommit med ytterligare information om nya
sporthallens golv.
Ekonomisk effekt av ändrade årsarvoden

Ändrade årsarvoden för förtroendevalda fr.o.m. 2015, samt den ändrade strukturen
beträffande regionråd och ordförandeskap i nämnder medför följande rambehov:
Förändring

Belopp (tkr)

Ändrade årsarvoden

800

Ändring i rådsstruktur/ordförandeskap

1 300

Totalt

2 100

Förslag på finansiering
Redan avsatta medel för ändrade årsarvoden i budgetförslag 2015

-700

Minskad kostnad för visstidspension (tidigare råd)

-650

Ökad ram

-750

Totalt

-2 100

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 55 forts.
Förslag till driftbudget

Förslag till driftbudget 2015

Regionstyrelsens
förslag

S, MP, V
-19,0

C
-19,0

M
-19,0

FP
-19,0

13,0

26,0

13,0

26,0

Förändring internhyror

2,4

2,4

2,4

2,4

Övriga förändringar
RS: Ramminskning LK
RS: Avkastningskrav SF
TN: Justering tomhyra gymn.skolan kv Solrosen
BUN: Lokaleffektivisering
Finans: Ökade reavinster
Delsumma:

3,0
2,0
2,0
1,0
3,0

3,0
2,0
2,0
1,0
3,0

3,0
2,0
2,0
1,0
3,0

6,0
4,0
2,0
1,0
3,0

Utgångsläge inför avstämningen
Förändring personalkostnadskompensation

Förändringar av beslut RF § 93 2014-06-16

TN: Kollektivtrafik
SON: Sommarjobb
RS: Befolkningsutv., intäkter befolkningsökning
TN: Fastighetsavd PU o organisation pga
minskade lokalytor
BUN: Lönetillägg små skolor på landsbygden
BUN/GVN: Insatser mot psykisk ohälsa hos barn
och unga
SON: Konkurrensutsättning LSS
RS: Driftbidrag Inspiration Gotland, SKL avgift
omfördelning 0,2
HSN: Ej generellt ramtillskott

Delsumma

Ramtillskott
Förändring årsarvoden förtroendevalda m.m.
(föreslagen av rs 2014-10-30 § 299)
GVN: Lövsta (enligt beslut i RS)
SON: MiniMaria
HSN: MiniMaria

Delsumma

Ramtillskott C, M och FP

TN: Kollektivtrafik, halvtimmestrafik på stomlinjer
KFN: Slite ishall driftsstöd (Åkes tilläggsförslag )
BUN: Regionalt stöd till skolor på landsbygden
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

11,0

11,0

11,0

16,0

0,5
0,5
-

1,5
0,5
10,0

1,5
0,5
-

1,5
0,5
-

-

5,0
-

-1,5

-

-

-

-1,1
5,0

-

-

10,0

10,0

1,2
10,0

1,0

27,0

14,4

13,2

-0,75
-2,0
-0,85
-1,15

-2,0
-0,85
-1,15

-2,0
-0,85
-1,15

-2,0
-0,85
-1,15

-0,5
-

-4,0
-0,5
-3,0

-4,0
-0,5
-3,0

-4,0
-0,5
-3,0

-4,0

-4,0

-4,0

-4,0
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RS: Insatser vision 2025, varumärket, Årets
tillväxtkommun
KFN: Föreningsdrivna anläggningar och
samlingslokaler
TN: Räddningstjänst
TN: 2 t fri parkering och på Kajsan fritt året runt
TN: Kollektivtrafik fri från 2015-07-01
KFN: Aktivitets- och anläggningsstöd
HSN: Lättakut Hemse
HSN: Projekt hälsovård/hälsocentral
HSN: Förste sjuksköterskor

-

-1,0

-

-

-

-1,0
-

-1,0
-

8,5

-2,0
-4,0
-6,5
-1,5
-2,5
-1,5
-4,3

-29,8

Delsumma

-

-9,5

Konkurrensutsättning LSS + Miljö o Byggnämnd
+ Hällarna (5,0+5,0+0,3)

-

-

-

10,3

23,4

52,9

28,3

34,1

3,1

33,9

9,3

15,1

Summa justeringar
Justerat resultat

Förslag till investeringsbudget

Regionfullmäktige tog den 16 juni 2014 beslut om investeringsbudget för 2015-2016
samt investeringsplan för 2017-2019.
Nämndernas investeringsbudget 2015 uppgår enligt detta beslut till sammanlagt till
422,4 mnkr, varav 343,9 mnkr i skattefinansierad verksamhet och 78,5 i affärsdrivande
verksamhet (vattenförsörjning och avloppshantering samt avfallshantering).
Nämnderna äskade medel för investeringar med 615 mnkr för 2016 och ytterligare 1 595
mnkr för perioden 2017-2019. Efter politisk beredning av nämndernas äskanden
beslutade regionfullmäktige om en ram för investeringar i skattefinansierad verksamhet
2016 med 310,7 mnkr (bruttoinvesteringar), varav 156 mnkr avser investeringar i lokaler.
Regionstyrelsen/ledningskontoret har för IT-investeringar, tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen har för mark- och stadsmiljö, kollektivtrafik samt räddningstjänst
och teknikförvaltningen har för investeringar i egna fastigheter fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen med en prioritering och fördelning av investeringsram
2016. Avseende åren 2017-2019 behöver nämnderna, vid behov, justera den plan som
medföljt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

7 (10)

Rf § 55 forts.
Totalt äskar nämnderna ytterligare investeringsmedel med 37,7 mnkr för år 2015.
Serviceförvaltningen har minskat sitt äskande med 2,9 mnkr för 2015 och flyttat fram
investering till 2017. Nettoökningen för investeringar 2015 är således 34,8 mnkr.
Arbetsutskottet förslag till investeringsbudget med följande förändring mot investeringsbudget fastställd i regionfullmäktige 2014-06-16:
−

Regionstyrelsens/ledningskontorets budget för IT minskas med 3,0 mnkr 2015 och
3,5 mnkr 2016 och dessa medel tillförs istället barn- och utbildningsnämnden.

−

Regionstyrelsens/serviceförvaltningens budgeterade medel 2015 minskas med 2,9
mnkr gällande kök i Västerhejde skola.

−

Tekniska nämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen ges medel för att öka tillgänglighet på öns stränder med 0,5 mnkr för både 2015 och 2016.

−

Tekniska nämndens/tekniska förvaltningens investeringsbudget inkluderar medel för
kryssningskaj i Visby hamn med 16 mnkr 2015 och 107 mnkr 2016. Nämndens
äskande om medel för muddring i Klintehamn tidigareläggs med 20,0 mnkr för 2015
och 40 mnkr för 2016.

−

Kultur- och fritidsnämndens budget inkluderar i förslaget 3,3 mnkr för investeringar i
sporthallen under 2015.

−

Barn- och utbildningsnämndens budgeterade medel för Västerhejde skola minskas
med 23 mnkr för 2016. Ledningskontoret har även i § 278 fått i uppdrag att
komplettera utredningen om lokalutnyttjande vid Västerhejde.

−

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges ökade medel för Lövsta under 2015
med 1,0 mnkr och för ombyggnad vid gymnasieskolan kv Solrosen med 7,0 mnkr
under 2016. Nämnden förutsätts återanvända så mycket som möjligt av byggnadens
inventarier.

−

Hälso- och sjukvårdsnämndens budget ökas med 6,0 mnkr 2015 och 11,6 mnkr 2016,
för lokalanpassningar inom psykiatrin.

−

Barn- och utbildningsnämndens, socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens
potter för mindre verksamhetsanpassningar minskas med 1 mnkr vardera under 2016.

Totalt innebär förslaget ökning av investeringsbudget med 43,9 mnkr för 2015 till totalt
466, 3 mnkr och med 140,1 mnkr för 2016 till totalt 533,3 mnkr.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28
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Investeringsbudget 2015

(mnkr)
RF § 93

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

-

IT-investeringar

0,1

0,1

16,0

13,0

Serviceförvaltningen
-

pott

2,0

2,0

-

lokalförsörjningsplan

2,9

0,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

30,0

30,5

-

affärsdrivande verksamhet

78,5

78,5

8,0

8,0

Teknikförvaltningen
-

pott

-

enligt lokalförsörjningsplan

35,0

35,0

-

hamnverksamhet

12,0

48,0

-

sporthall

21,0

21,0

2,0

2,0

0,2

0,2

1,0

1,0

0

3,3

Byggnadsnämnden
-

fast pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

-

inventarier sporthall

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

-

IT

7,0

7,0

20,7

20,7

3,0

6,0

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

ombyggnad gymnasieskolan

-

Lövsta

-

IT

3,0

3,0

128,0

128,0

0

1,0

0,5

0,5

Socialnämnden
-

pott

3,0

3,0

-

lokalförsörjningsplan

4,5

4,5

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

15,0

15,0

-

lokalförsörjningsplan (inkl psykiatrin)

23,0

29,0

-

datortomografi

6,0

6,0

422,4

466,3

Investeringsbudget totalt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28
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Investeringsbudget 2016

(mnkr)
RF § 93

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

-

IT-investeringar

0,1

0,1

20,0

16,5

Serviceförvaltningen
-

pott

2,0

2,0

-

lokalförsörjningsplan

8,0

8,0

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

30,6

31,1

-

affärsdrivande verksamhet

82,5

82,5

8,0

8,0

Teknikförvaltningen
-

pott

-

enligt lokalförsörjningsplan

-

hamnverksamhet (inkl kryssningskaj)

40,0

40,0

5,0

152,0

2,0

2,0

0,2

0,2

1,0

1,0

Byggnadsnämnden
-

fast pott

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

-

IT

7,0

6,0

25,0

2,0

3,0

6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

-

ombyggnad gymnasieskolan

-

IT

3,0

3,0

102,0

109,0

0,3

0,3

3,0

3,0

12,0

11,0

Socialnämnden
-

pott

-

lokalförsörjningsplan

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

18,0

17,0

-

lokalförsörjningsplan (inkl psykiatrin)

12,0

23,6

-

IT

0,5

0,5

-

MRT-kamera

8,0

8,0

393,2

533,3

Investeringsbudget totalt

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28
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Rf § 55 forts.
Jä v
Jäv anmäldes av Lena Celion (M).
A nför a nden
Anföranden hölls av Kaj Lundmark (SD), Anna Andersson (C), Leif Dahlby (S) och Saga
Carlgren (V).
Yr k a nden
•

Åke Svensson (S) föreslog, med instämmande av Isabel Enström (MP), Per Edman (V),
Elin Bååth (FI), Bo Björkman (S) och Stefaan De Maecker (MP), bifall till regionstyrelsens förslag till driftbudgeten 2015 med tilläggsyrkande om 500 000 kronor
årligen i ramökning till kultur- och fritidsnämnden för drift av ishallen i Slite (se
tabell ovan) samt bifall till investeringsbudgeten.

