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Beslutande:

Conny Kristensen Gahnström (S), ordförande
Torgny Ammunet (S)
Stefan Wramner (M)
Eva Nypelius (C) (§ 111-123, 125-136)
Eva Ahlin (C) (§ 124 för Eva Nypelius)
Lars Thomsson (C)
Patrik Thored (M) (för Simon Härenstam)
Anna Hrdlicka (M)
Mona Eneqvist (S) (för Åke Svensson)
Hanna Westerén (S)
Christer Engelhardt (S)
Meit Fohlin (S)
Lisa Blochmann (C)
Björn Dahlström (C) (§ 111-116, 118-136)
Eva Ahlin (C) (§ 117 för Björn Dahlström)
Inger Harlevi (M) (kl. 13.35-16.30,

§115-136)

Sven Bosarfve (M) (kl. 13.00-13.35,

§ 111-114 för Inger Harlevi)
Robin Storm (M) (för Meishuan Wong)

Leif Dahlby (S)
Janica Sörestedt (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Bibbi Olsson (C) (kl. 13.00-16.05,
§ 111-129)

Eva Ahlin (C) (kl. 16.05-16.30, § 130-136
för Bibbi Olsson)

Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Lisa Kalström (S)
Hanna Lenholm (S)
Björn Jansson (S)
Eric Martell (S)
Per Edman (V)
Lars Siggelin (V) (för Thomas Gustafson)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Rune Fröling (M)
Peter Wennblad (M) (för Gustaf Hoffstedt)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)

2015-03-02

Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Margareta Persson (M)
Antonia Broén (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Ola Lindvall (C) (för Anna Andersson)
Karl-Johan Boberg (C)
Rolf Öström (M) (för Håkan Onsjö)
Margareta Benneck (M)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP) (kl. 13.00-15.10, § 111-126)
Ylva Hammar (MP) (kl. 15.10-16.30, § 127-136

för Cecilia Nygren)

Jörgen Renström (MP) (för Robert Hall)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Inger Olofsson (C)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (FP)
Mats-Ola Rödén (FP)
Frans Brozén (FP) (§ 111-116, 118-136
för Amy Öberg)

Lena Grund (FP) (§ 117 för Amy Öberg)
Ulf Klasson (FP)
Elin Bååth (FI)
Arvid Olofsson (SD)

Närvarande, icke tjänstgörande
Alexandra Dahlberg (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Lennart Petersson (S)
Filip Reinhag (S)
Mats Sundin (S)
Mikael Nilsson (S)
Sixten Anna Johansson (V)
Helena Kristiansson (V)
Ingrid Engström (C)
Eva Gustafsson (C)
Per-Anders Croon (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Jan Svensson (V)
Matilda Kahlqvist (Fi)

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 111
Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2015/6
- Länsstyrelsen 2015-01-02

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handingarna.

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Lena Simonsson (M) entledigats
från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att
Per-Anders Croon (M) blir ny ersättare i regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 112
Avsägelser och fyllnadsval
RS 2015/6

- Anna Hrdlicka 2015-01-20, 2015-02-27
- Åke Svensson 2015-02-06
- Rolf Öström 2015-02-10
- Lena Celion 2015-02-10
- Jacob Dygéus 2015-02-13
- Björn Jansson 2015-02-17
- Claes-Göran Nilsson 2015-02-19
- Sonia Landin 2015-02-19

Regionfullmäktiges beslut
•

Anna Hrdlicka (M), Rolf Öström (M), Lena Celion (M), Jacob Dygéus (M), Björn Jansson (S),
Claes-Göran Nilsson (S) och Sonia Landin (S) befrias från sina uppdrag. Åke Svensson (S)
befrias från sitt uppdrag fr.o.m. 2015-02-02.

•

Till ny ordförande i regionstyrelsen samt regionråd t.o.m. 2018-10-14 utses:
S
Björn Jansson, Korpklintsvägen 15 lgh 1101, 621 41 Visby

•

Till ny 1:e vice ordförande i regionstyrelsen samt regionråd t.o.m. 2018-10-14 utses:
S
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Till nya ledamöter i regionstyrelsen t.o.m. 2018-10-14 utses:
S
Tommy Gardell, Vibble Starks väg 8, 622 60 Visby
S
Maria Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby
Till ny ersättare i regionstyrelsen t.o.m. 2018-10-14 utses:
S
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
(att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Johnny Wiberg)

•

Till nytt ombud till årsstämma med AB Gotlandshem t.o.m. bolagsstämman 2019,
nytt ombud till årsstämma med Gotlands Energi AB t.o.m. bolagsstämman 2016,
ny ledamot, tillika ordförande, i styrelsen för Inspiration Gotland AB t.o.m.
bolagsstämman 2019,
ny ledamot i styrelsen för Almi Företagspartner Gotland AB t.o.m.
bolagsstämman 2016,
nytt ombud till bolagsstämmor till fullmäktige i Landstingens Ömsesidiga
Försäkringsbolag t.o.m. 2018-12-31,
nytt ombud till stämmor med Kommuninvest t.o.m. 2018-12-31,
nytt ombud till årsstämmor med Science Park Gotland t.o.m. 2018-12-31,
ny ledamot, tillika ordförande, i Världsarvsrådet t.o.m. 2018-12-31,
ny ledamot, tillika ordförande, i Trafikrådet t.o.m. 2018-12-31,
ny ersättare till delegat i B 7 (Baltic Islands) t.o.m. 2018-12-31,
ny representant till CPMR t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Björn Jansson, Korpklintsvägen 15 lgh 1101, 621 41 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 112 forts.
•