•

Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Stefan Nypelius (C), Björn Dahlström (C),
Lars Thomsson (C) bifall till driftbudgeten enligt förslag C, se tabell ovan, samt bifall
till investeringsbudgeten.

•

Simon Härenstam (M) yrkade, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) och Margareta
Persson (M), bifall till driftbudgeten enligt förslag M, se tabell ovan, samt bifall till
investeringsbudgeten.

•

Mats-Ola Rödén (FP) yrkade, med instämmande av Amy Öberg (FP), Ulf Klasson (FP)
och Johan Thomasson (FP), bifall till driftbudgeten enligt förslag FP, se tabell ovan.
Yrkade i investeringsbudgeten tillägg om 3,0 miljoner kronor för analysutrustning till
Hemse lättakut.

P r oposi t i on och omr öst n i n g
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsen förslag med tilläggsyrkandet om ramökning
för kultur- och fritidsnämnden och Eva Nypelius yrkande, Simon Härenstams yrkande och
Mats-Ola Rödéns yrkande och fann att regionstyrelsens förslag vunnit majoritet. Omröstning
begärdes. Ordföranden ställde proposition på om regionstyrelsens förslag skulle vara huvudförslag och Eva Nypelius, Simon Härenstams eller Mats-Ola Rödéns yrkande skulle vara
motförslag och fann att det egna yrkandet var huvudförslag och att Eva Nypelius yrkande enligt
förslag C var motförslag.
JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 31
ledamöter röstade nej. 3 ledamöter avstod. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionstyrelsens förslag, med tilläggsyrkande om ramökning för kultur- och fritidsnämnden, har i omröstningen
vunnit majoritet.
Expedieras: Alla nämnder, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 56

Låneram 2015
RS 2014/36

- Ledningskontoret 2014-10-10
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 351

Regionfullmäktiges beslut
•

Följande punkter avseende finansiella transaktioner 2015 fastställs:
- Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 100 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.
- Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
- Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen om budget
gällande den totala lånevolymen. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets
ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av
nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och hur stor
del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för regionens
upplåning.
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 57

Regler för partistöd 2015
RS 2014/272

- Ledningskontoret 2014-09-17

Regionfullmäktiges beslut
•

Regler för partistöd antas enligt Arvodeskommitténs förslag.

Regionstyrelsens Arvodeskommitté har beslutat att föreslå regionstyrelsen att anta ett
regelverk för partistöd fr.o.m. 2015. Förslaget är anpassat efter de ändringar som gjorts i
kommunallagen. Förslaget innehåller dock ingen förändring av de beräkningsprinciper
som tidigare tillämpats i regionen förutom att det utbildningsbidrag som partierna
tidigare fick rekvirera i särskild ordning nu är inkluderat i stödbeloppet.
Arvodeskommitténs förslag

•

Nya regler för Region Gotlands partistöd föreslås införas enligt följande.

1. Partistöd ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Endast
mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen ska beaktas
vid fördelningen av partistödet. Partistöd får bara ges till ett parti som är en
juridisk person.
2. Stödet ska användas för att stärka de politiska partiernas ställning i den
kommunala demokratin och användas för politisk verksamhet med anknytning
till Region Gotland.
3. Fullmäktige ska varje år i samband med budget fastställa partistödets storlek för
kommande året enligt principen 200 procent av prisbasbeloppet föregående år
multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett utbildningsbidrag på 1 800
kronor per mandat.
4. Till varje parti utbetalas dels ett grundstöd på 200 000 kronor och resterande del
fördelas på antalet mandat per parti samt ett utbildningsbidrag om 1 800 kronor
per mandat.
5. Fullmäktige ska i samband med november månads budgetbeslutet även besluta
om utbetalning i början av januari av respektive partis hela partistöd inkl
utbildningsbidrag.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 57 forts.
6. De politiska partier som är mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig
redovisning, som visar att stödet har använts för det ändamål, som anges i
punkt 2. Redovisningen ska avse perioden 1 januari-31 december och ges in till
fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång och lämnas
till regionstyrelsens registrator. Första redovisningen ska avse år 2014
7. En av mottagaren utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger
en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens
rapport ska bifogas redovisningen. Fortsatta utbetalningar av partistöd verkställs
inte, om parti inte lämnar redovisning och granskningsrapport enligt denna
punkt.
8. Parti som efter val upphört att vara representerat i fullmäktige ska ha partistöd
ett år efter representation upphörde med 50 % av det belopp partiet erhöll året
innan.
Ledningskontoret har föreslagit att Arvodeskommitténs förslag antas, vilket även har
blivit regionstyrelsens förslag.
A nför a nde
Anförande hölls av Leif Dahlby (S).
Expedieras:

Arvodeskommittén
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 58

Muddringsarbete i Klintehamns hamn
RS 2014/285

- Tekniska nämnden 2014-09-30, § 203
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 301

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden beviljas investeringsmedel för muddring och utveckling av
Klintehamns hamn om 20,0 miljoner kronor 2015 och 40,0 miljoner kronor 2016.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, till vårens budgetberedning, återkomma med
rapport om vilka möjligheter som finns för Klintehamns hamn att öka sina intäkter.

I Klintehamn planeras en muddring av farled, vändzon och hamnområde. Dialog har
förts med Sjöfartsverket angående ansvar för farleden och finansiering av muddring.
Trafikverket har i Nationella planen för transportsystemet 2014-2025 avsatt medel för
finansiering av farleden till Klintehamn. Regionen har sedan tidigare erhållit förhandsbeslut om att Trafikverket avsatt upp till 35 miljoner kronor (mnkr) 2015/2016 för sin
del av muddringen. Tekniska nämnden har fattat beslut om avtal som utgör överenskommelse mellan Region Gotland, Trafikverket och Sjöfartsverket om samarbete samt
finansiering för att reglera och genomföra muddringsprojekt av hamnbassäng och den
allmänna farleden till Klintehamn. Syftet med projektet är att öka säkerheten och
kapaciteten i farleden och hamnen i Klintehamn. Projektet kan även ge möjlighet att
pröva alternativ markanvändning i delar av Visby hamn.
För att farledsprojektet skall göra det möjligt att fullt ut använda de större fartyg som
kan gå i en utbyggd farled – och därmed sänka transportkostnaderna – krävs även vissa
investeringar i hamnen bland annat ett större och djupare vändområde för fartygen och
utbyggda ytor för godsupplag.
Enligt projektets kostnadsuppskattning så blir Region Gotlands del av projektet
60 mnkr (20 mnkr 2015 och 40 mnkr 2016).
Tekniska nämnden har i enlighet med av regionstyrelsen tidigare fattat beslut (2014-05-26,
§ 147) hänskjutit finansieringen till höstens budgetavstämning.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 58 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med begärd
summa. Styrelsen föreslog även att ledningskontoret får i uppdrag att till vårens
budgetberedning återkomma med möjligheter till ökade intäkter för hamnen i
Klintehamn.
A nför a nde
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 59

Slutredovisning Fole skola, Fole St. Ryftes 1:19
RS 2014/371

- Tekniska nämnden 2014-06-04 § 142
- Ledningskontoret 2014-09-04
- Regionstyrelsen 2014-10-31, § 321

Regionstyrelsens beslut
Slutredovisning för investeringsprojekt Fole skola godkänns.

•

Tekniska nämnden har i protokollsutdrag överlämnat slutredovisning för följande
projekt:
−

Fole skola, projekt 10526. Utökning av förskola två avdelningar samt
verksamhetsanpassning m.m.

Projekt
Fole skola,
projekt 10526

Produktionskalkyl

Produktionskostnad

32 070 000

31 889 616

Över/underskott
180 384

Ledningskontoret har tillstyrkt att slutredovisningarna godkänns och föreslagit att
anslagsöverskott regleras mot regionens Eget kapital.
Expedieras:

tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 60

Slutredovisning Kilåkern särskilt boende, Othem Kilåkern 2,
projekt 10560
RS 2014/374

- Tekniska nämnden 2014-06-04, § 143
- Ledningskontoret 2014-09-04
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 322

Regionfullmäktiges beslut
Slutredovisning för investeringsprojekt Kilåkern godkänns.

•

Tekniska nämnden har i protokollsutdrag överlämnat slutredovisning för följande
projekt:
−

Kilåkern särskilt boende, Othem Kilåkern 2, projekt 10560, ombyggnad till
20 lägenheter för särskilt boende.

Projekt
Kilåkern särskilt
boende, projekt 10560

Produktionskalkyl
14 300 000

Produktionskostnad
14 057 125

Över/underskott
242 875

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott
regleras mot regionens Eget kapital.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 61

Köpekontrakt för Visby Adjutanten 3
RS 2014/490

- Regionstyrelsen 2013-03-27, § 75
- Tekniska nämnden 2014-08-29, § 166
- Ledningskontoret 2014-09-28
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 319

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat köpekontrakt med AB Gotlandshem för fastigheten Visby Adjutanten 3
till ett överenskommet pris om 6,6 miljoner kronor godkänns.

Regionstyrelsen har tidigare beslutat (2013-03-27, § 75) att godkänna markanvisningsavtal
med AB Gotlandshem. Avtalet ger Gotlandshem möjlighet att bebygga det anvisade
området med bostäder till ett överenskommet markpris om 900 kronor per
kvadratmeter för den bruttoarea som bygglovet medger.
Parterna har upprättat ett köpekontrakt vilket i huvudsak behandlar följande:
−

Till grund för köpekontraktet ligger detaljplan för kv. Adjutanten m.fl.

−

Exploatören förvärvar i enlighet med upprättat köpekontrakt fastigheten Visby
Adjutanten 3.

−

Beviljat bygglov medger 7 337 kvadratmeter bruttoarea. Med detta som grund har
köpeskillingen bestämts till 6 600 000 kronor.

−

Köparen har ett genomförande- och kostnadsansvar och ska vid vite senast inom 2 år
ha uppfört nybyggnation inom fastigheten.

−

Regionen bygger ut vatten-, spill- och dagvattenledningar till vilka exploatören har att
ansluta.

−

Fastigheten överlåtes med tillträde 1 december 2014, under förutsättning att
köpeskilling erlagts.

Utbyggnaden av kvarteret Adjutanten ställer krav på att regionen bygger ut infrastruktur
i enlighet med vad som upptagits i exploateringsbudgeten i regionens exploateringsplan.
De totala kostnaderna för genomförandet av exploateringen inom kv. Adjutanten och
kommande detaljplan för kv. Sergeanten beräknas komma att uppgå till omkring
45 miljoner kronor. Tidigare upprättad exploateringskalkyl visar att kommande
markförsäljning kommer att inbringa intäkter som sett under hela utbyggnadsperioden
kommer att ge full kostnadstäckning för exploateringsprojektet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 61 forts.
Tekniska nämnden har i beslut i augusti föreslagit regionfullmäktige att godkänna
upprättat förslag till köpekontrakt.
Ledningskontoret konstaterar att föreslaget köpekontrakt med AB Gotlandshem är
upprättat i enlighet med de intentioner som fastlades i det markanvisningsavtal som
parterna tecknade 2013, såväl när det gäller markpris som markområde.
Ledningskontoret har inget att erinra när det gäller föreslaget köpekontrakt och föreslår
regionstyrelsen att godkänna köpekontraktet för beslut i regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att köpekontraktet godkänns.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 62

Nytt konsortialavtal samt ny bolagsordning för Gotlands Energi AB
RS 2014/484

- Regionstyrelsen 2014-09-25, § 279
- Ledningskontoret 2014-10-17
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 343

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat förslag till konsortialavtal mellan Vattenfall AB och Region Gotland
avseende parternas samverkan i Gotlands Energi AB godkänns.

•

Upprättat förslag till bolagsordning för Gotlands Energi AB godkänns.

•

Den i Konsortialavtalets avsnitt 2.3, 2 st, beskrivna årliga diskussionen och
överenskommelsen om utdelning och koncernbidrag ska inom Region Gotland
åligga regionstyrelsen.

•

Beslut enligt ovan fattas under förutsättning att Region Gotland representeras i
Gotlands Energi AB:s styrelse med två ordinarie ledamöter och två ersättare samt en
ledamot och en ersättare i respektive dotterbolag.

Vattenfall förvärvade 1978 samtliga aktier i AB Gotlands Kraftverk. Samtidigt namnändrades bolaget till Gotlands Energiverk AB, numera Gotlands Energi AB (GEAB).
Genom ett konsortialavtal mellan Vattenfall och kommunen 1977 sålde kommunen
Visby Elverks distributionsanläggningar m.m. till Vattenfall som i sin tur överlät dessa
till GEAB. Som betalning fick kommunen 25 % av aktierna i GEAB.
När elmarknaden avreglerades i början på 2000-talet förhandlade kommunen och
Vattenfall om GEAB:s uppdelning av försäljnings- resp. nätverksamheten i olika bolag
utifrån de nya förutsättningarna som då gällde. Förhandlingarna rörde även GEAB:s rätt
enligt konsortialavtalet att bygga ut och bibehålla ledningar och nätstationer på
kommunens mark utan att betala ersättning. Resultatet blev ett nyttjanderättsavtal där
GEAB skulle ersätta kommunen med ca 300 000 kronor per år för det intrången som
kablar och fjärrvärmeledningar m.m. förorsakar. Även ett nytt konsortialavtal träffades
från 2004 med en femårig förlängningsklausul.
GEAB:s styrelse har nu gjort en översyn av bolagsstrukturen för att få en så effektiv
styrning som möjligt. VD:n Jenny Larsson har då fått ett uppdrag att se över bolagsorganisationen så att den också är anpassad efter dagens EU-lagstiftning avseende
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 62 forts.
nätbolagets särställning gentemot koncernbolagen som hanterar elförsäljning respektive
annan produktionsverksamhet och också är anpassad efter lagen om upphandling för
energisektorn.
Kort kan förslaget beskriver så här. Elhandeln som i dag hanteras i dotterbolaget
Gotlands Elförsäljning AB berörs inte utan ligger kvar som tidigare. Elnätsverksamheten som i dag hanteras i moderbolaget GEAB förs över till dotterbolaget
Gotlands Energientreprenad AB som byter namn till Gotlands Elnät AB. Den i
sistnämnda bolags bedrivna entreprenadverksamhet delas upp mellan elnätsföretaget
och moderbolaget GEAB. Moderbolaget tar också över ägar-, service- och kundfunktioner som tidigare legat på Gotlands Energientreprenad AB.
Förutom de mer lagstyrda delarna av det förslag som Vattenfall/GEAB presenterar så
finns vissa frågor som berör regionen som minoritetsägare på visst sätt. Vad innebär
förändringarna för Region Gotland när det gäller dess inflytande och information från
styrelsearbetet med det minskade antalet styrelseledamöter är en fråga som kan ställas?
Hur påverkas regionens möjligheter till framtida ekonomiska avkastning från aktieinnehavet i GEAB:s när verksamheternas huvudsakliga intäktsmassa flyttas till
dotterbolagen? I den nya strukturen flyttas GEAB-koncernens huvudsakliga intäkter
(näthandel ca 70 % av omsättningen 2012 + en liten elhandel ca 2 % 2012) från
moderbolaget GEAB (där regionen har sitt aktieinnehav) till de två dotterbolagen.
Kommer GEAB:s utökade satsningar gentemot vindkraftsbranschen att finansieras
genom ”indragen avkastning” eller alternativt ökat ägarbidrag?
För regionens del bör den årliga diskussion och överenskommelse om utdelning och
koncernbidrag som anges i avsnitt 2.3, 2 st åligga regionstyrelsen.
Ledningskontoret fick, av regionstyrelsen i september, i uppdrag att i samråd med
Gotlands Energi AB utarbeta förslag till konsortialavtal och bolagsordning efter
Vattenfalls förslag om förändringar inom Gotlands Energi AB.
Organisationsförändringarna är föranledda av ändrad lagstiftning på EU-nivå gällande
upphandling. Efter samråd har förslag till nytt konsortialavtal samt ny bolagsordning
inkommit.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 62 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att konsortialavtal och att bolagsordning godkänns. Den i
konsortialavtalets avsnitt 2.3, 2 st, beskrivna årliga diskussionen och överenskommelsen
om utdelning och koncernbidrag ska inom Region Gotland åligga regionstyrelsen. Beslut
enligt ovan fattas under förutsättning att Region Gotland bör vara representerad med
två ledamöter och två ersättare i Gotlands Energi AB:s styrelse och en ledamot och
ersättare i respektive dotterbolag.
A nför a nden
Anförande hölls av Elin Bååth (FI), Isabel Enström (MP) och Conny Kristensen-Gahnström (S).
Expedieras:

GEAB
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 63

Tillägg till gällande regler för flaggning
RS 2014/531

- Ledningskontoret 2014-09-25
- Regionstyrelsen 2014-10-20, 342

Regionfullmäktiges beslut
•

Tillägg till gällande regler för flaggning (KS 2009/413, § 151) fastställs i enlighet med
ledningskontorets förslag:
Övriga flaggor
Flaggning med övrig flagga kan ske på Österport då det finns särskilda skäl. Syftet
ska vara att stödja oegennyttiga och icke-kommersiella ändamål och/eller
organisationer som främjar och har sin grund i mångfald, jämlikhet och
medmänsklighet. Tillämpningen ska vara restriktiv och ske efter särskild prövning.
Beslut om flaggning med övriga flaggor fattas av regionstyrelsens ordförande.

•

Förslaget träder i kraft från och med 1 december 2014.