Till ny ledamot, tillika ordförande, i Tryggare Gotland t.o.m. 2018-12-311 utses:
S
Maria Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

•

Till nytt ombud till bolagsstämmor med Gotlands Filmfond AB t.o.m. 2018-12-31
utses:
S
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Till ny ersättare som lekmannarevisor för Gotlands Energi AB t.o.m.
bolagsstämman 2016 utses:
S
Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

•

Till nytt ombud till årsmöten med Länsteatern på Gotland t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Antonia Broén, Gotenhofsgatan 13, 621 58 Visb

•

Till ny ledamot, tillika ordförande, i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Maria Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

•

Till ny ledamot i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

•

Till ny ersättare i styrelsen för Gotlands Energi AB t.o.m. bolagsstämman 2016
utses:
M
Mats Hedström, Strandvägen 7, 624 48 Slite

•

Utseende av ledamöter, och ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice AB och Wisby Strand Congress & Event Gotland AB samt
ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Gotlands Näringslivs och
Etableringsservice AB bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Åke Svensson (S) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag inom Region Gotland.
Anna Hrdlicka (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot i delegation i samråd vid
bolagsstämmor med Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB samt ersättare i
styrelsen för Gotlands Energi AB.
Rolf Öström (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Gotlands
Näringslivs- och Etableringsservice AB samt Wisby Strand Congress & Event Gotland
AB.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 112 forts
Lena Celion (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen i styrelsen för Gotlands
Näringslivs- och Etableringsservice AB samt Wisby Strand Congress & Event Gotland
AB.
Jacob Dygéus (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen i styrelsen för
Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB samt Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB.
Björn Jansson (M) har avsagt sig uppdragen som ledamot, tillika ordförande, i
socialnämnden samt ledamot i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse.
Claes-Göran Nilsson (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare som lekmannarevisor för
Gotlands Energi AB.
Sonia Landin (S) har avsagt sig uppdraget som ombud till årsmöten med Länsteatern på
Gotland.

Expedieras

Berörda styrelser, nämnder, stiftelser, föreningar m.m.
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 113
Avsägelse. Regionfullmäktige. Ledamot
RS 2015/6

- Gustaf Hoffstedt 2015-01-20
- Åke Svensson 2015-02-06
- Christer Engelhardt 2015-02-13

Regionfullmäktiges beslut
•

Gustaf Hoffstedt (M), Åke Svensson (S) och Christer Engelhardt (S) befrias från sina
uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av nya
ledamöter i regionfullmäktige för Moderaterna respektive Socialdemokraterna

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Gustaf Hoffstedt (M), Åke Svensson (S) och Christer Engelhardt (S) har avsagt sig uppdragen
som ledamot i regionfullmäktige.
Expedieras:

Gustaf Hoffstedt
Åke Svensson
Christer Engelhardt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 114
Nyval av förtroendevalda inför ny mandatperiod fr.o.m. 2015
Regionfullmäktiges beslut
•

Till vice ordförande för Region Gotlands revisorer t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

•

Till revisor för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet t.o.m. 2018-12-31,
lekmannarevisor för Gotlands Näringslivs och Etableringsservice AB t.o.m.
bolagsstämman 2019,
lekmannarevisor för Wisby Strand Congress och Event Gotland AB t.o.m.
bolagsstämman 2019,
lekmannarevisor för Inspiration Gotland AB t.o.m. bolagsstämman 2019,
ersättare som lekmannarevisor för Föreningen Hemsegården, 2015,
lekmannarevisor för Science Park Gotland, 2015 utses:
S
Sonia Landin, Strandgatan 5, 621 57 Visby

•

Till lekmannarevisor för Gotlands Musikstiftelse t.o.m. 2018-12-31,
lekmannarevisor för Gotlands Stuveri AB t.o.m. 2018-12-31,
ersättare som lekmannarevisor för Stiftelser förvaltade av regionstyrelsen, grupp 2,
2015 utses:
S
Ann-Marie Karlsson, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

•

Till ledamot i styrelsen för Gotlands Elförsäljning AB mandatperioden t.o.m.
bolagsstämman 2016 utses:
S
Johnny Wiberg, Källunge Skällhorns 161, 621 71 Visby

•

Till ersättare för ombud vid årsstämmor med AB Gotlandshem t.o.m.
bolagsstämman 2019,
ersättare för ombud vid årsstämma med Gotlands Energi AB t.o.m.
bolagsstämman 2016,
ombud till årsstämma med