En revidering av flaggreglerna beslutades av fullmäktige den 23 november 2009.
Reglerna omfattar regler för flaggning i huvudsak avseende den svenska flaggan och
Region Gotlands flagga. Vid revideringen 2009 lades även regler rörande flaggning med
EU-flagga och UNESCO-flagga till i riktlinjerna. Dessa båda flaggor flaggas med på
Österport under Europadagen respektive världsarvsdagen.
Ledningskontoret har nu föreslagit att reglera flaggning utöver dessa fyra alternativ
genom att göra ett tillägg till nu gällande flaggregler enligt följande:
Övriga flaggor
Flaggning med övrig flagga kan ske på Österport då det finns särskilda skäl. Syftet
ska vara att stödja oegennyttiga och icke-kommersiella ändamål och/eller
organisationer som främjar och har sin grund i mångfald, jämlikhet och
medmänsklighet. Tillämpningen ska vara restriktiv och ske efter särskild prövning.
Beslut om flaggning med övriga flaggor fattas av regionstyrelsens ordförande.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ledning och kommunikation
Författningssamlingen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 64

Motion. Inrättande av en tjänst som barnlots
RS 2014/183

- Motion 2014-03-31
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-09-15, § 511
- Socialnämnden 2014-09-16, § 109
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-17, § 78
- Ledningskontoret 2014-10-01
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 328

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att göra webbplatsen sagagotland.se, Region
Gotlands webbplats för samarbete och gemensamt ansvar för barn och ungas
psykiska hälsa, mer lättillgänglig och då med speciell hänsyn tagen till barn och unga.

Anna Andersson (C) har i en motion föreslagit att en tjänst som barnlots ska inrättas i
Region Gotland med uppdraget att hjälpa barn och unga som mår dåligt att hitta rätt
hjälp. Motionens yrkande stödjer sig på Barnombudsmannens rekommendation att man
inom varje landsting/region inrättar en barnlots. Denna skulle utgöra en väg in i
vårdkedjan för barn och unga som mår dåligt.
En arbetsgrupp med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen,
socialförvaltningen, hälso- och sjukvårdsförvaltningen och ledningskontoret har på
BarnSams uppdrag berett ärendet. BarnSam är ett samarbetsorgan inom Region Gotland
för förvaltningar m.fl. som möter barn och unga i sin verksamhet: socialförvaltning,
barn- och utbildningsförvaltning, hälso- och sjukvårdsförvaltning, gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning, samt folkhälsochef och
verksamhetsledare.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat förvaltningens yttrande som eget svar på
motionen. Sammantaget bedömer de med stöd av förvaltningen att det finns bra
lotsmöjligheter för barn- och unga och tillgång till vårdkedjan genom väl utbyggd
elevhälsa, webbplatsen sagagotland.se och professionell samverkan. Sagagotland.se är
utvecklad av berörda förvaltningar inom BarnSam och är till för den som vill veta vart
man kan vända sig när ett barn eller en ungdom behöver hjälp.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 64 forts.
Socialnämnden har föreslagit att motionen anses besvarad genom socialförvaltningens
tjänsteskrivelse. Sammantaget bedömer de, i likhet med de andra nämnderna, att det
redan finns bra lotsmöjligheter.
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit att motionen ska avslås. Nämnden har i likhet
med de andra nämnderna bedömt att det redan finns bra lotsmöjligheter.
Ledningskontoret har anfört att, arbetsgruppens gemensamma bedömning är att, på grund
av Gotlands litenhet är det relativt tydligt för barn och unga vart de kan vända sig om de
behöver hjälp. Kontaktvägarna mellan de olika professionerna är också korta och väl
kända vilket underlättar för det lotsande som sker, exempelvis genom elevhälsans
försorg. Sagagotland.se är enligt arbetsgruppen ett bra instrument för att ta reda på vart
man kan vända sig. Dock finns det en utvecklingspotential. Sidan bör göras mer känd
och synlig, exempelvis bör en varaktig länk ligga på första sidan på gotland.se. Sidan bör
även kunna göras mer lättillgänglig för barn och unga genom att anpassas språkligt.
Den pågående utredningen om att eventuellt föra över första linjens insatser från barnoch ungdomspsykiatrin till primärvården bör visa om en ökad tydlighet för barn och
unga kan uppstå vid ett eventuellt överförande till primärvården. Likaså bör utredningen
bedöma om tillgängligheten till första linjens vård vid psykisk ohälsa kan förväntas öka.
Sammantaget bedömer arbetsgruppen att det redan finns bra lotsmöjligheter för barn
och unga och tillgång till vårdkedjan genom en väl utbyggd elevhälsa, sagagotland.se och
professionell samverkan. Därmed föreslås att motionen avslås.
Regionstyrelsen har instämt i ledningskontorets yttrande men vill understryka vikten av att
webbplatsen sagagotland.se görs mer tillgänglig, speciellt för barn och unga.
A nför a nde
Anförande hölls av Anna Andersson (C).
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 65

Motion. Uppställningsplats för husbilar i Klintehamns gästhamn
RS 2014/180

- Motion 2014-03-31
- Ledningskontoret 2014-09-22
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 329

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets yttrande.

I en motion ställd av Håkan Onsjö (M) yrkas att Region Gotland inför nästa sommar ser
över möjligheten att upplåta uppställningsplatser för husbilar vid Gästhamnen i
Klintehamn. Han anför att det skulle stärka hamnens attraktionskraft och bidra till ett
ökat serviceutbud.
Ledningskontoret har i sin tjänsteskrivelse informerat om att teknikförvaltningens
hamnavdelning sedan en tid tillbaka för diskussioner med Klinte båtklubb om att
upplåta mark i anslutning till gästhamnen i Klintehamn till ställplatser för husbilar. Efter
uppbyggnaden av nytt hamncafé och servicehus bedömer båda parter att det finns goda
förutsättningar för att en uppställningsplats för husbilar kommer till stånd inför nästa
sommar.
Ledningskontoret har bedömt att vidare åtgärder för uppställningsplatser inte behöver
genomföras och föreslår att motionen anses besvara med kontorets utlåtande.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, förslagit att motionen anses besvarad
med kontorets yttrande.
A nför a nde
Anförande hölls av Lars Bjurström (V).
Yr k a nden
•

Håkan Onsjö (M) yrkade att motionen skulle bifallas.

•

Bo Björkman (S) yrkade avslag på Håkan Onsjös yrkande om bifall till motionen.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 65 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Håkan Onsjös
bifallsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag tillstyrkts. Omröstning begärdes. JA
för regionstyrelsens förslag och NEJ för Håkan Onsjös yrkande. 37 ledamöter röstade ja.
34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionstyrelsens förslag hade sålunda vunnit majoritet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 66

Motion. Nya föreskrifter för den s.k. gröna betalsäcken
RS 2014/245

- Motion 2014-04-28
- Tekniska nämnden 2014-09-30 § 194
- Ledningskontoret 2014-10-08
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 330

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås och besvaras i övrigt med tekniska nämndens beslut.

Rune Fröling (M) har i en motion yrkat att möjligheterna undersöks för att förändra regelverket kring den s.k. ”gröna betalsäcken” för att förhindra att den blir matplats för
skadedjur som sprider sopor.
Tekniska nämnden har i sitt svar redogjort för insamlingen av hushållsavfall och insamlingssystemet med betalsäck. De har bedömt att några direkta nya åtgärder inte behöver
genomföras med anledning av motionen utan anser att tydlig information ger bättre
effekt än nya regler. De anser att hanteringen av betalsäcken i stort sett fungerar bra.
Nämnden har föreslagit att motionen anses besvarad med förvaltningens skrivelse.
Ledningskontoret har instämt i bedömningen att tydlig information ger bättre effekt än nya
regler. Ansvar och lagar kring nedskräpning finns redan.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen avslås och att tekniska nämndens beslut
med tjänsteskrivelsen lämnas som svar på motionen.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås och i
övrigt besvaras med tekniska nämndens beslut.
A nför a nden
Anföranden hölls av Rune Fröling (M), Anna Hrdlicka (M) och Tommy Gardell (S).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 67

Motion. Busslinje till flygplatsen och Snäckområdet
RS 2013/268

- Motion 2013-04-22
- Tekniska nämnden 2014-09-30, § 193
- Ledningskontoret 2014-10-09
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 331

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls genom att en busslinje till flygplatsen och Snäckområdet beaktas i
nästa översyn av kollektivtrafiken.

I en motion från Inger Harlevi och Håkan Onsjö båda (M) yrkas att en busslinje till flygplatsen och Snäckområdet tas med i kommande översyn av kollektivtrafiken. De anför
att det finns möjlighet att under sommarmånaderna åka buss till och från flygplatsen,
men inte under resten av året samt att Snäckområdet har fått ett utökat
befolkningsunderlag tack vare nybyggda bostäder.
Tekniska nämnden har förslagit att motionen tillstyrks såtillvida att busslinje till flygplatsen
och Snäckområdet beaktas i översyn av kollektivtrafiken.
Ledningskontoret anser att det är önskvärt att kollektivtrafiken förbättras och har i likhet
med tekniska nämnden tillstyrkt förslaget.
Regionstyrelsen har, i likhet med tekniska nämnden och ledningskontoret, föreslagit att
motionen bifalls genom att en busslinje till flygplatsen och Snäckområdet beaktas i nästa
översyn av kollektivtrafiken.
A nför a nde
Anförande hölls av Håkan Onsjö (M).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 68

Motion. Utveckla cykelvägarna på Gotland
RS 2013/811

- Motion 2013-12-16
- Tekniska nämnden 2014-09-30, § 192
- Ledningskontoret 2014-10-09
- Regionstyrelsen 2014-11-28, § 332

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att i kommande cykelplan utreda möjligheterna att
även använda gamla järnvägsbankar som cykelstråk.

I en motion från Stefan Nypelius (C) yrkas att möjligheterna undersöks att använda gamla
järnvägsbanken mellan Väskinde och Visby som del av cykel och gångväg. Det föreslås
även att generellt undersöka möjligheten till att nyttja gamla järnvägsbankar för att
utveckla enklare cykelvägar. Syftet med motionen är att låta cykeln bli ett attraktivt och
konkurrenskraftigt alternativ till bilen på korta sträckor.
Tekniska nämnden har i sitt svar anfört att i många fall har marken återgått till markägarna
och att de delar av järnvägsbankarna som finns kvar ofta är i dåligt skick och kraftigt
igenväxta. Det finns dock ett uppdrag att ta fram en cykelplan för Visby och senare för
andra delar av Gotland och frågan kan utredas inom detta uppdrag.
Tekniska nämnden har föreslagit att motionen ska anses besvarad med förvaltningens
skrivelse.
Ledningskontoret har ansett att det i de övergripande planeringsdokumenten finns en
samstämmighet att på olika sätt stimulera ett ökat cyklande. Ett viktigt led i detta är att
förbättra befintliga cykelstråk och anlägga nya där så är möjligt.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen tillstyrks och att tekniska nämnden får i
uppdrag att i kommande cykelplan utreda möjligheterna att även använda gamla
järnvägsbankar som cykelstråk.
Regionstyrelsen har, i likhet med tekniska nämnden och ledningskontoret, föreslagit att
motionen bifalls och att tekniska nämnden får i uppdrag att i kommande cykelplan
utreda möjligheterna att även använda gamla järnvägsbankar som cykelstråk.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 68 forts.
A nför a nden
Anföranden hölls av Stefan Nypelius (C) och Anna Andersson (C).
Expedieras:

Tekniska nämnden, Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 69

Sammanträdesordning 2015
RS 2014/547

- Ledningskontoret 2014-10-22
- Regionstyrelsen 2014-11-28, § 350

Regionfullmäktiges beslut
•

Fullmäktige sammanträder följande tillfällen år 2015:
2 mars, 30 mars, 27 april, 15 juni, 7 september, 12 oktober, 23 november och
14 december.

Regionstyrelsen har lagt fram förslag till sammanträdesordning för år 2015.
Expedieras:

Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 70

Nyval. Gotlandshem Värme AB
RS 2014/3

Regionfullmäktiges beslut
•

Till ledamöter i styrelsen för Gotlandshem Värme AB fr.o.m. 2014-03-19 t.o.m.
bolagsstämman 2019 utses:
Göran Palmqvist, Staffan Thurgren och Rolf Villén.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Med anledning av ändrad bolagsordning för Gotlandshem Värme AB (RF 2016-06-16,
§ 100) har Bolagsverket begärt att regionfullmäktige ska välja tre ledamöter till
styrelsen.
Expedieras:

Gotlandshem Värme AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 71

Nyval. Gotlands Energi AB. Gotlands Elförsäljning AB. Gotlands

Energientreprenad AB
RS 2014/3

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige utser följande mandatperioden 2015/2016:
GOTLANDS ENERGI AB

Ombud till årsstämman:
S

Åke Svensson, Roma Karby 516, 622 54 Romakloster

Ersättare för ombud vid årsstämman:
S

Hanna Westerén, Torsgatan 8, 3 tr, 621 45 Visby

Ledamöter i delegation för samråd vid årsstämman:

S Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby
M Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby
C Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ledamöter i styrelsen:

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby
C Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

Ersättare i styrelsen:

S Conny Kristensen Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
M Anna Hrdlicka, Wallérs plats 4, 621 56 Visby

Lekmannarevisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor:
S

Claes-Göran Nilsson, Blomstervägen 23, 621 50 Visby

GOTLANDS ELFÖRSÄLJNING AB

Ledamot i styrelsen :
MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby

Ersättare i styrelsen :
C

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

GOTLANDS ENERGIENTREPRENAD AB

Ledamot i styrelsen:
MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 71 forts.
Ersättare i styrelsen:
C

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Regionfullmäktige ska förrätta val till Gotlands Energi AB samt dotterbolagen Gotlands
Elförsäljning AB och Gotlands Energientreprenad AB.
Expedieras:

Gotlands Energi AB med dotterbolag

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 72

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Solveig Malmströms medborgarförslag om återköp av Ekängen till
flyktingboende.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2014/584
2014-10-22

Monica Broéns medborgarförslag om övergångsställe på Söderväg i
höjd med Halsjärnsgatan.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2014/586
2014-10-22

Monica Broéns medborgarförslag om farthinder på Södervärnsgatan.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2014/593
2014-10-24

Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 73
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Anna Anu Viiks medborgarförslag om att Region Gotland ansöker om att få ingå i
Finska språkets förvaltningsområde. RS 2013/399
•

Regionstyrelsen 2014-04-22, § 118

Magnus Bandholtzs medborgarförslag om ställningstagande mot rökning på lekplatser.
RS 2013/522
•

Regionstyrelsen 2014-04-22, 119

Anne Marie Karlssons medborgarförslag om en dag då regionens invånare är ”Turist i egen
stad”. RS 2013/295
•

Regionstyrelsen 2014-10-30, § 333

Elsie Hanssons medborgarförslag om anpassade boendeformer för elöverkänsliga.
RS 2014/79
•

Regionstyrelsen 2014-10-30, § 334

Lars Lindgrens medborgarförslag om trygghetsboende i Burgsvik. RS 2014/212
•

Regionstyrelsen 2014-10-30, § 335

A nför a nde
Anförande hölls av Lena Stenström (MP).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 74
Interpellation. Undersökning av grundvatten på Gotland
RS 2014/604

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Eva
Nypelius (C) om undersökning av grundvatten på Gotland. Eva Nypelius tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2014-10-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 75
Interpellation. Grundvattentäkt i Fröjel
RS 2014/605

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Eva
Nypelius (C) om grundvattentäkt i Fröjel. Eva Nypelius tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i debatten gjorde även Håkan Onsjö (M).
Interpellation 2014-10-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 76
Interpellation. Situationen för bostadslösa EU-migranter på Gotland
RS 2014/

Socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S) besvarade interpellation av Jonas
Niklasson (C) om situationen för bostadslösa EU-migranter på Gotland. Jonas Niklasson
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i debatten gjorde även
Elin Bååth (FI), Stefaan De Maecker (MP) och Simon Härenstam (M).
Interpellation 2014-10-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 77
Interpellation. De hemlösa EU-migranternas situation på Gotland
RS 2014/609

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-10-27

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 78
Interpellation. Nedmontering av gatubelysning på enskilda vägar
RS 2014/608

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om nedmontering av gatubelysning på enskilda vägar. Anna Hrdlicka
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i debatten gjorde även
Anna Andersson (C).
Interpellation 2014-10-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 79
Interpellation. Villkor för utförare av upphandlad persontrafik
RS 2014/607

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-10-27

Rf § 80
Interpellation. Landsbygdssäkring av beslut
RS 2014/603

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-10-27

Rf § 81
Interpellation. Parkeringsproblem i Slite
RS 2014/

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

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 82

Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Laglighetsprövning, parkeringstaxa för miljöbilar.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 83

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Eva Gahnström (C)
Uppföljning av byggnadsordning för Visby innerstad

RS 2014/678
2014-11-28

Lars Thomsson (C)
Utnyttja LIS-områden för att skapa landsbygdsutveckling

RS 2014/679
2014-11-28

Alexander Jansson (C) och Eva Ahlin (C)
MRSA-fri (antibiotikaresistenta stafylokocker) mat
i Region Gotlands kök

RS 2014/680
2014-11-28

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Mats-Ola Rödén
(FP) Standardhöjning till 90 km/tim på länsvägarna m.m.

RS 2014/681
2014-11-28

Mats-Ola Rödén (FP)
Inrätta en miljö- och byggnämnd

RS 2014/682
2014-11-28

Ulf Klasson (FP)
Ökat stöd till idrottsrörelsen

RS 2014/683
2014-11-28

Mats-Ola Rödén m.fl.
(FP) Bygga en ny
simhall

RS 2014/684
2014-11-28

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2014-11-28

Rf § 84
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Amy Öberg (FP) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Hanna Westerén (S)
ställa interpellation om värdighetsgarant inom äldreomsorgen.
RS 2014/669

Elin Bååth (FI) fick tillstånd att till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Per Edman (V) ställa interpellation om genus och HBTQ-perspektiv på
flyktingmottagande.
RS 2014/670

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
ställa interpellation om antal anställda över 65 år inom Region Gotland.
RS 2014/671

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2014-11-28

Omröstning § 55
Ärende: Strategisk plan och budget 2015-2019
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Eva Nypelius’ (C) yrkande: förslag C

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Åke Svensson (S)
Hanna Westerén (S)
Annelie Klovsjö (S)
David Lindvall (S)
Leif Dahlby (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Helén Kristiansson (V)
Saga Carlgren (V)
Lennart Petersson (S)
Hanna Lenholm (S)
Björn Jansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Per Edman (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Linus Gränsmark (S)
Sixten Anna Johansson (V)
Lars Bjurström (V)
Antonia Broén (S)
Lena Eneqvist (S)
Mona Eneqvist (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Clara Andermo (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (FI)
Conny Kristensen Gahnström (S)

Följande röstade nej:
Stefan Wramner (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Fredrik Gradelius (C)
Björn Dahlström (C)
Rolf Öström (M)
Meishuan Wong (M)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Rune Fröling (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Margareta Persson (M)
Anna Andersson (C)
Eva Ahlin (C)
Håkan Onsjö (M)
Margareta Benneck (M)
Inger Olofsson (C)
Anders Larsson (C)
Johan Thomasson (FP)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Ulf Klasson (FP)
Följande avstod:
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Arvid Olofsson (SD)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2014-11-28

Omröstning § 65
Ärende: Motion. Uppställningsplats för husbilar i Klintehamns gästhamn
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Håkan Onsjös (M) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Wiola Öst (S)
Hanna Westerén (S)
Annelie Klovsjö (S)
David Lindvall (S)
Leif Dahlby (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Helén Kristiansson (V)
Saga Carlgren (V)
Lennart Petersson (S)
Hanna Lenholm (S)
Björn Jansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Per Edman (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Linus Gränsmark (S)
Sixten Anna Johansson (V)
Lars Bjurström (V)
Antonia Broén (S)
Lena Eneqvist (S)
Mona Eneqvist (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Clara Andermo (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (FI)
Conny Kristensen Gahnström (S)

Följande röstade nej:
Stefan Wramner (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Fredrik Gradelius (C)
Björn Dahlström (C)
Rolf Öström (M)
Meishuan Wong (M)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Rune Fröling (M)
Gustaf Hoffstedt (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Margareta Persson (M)
Anna Andersson (C)
Eva Ahlin (C)
Håkan Onsjö (M)
Margareta Benneck (M)
Inger Olofsson (C)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (FP)
Mats-Ola Rödén (FP)
Amy Öberg (FP)
Ulf Klasson (FP)
Arvid Olofsson (SD)

Ledamoten Eva Nypelius (C) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
tekniska nämnden
Interpellation ang grundvatten
Gotland har idag problem med grundvattenförsörjningen speciellt under sommartid. Hösten
2013 gjorde SGU, region Gotland och Länsstyrelsen en undersökning tillsammans för att leta
grundvatten inom fyra områden på Gotland. Undersökningarna gjordes med hjälp av
helikopter och hydrologiska radarmätningar.
Med anledning av det ställer jag följande frågor:
• Vem ansvarade för undersökningarna?
• Har resultaten från mätningarna redovisats för Regionen? Är/när blir de offentliga?
• Vem har fått ta del av resultaten? Har de berörda vattenråden fått återkoppling?
• Om resultaten har redovisats, hur går TN vidare med den informationen?
Lokrume 2014-10-27
Eva Nypelius

Mitt svar
Samhällsbyggnadsförvaltningen bekostade en del av den kartläggning som SGU hade
ansvar för och som påbörjades 2013.
SGU skall ännu göra kompletterande provborrningar i de aktuella områdena och därefter
lämna en slutrapport.
Den slutgiltiga rapporten kommer att vara färdig runt årsskiftet och blir då offentlig.
Någon speciell presentation för vattenråden planeras inte.
Visby 2014-11-25

Tommy Gardell
Ordförande tekniska nämnden
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Ledamoten Eva Nypelius (C) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
tekniska nämnden

Interpellation ang grundvattentäkt i Fröjel
Media har nu i oktober rapporterat om att det I Fröjel finns en vattentäkt som en
privatperson upptäckt efter att ha gjort provborrningar och provpumpningar. På Gotland
har vi idag ont om vattentäkter och på många platser är det stopp för nyanslutningar.
Denna vattentäkt är intressant enl Regionens tjänstemän men har ändå sagt nej trots att
detta skulle kunna bidra till att lösa en del av vattenproblemen.
Därför ställer jag följande frågor.
• Har denna fråga varit uppe till politisk behandling? Om inte, varför?
• Anser du Tommy Gardell att det är värt att gå vidare med denna fråga för att på så sätt
kunna lösa delar av vattenproblematiken?
Lokrume 2014-10-27
Eva Nypelius

Mitt svar:
Fråga 1
Frågan har inte behandlats politiskt. Förvaltningen har ett uppdrag att söka vatten och det
sker på flera håll på Gotland på olika sätt. Det provborras, provpumpas och letas på andra
sätt. Detta sköter förvaltningen på delegation och avrapporterar vid behov.
Jag har inte sett något behov av politiskt beslut gällande alla dem provborrningar och
provpumpningar som gjorts, ej heller när det gäller att söka vatten med annan hydrologisk
teknik. Samma bedömning gör jag gällande erbjudandet om att köpa marken i Fröjel.
Fråga 2
Vid större vattentäkter är det brukligt att ett vattenskyddsområde inrättas.
Det innebär att man kan tillämpa inlösen eftersom vatten är att anse som en allmän tillgång,
dvs inte enskild. Det är ju därför man har utarbetat lagstiftning som gör inlösen möjligt.
Regionen har valt att inte använda sig av inlösenmodellen i Fröjel utan ville försöka uppnå
en frivillig överenskommelse med fastighetsägaren utifrån de ersättningsregler som är
tillämpliga, dvs utifrån ett faktiskt marknadsvärde på fastigheten.
Regelverket säger att ersättningen ska värderas utifrån pågående markanvändning + 25 %.
Området som berörs är skogsmark, dvs pågående markanvändning, och utifrån avstämt
skogsmarkvärde med Skogsstyrelsen är det värt högst 550 000 kr.
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Regionen fick ett bud på 10,5 Mkr som senare sänktes till 6,6 Mkr vilket baseras på en
avkastningsvärdering utifrån den årliga mängden vatten som fastighetsägaren bedömde att
det var möjligt ta ut ur vattentäkten. Det finns alltså inga garantier för att det stämmer.
Fastighetsägaren gjorde ingen hemlighet av att det för honom handlade om att göra en
affär av det här, dvs tjäna pengar. Regionen tackade nej till erbjudandet.
Regionen kan rimligen inte betala så mycket mer än vad det i realiteten är värt. Ingen äger
grundvattnet utan det är en allmän tillgång och synen på det hänger samman med att
vattnet är ett livsviktigt livsmedel för samhället och dess innevånare. Just av det skälet anses
vatten vara en allmän tillgång som det allmänna ska kunna råda över.
Även vid ett köp av fastigheten till ett värde av 6,6 Mkr kommer det att finnas alternativ till
en lägre kostnad t.ex. avsaltningsanläggning, eftersom det ändå måste byggas en
vattenreningsanläggning även vid uttag av grundvatten. Köp är alltså inte det mest
ekonomiska för regionen om priset är 6,6 Mkr.
Ingen har lagt någon beställning för att undersöka vattentillgången eller har träffat någon
överenskommelse med fastighetsägaren utan det som har utförts har fastighetsägaren gjort
helt själv och på eget initiativ.

Visby 2014-11-25

Tommy Gardell
Ordförande tekniska nämnden

Ärendenr RS 2014/606
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 28 november 2014

Interpellation om situationen för bostadslösa EU-migranter på Gotland
Fullmäktigeledamoten Jonas Niklasson (C) har till undertecknad ställt följande frågor kring
bostadslösa EU-migranter:
− Ser man från regionens sida att man har en roll att spela i engagemanget kring de
bostadslösa EU-migranterna? Hur ser den rollen ut?
Svar:
Ja, regionen har en roll att spela ifråga om de hemlösa EU-migranterna. Exakt hur den
rollen ska se ut står emellertid inte klart. Andra kommuner/regioner brottas också med
frågan och inte minst med var gränsen går för vad en kommun/region får göra. På
nationell nivå flaggar regeringen för ökat stöd till kommunerna för att möta behoven
ifråga. Det är därför en balansgång mellan att rent formellt göra rätt, men samtidigt möta
de akuta, mänskliga behoven. Helt klart är att den politiska viljan är att Region Gotland ska
göra mer än idag, om det bara är möjligt. Det finns ett tydligt regelverk kring
socialtjänstens insatser, där det enbart är akuta insatser – enstaka natt på vandrarhem,
hemresa och liknande – som är aktuellt. Däremot undersöker Region Gotland genom
regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S) för närvarande regionens samlade
möjligheter att tillsammans med ideella krafter åstadkomma mer för de som vistas på
Gotland och saknar tak över huvudet. Ett möte med bland annat Svenska Kyrkan äger rum
den 27 november och resultatet av mötet var inte möjligt att redovisa när
interpellationssvaret skulle lämnas in (26 november). Arbete pågår alltså för att kunna
spela roll i en lösning för de hemlösa EU-migranterna.
− Om det pågår ett arbete kring en handlingsplan i den här frågan, hur långt har man
kommit?
Svar:
Det pågår inte arbete med någon handlingsplan för EU-migranter. Från socialtjänstens sida
är ambitionen tydlig; att möta varje individ där hen befinner sig, oavsett ursprung. Att ha
en särskild handlingsplan för EU-migranter är sannolikt inte den bästa lösningen, däremot
att hitta en gemensam väg för att undvika att någon enda medmänniska sover utomhus.

Hanna Westerén (S)
Ordförande socialnämnden

1

Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
tekniska nämnden.
Mörker på enskilda vägar med statsbidrag
till Ordf i Tekniska nämnden
Mörker på enskilda vägar med statsbidrag
Tekniska nämnden fattade i juni 2013 ett beslut om att byta ut Regionens armaturer för att
anpassa dessa till från 2015 gällande EU-regler. I samma punkt fattade nämnden beslut om
att nedmontering av armaturer på enskilda vägar skulle ske först ”efter dialog med de
berörda längst vägarna”. Detta var en ändring från förslaget till beslut där nedmontering
skulle ske – utan dialog. Ärendet skulle därtill återkomma till nämnden under hösten 2013
– något som inte inträffade.
Under sommaren har GEAB inlett nedmonterig av armaturer inför ögonen på förvånade
boende. Inga besked har gått att få. GEAB säger att beställningen kommer från Regionen
och Regionen säger att det är GEAB som fattat beslutet. Ingen dialog har skett med någon
berörd. Detta innebär att det drabbar såväl fastboende, verksamheter samt fritidsboende.
Jag frågar:
- Beslutet 2013 06 23 sade att dialog skulle ske med berörda – har en sådan dialog skett? I
något fall?
- Varför återkom inte ärendet till TN under hösten 2013?
- Vem har beställt nedmonteringen – Region Gotland eller GEAB?
- Vilket beslut i TN ligger till grund för nedmontering utan att dialog har skett?
Anna Hrdlicka (M)
Svar fråga 1
Vid Tekniska Nämndens möte 2013-06-27 paragraf 131 fattades inget beslut gällande
belysning på enskilda vägar. Den frågan blev hänskjuten till hösten.
Det som beslutades vid detta möte var att upphandla armaturbyten och drift och underhåll
av belysning på regionens vägar.
Nämnden beslutade även att tillskriva Trafikverket om ett möte för att diskutera ansvar för
belysning på Trafikverkets vägar.
Svar fråga 2
Förvaltningen har på uppdrag av nämnden prioriterat arbetet med att upphandla
entreprenör till armaturbyten och avtal för drift och underhåll. Frågan om belysning på
enskilda vägar har därför flyttats fram. Ärenden har lyfts nu under hösten 2014.
Svar fråga 3
Ingen nedmontering är beställd eftersom nämnden inte fattat något beslut i frågan.
Det som nedmonterats har gjorts av GEAB eftersom dem enligt gällande underhållsavtal
med regionen har ett elsäkerhetsansvar. Dem stolpar och armaturer och ledningar som
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GEAB tagit ner har utgjort en fara för allmänheten och en arbetsmiljörisk för personal som
arbetar med drift och underhåll av gatubelysning.

Svar fråga 4
Det har inte funnits något beslut om demontering av gatubelysning på enskilda vägar
förrän Tekniska Nämndens beslut 2014-11-19.
Beslutet innebär att belysning på enskilda vägar demonteras och där det är möjligt överlåts
belysningen på enskilda vägar till markägare eller samfälligheter.
Information och dialog skall ske med boende och föreningar vid aktuella områden innan
nedmontering.
Visby 2014-11-25

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden
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Mats Hedström (M) har i en interpellation ställt följande fråga till mig som ordförande i
tekniska nämnden:

Interpellation: Parkeringsproblem i Slite
Till: Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell
I samband med uppsnyggningen av Slite centrum vidtogs en hel del ombyggnader.
Bland annat så gjordes gångstråk och parkeringar om på torget där Konsum och
Systembolaget/Apoteket/ Handelsbanken är belägna.
Vad man inte då beaktade var att både Konsum och Systembolaget har sina
varumottagningar så belägna att om varuleveranserna sker samtidigt till dessa kunder så blir
de bilar som befinner sig på parkeringen fast d.v.s. bägge utfarterna är stängda av varubilar.
Detta leder till att den enda väg ut från parkeringen är gångstråket framför byggnaden med
Systembolaget som då används som körbana vilket är förbjudet.
Det är inte alla som kan vänta på att varuleveransen avslutas och utfarterna åter blir
tillgängliga.
Detta har påtalats vid ett flertal tillfällen och senast då förvaltningens representanter
besökte Slite Utveckling för ett öppet möte om det som var bra och mindre bra efter
genomförd ombyggnad av Slite centrum.
Det har nu gått lång tid och inget har hänt som löser parkeringsproblematiken.
När finns det en lösning på parkeringsproblemet?
Mats Hedström (M)
Mitt svar:
”När finns det en lösning på parkeringsproblemet?”
När planeringen av Slite centrum gjordes var fokus inriktat på att säkra miljön för
oskyddade trafikanter med särskild uppmärksamhet på äldre, funktionshindrade och barn.
Man såg då att kombinationen av leveranser med lastbil och släp och oskyddade trafikanter
inte gick att lösa så att maximal framkomlighet och tillgänglighet för alla kunde uppnås.
Man valde då att göra en trivsam miljö med fokus på de oskyddade trafikanterna.
Detta ledde till att leveranser med lastbil med tillhörande släp inte längre blev möjligt. För
att få så få fordonspassager över gångstråket på Tullhagsplan som möjligt, valdes att göra
en passage för motorfordon.
Följden blev att när både Konsum och Systembolaget har leveranser kan privatbilar
tillfälligt bli instängda på en del av parkeringsytan. Trots detta gjordes bedömningen att det
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kommer att ske ganska sällan, bara under kortare tid och att fördelarna för oskyddade
trafikanter översteg den olägenhet som kan drabba enskilda bilister.
Jag har bett förvaltningen att se på möjligheten att lösa problemet.
En lösning som skulle kunna vara möjlig är att det stora trädet tas bort, vilket inte kommer
att gillas av alla.
En lösning kan vara att korta av planteringen i norra änden, men det vore synd att förändra
den estetiska bilden.
Jag har lyft frågan med Slite intresseförening som haft frågan uppe vid ett eller två av sina
frukostmöten. Det som framkommit är att bästa lösningen är att Konsums leveranser får
ske ett steg längre norrut på parkeringen och att det blir lastingsförbud omedelbart söder
om Konsums fastighet.
Bifogar bild från Slite intresseföreningens förslag till lösning.

Visby 2014-11-25

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. uppföljningen av byggnadsordning för Visby innerstad
I svaret på den interpellation jag ställde till byggnadsnämndens ordförande Bo Björkman
framgick att det inte görs någon uppföljning av efterlevnaden av byggnadsordningen. Det
finns goda möjligheter att få hjälp av antikvarier och byggnadsvårdare, men det finns alltså
ingen tillsyn av renoveringar och ombyggnader. Tidigare hade stadsarkitekten kontinuerlig
okulär koll på fastighetsbeståndets kondition.
Detaljplan för Visby innerstad antogs av fullmäktige i februari 2010. Till detaljplanen hör en
byggnadsordning. När denna var ute på remiss var de allra flesta fastighetsägare positiva.
I byggnadsordningen står att läsa:
Traditionella material och metoder
Underhållsfria material existerar inte, de är helt enkelt omöjliga att underhålla och kräver en
stor insats vid renovering. Att använda traditionella material och hantverksmetoder innebär
att man utgår från de material och metoder som användes då byggnaden uppfördes. De är
välbeprövade och skadar inte byggnaden, dessutom är de lätta att underhålla. Tegelpannor,
kalkbruk, kalkfärg, rödfärg, linoljefärg, linoljekitt med mera åldras på ett bra sätt och har ett
speciellt uttryck. Dessa material kan kräva ett mer frekvent underhåll, men det kan göras med
enkla åtgärder.
Vid underhåll är det viktigt att använda samma material som det underliggande. Kalkputs
ska bättras med kalkputs och linoljefärg med linoljefärg. Att upprätthålla kunskapen om äldre
hantverk är avgörande för möjligheten att bevara Visbys kulturvärden. Hantverkare som har
kunskapen att
lägga plåttak med skivtäckt falsad plåt, renovera och tillverka nya fönster i trä, putsa med
kalkputs är lika värdefulla som världsarvet i sig.
Traditionella material är oftast miljövänliga naturprodukter som i jämförelse med många
moderna material möjliggör en långsiktigt hållbar förvaltning. Renovering av byggnadsdelar
är billigare och mer resurssnålt än utbyte.
Därför föreslår jag:
att efterlevnaden av byggnadsordningen för Visby innerstad följs upp, t.ex. med hjälp av en
tillsynsplan.
Bro 141128

Eva Gahnström

Motion

Utnyttja LIS områden till att skapa landsbygdsutveckling
Den levande landsbygd som Gotland har är en stor resurs för öns utveckling. Vi är snart det enda
länet med just en levande landsbygd eftersom övriga län går mot en snabb befolkningskoncentration
mot städer med omland. Men utvecklingen på Gotlands landsbygd är dock inte oproblematisk, vi ser
en gradvis uttunning av boende och service.
I praktiken är det en ständig konkurrens om vart nya familjer skall bosätta sig. Därför måste alla
boendeorter på ön tillåtas att stärka sin konkurrenskraft genom att utnyttja sina starka sidor.
Gotlands landsbygd har en stor outnyttjad resurs, nämligen de 80 mil kust runt hela Gotland. En
nyligen gjord utredning som är framtagen i samband med utpekandet av LIS områden visar att
endast 20 % av öns kuststräcka är bebyggelseinfluerad.
Vi uppfattar att det råder en väldigt klar majoritet bland gotlänningarna att vi skall värna
strandskyddet genom att inte bebygga de yttersta 100 metrarna närmast strandlinjen. Detta område
är avgörande för att behålla allmänhetens tillgänglighet till stranden och för att undvika privatisering.
Centerpartiet stödjer helt detta synsätt.
Alla kustsocknars främsta tillgång som boendeort är havsutsikten. Just en fri utsikt över vatten har
under de senaste årtiondena stadigt stärkts hos allmänheten som en avgörande livskvalitet man
väldigt gärna vill ha i sin vardag. Att utnyttja ett mera kustnära byggande, för både boende och
verksamheter, som en utvecklingsfaktor för landsbygden på Gotland är helt nödvändigt om vi skall
kunna bryta den sakta nedåtgående trend som finns.
År 2009 förändrades plan- och bygglagen så att det numera är möjligt att peka ut områden för
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS områden. Efter fem år med den nya lagen så har endast
ett fåtal LIS områden pekats ut runt om på Gotland. Lagförändringen har inte fått något stort
genomslag ännu. Erfarenheten nu är att det behöver pekas ut väsentligt fler LIS områden än idag,
eftersom andra prövningsgrunder gör att många LIS områden i praktiken blir outnyttjade på grund av
andra skäl.
Med hänvisning till ovan yrkar jag att
– regionen aktivt verkar för att peka ut betydligt fler LIS områden, utöver dagens, över hela Gotland.
– regionen aktivt verkar för att underlätta landsbygdsutveckling med mera bebyggelse och
verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meter från strandlinjen.
Vänge 2014-11-28

Lars Thomsson

Motion till regionfullmäktige

MRSA-fri mat i regionens kök
I den nu gällande måltidspolicyn för Region Gotland finns står det följande:
”Den goda måltiden, inom verksamheter som kommunen ansvarar för, främjar hälsa och
välbefinnande hos kunder och brukare samtidigt som de bidrar till en långsiktigt ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.”
Med anledning av detta är det dags att börja diskutera om Region Gotland bör inför krav på att
allt kött som köps in till regionen måltidskök ska vara fri från MRSA. På senare tid har det
upptäckts att alltmer av det kött som importeras till Sverige innehåller spår av MRSA. I Danmark
har förekomsten av MRSA bland grisar gått från 13 % 2009 till 77 % år 2012. Man kan också
nämna att grisbönder i Danmark anses vara en riskgrupp inom vården då de kan sprida MRSA.
Det är mycket alarmerande och kan komma att skapa stora problem framöver med verkningslös
antibiotika.
WHO varnar för att resistens bland bakterier håller på att bli ett allvarligt hot mot folkhälsan.
Man är mycket oroad för att antibiotika snart inte längre biter på lunginflammation, vilket
innebär att vi hamnar i samma läge som innan antibiotika fanns.
Den mat som vi serverar våra barn och äldre måste vara säker. Inte bara för de som ska äta den.
Vi måste se till att maten vi serverar är producerad på ett hållbart sätt med hänsyn till djur och
natur, men även de människor som arbetar med detta. Det gäller att ta ansvar för hela kedjan,
där vi ser till att maten är säker så långt det går, från jord till bord.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
– Att Region Gotland ska införa krav på att det kött som upphandlas till
regionens måltider är fritt från MRSA.

Lärbro 2014-11-20

Alexander Jansson (C)

Eva Ahlin (C)

MOTION
2014-11-28

90 km/tim på länsvägarna
Det är av stor vikt att Gotland får till stånd en förbättrad infrastruktur. Detta för att
förbättra möjligheterna till att bo och verka över hela Gotland. Därför behöver standarden
på våra länsvägar höjas så att hastigheten kan återgå till 90 km/tim som norm.
Gotlands länsplan har en mycket begränsad ekonomisk ram och där finns inte utrymme för
de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som behövs för ombyggnad av 140-vägarna. Det krävs
tillskott från Staten / Trafikverket.
Samtidigt med en standardhöjning av 140-vägarna i syfte att öka hastigheten till 90 km/tim
för motortrafik bör möjligheten till utbyggnad av cykelvägar längs dessa vägar prövas, vilket
skulle främja bl.a. arbetspendling och besöksnäring.

Vi föreslår därför;
att
Regionstyrelsen ges i uppdrag att kontakta Regeringen och Trafikverket samt
övriga relevanta institutioner, exempelvis Näringsdepartementet och riksdagens
trafikutskott, i syfte att erhålla statligt stöd för såväl standardhöjning av 140-vägarna som
utbyggnad av cykelvägar.

att
Regionstyrelsen skall återrapportera till regionfullmäktige under 2015 vilka
kontakter och insatser som har genomförts samt resultatet av dessa.

Eva Nypelius (C)

Simon Härenstam ( M)

Mats-Ola Rödén (FP)

Motion till Gotlands Regionfullmäktige
Inrätta en Miljö- och byggnämnd.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Byggnadsnämnden har flera
beröringspunkter, båda nämnderna är myndigheter vilket ställer krav på
stringens och rättssäkerhet i besluten. De är också tillsynsmyndigheter enligt
Miljöbalk och Plan- och bygglag. Nämnderna går också in i varandra i det
dagliga arbetet vad gäller planer och bygglov. I de besvärliga fall av
nedskräpning som också är miljöfarlig så behandlas de i båda nämnderna
vilket förlänger handläggning och beslut om förelägganden.
Tillgången på vatten, avlopp liksom förekomsten av buller och miljöhänsyn
styr till stora delar möjligheterna att utveckla och bygga. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden är ofta remissinstans för Byggnadsnämnden. I vissa fall
har dialogen mellan nämnderna fallerat så att handlingar saknats eller beslut
fattats med bristfälliga underlag. Raka och relativt snabba besked, vare sig de
är positiva eller negativa, är avgörande för planering och investering.
När nu samhällsbyggnadsförvaltningen förändras till att bli en renodlad
myndighetsförvaltning är det naturligt att förändra i nämndorganisationen
och skapa en Miljö- och Byggnämnd. Detta innebär att arbetet i den rena
myndighetutövningen blir tydligare och att den tidsödande och fördröjande
internremitteringen inte längre är aktuell.
Politiken har som gemensamt mål att finansieringen av båda nämnderna till
större del (75%) skall vara egenfinansiering genom avgifter. Som ett steg i
detta så höjdes avgifterna kraftigt inför 2014. Intäkterna har därefter ökat och
den finns anledning att se över och minska det kommunbidrag som finns
idag.
Jag yrkar att:
Regionfullmäktige beslutar om ett samgående av nämnderna enligt ovan med
en tidsplan som överensstämmer med förändringen av förvaltningen, vilket
innebär 2015-04-01.
Samgåendet skall ge effektiviseringar och kostnadsminskningar motsvarande
fem (5) miljoner kronor.
Vibble 2014-11-23

Mats-Ola Rödén
FP

Klintehamn 24.11.2014

Motion till Gotlands Regionfullmäktige

Ökat stöd till idrottsrörelsen
Idrottsrörelsen på Gotland är vår största folkrörelse och har som allmännyttig
organisation rätt till statligt och kommunalt (regionalt) stöd. Så har också alltid skett.
Under 2009 erhöll den gotländska idrotten 2 900’ kr av regionen och innevarande år, inte
mer än 2 115’ kr. Således en minskning i storleksordningen 27 procent under perioden
2010 tom 2014. Det så kallade resestödet har under samma tid minskat från 600’ kr till
450’ kr innevarande år. Dessa bidrag är de som går direkt vidare till de lokala
idrottsföreningarna för deras barn och ungdomsverksamhet.
Idrotten är kanske vår främsta inspiratör till god folkhälsa och en utmärkt plats för
skolning i grupp och demokrati. 2013 var ca 1000 barn och undgomar i åldern 7 – 20 år
aktiverade per dag utslaget på årets alla dagar. Dessa ungdomar är till allra största delen
ledda av engagerade ideella ledare som gör en stor social insats ofta helt utan ersättning.
När nu den rödgröna regeringen i nästa års budget inte hörsammade riksidrottsförbundets
begäran om uppräkning av idrottsstödet (har legat stilla i fem år) på 325 Msek, så
kommer troligen även den gotländska idrotten att få mindre statligt stöd de närmaste åren.
Folkpartiet anser nu att det är hög tid att Region Gotland höjer bidraget redan under 2015,
så att det senast om tre år är i paritet med hur det skulle sett ut utan nedskärningar den
senaste fyraårsperioden. Då har ingen hänsyn tagits till utvecklingen av KPI.
Vi anser dessutom att om regionen ger klara ramar o regler, så är idrottsrörelsen själva (är
på statlig nivå i departements ställe gällande statliga bidrag) bäst lämpade att fördela och
följa upp dessa bidrag. Samtidigt avlastas KFF en betungande arbetsuppgift

Med ledning av ovanstående yrkar jag att;
• Aktivitets- och resestöden för idrottsrörelsen ökas med 1 500’ kr 2015.
• Gotlands Idrottsförbund får uppdraget att utifrån givna ramar o regler
fördela och följa upp aktivitets- och resebidraget till idrottsrörelsen.
Folkpartiet Liberalerna
Ulf Klasson

FolkpartietUberalerna

Klintehamn 24.11.2014

Motion till Gotlands Regionfullmäktige

Bygg en ny simhall!
Solbergabadet invigdes 19610ch har sedan dess mycket flitigt nyttjats av Gotlands medborgare
såväl inom idrotten som av enskilda motionärer och andra organisationer. Eller som KFF
skriver på hemsidan "Solbergabadet är ett bad för ung som gammal, elitsimmare som nybörjare.
Här pågår aktiviteter från tidig morgon till sen kväll, 7 dagar i veckan". Det senare med viss
tveksamhet, tycker vi
Badet har under åren aldrig genomgått en större ombyggnad till modern standard, utan
mer lappats och lagats när behov uppstått. Även om en renovering genomfördes 1999
2000. Idag är kraven på det vi kallar ett modernt badhus mycket mer än vad
Solbergabadet kan erbjuda. Vi har t.ex. inte någon 50 meters bassäng inomhus på
Gotland.
Nu när vi snart kan visa upp en ny funktionell (far vi hoppas?) sporthall, måste nästa
utvecklingssteg inom folkhälsan tas. Vi måste börja projektera för att ra till stånd ett nytt
modernt badhus under denna mandatperiod. Ätminstone måste ett badhusbygge vara
påbörjat!
Vi är också medvetna om den ansträngda situation vad gäller investeringar som Region
Gotland befinner sig i. Efter 2018, när såväl Klintehamns hamn, kryssningskaj som
gymnasium färdigställts så lättar investeringstrycket väsentligt. Eftersom detaljplane
arbete och bygglov tar cirka 30 månader efter att placeringen beslutats så kan tiden fram
till 2018 med fördel användas för dessa förberedelser.
Med ledning av ovanstående yrkar Folkpartiet att;
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen
av ett nytt badhus i Visby
• Regionstyrelsen skall under 2015 återkomma med förslag om lämplig
placering, hur ett modernt badhus kan tänkas se ut samt hur finansieringen
skall ske.

Folkpartiet Liberalerna

~

Mats- Ola

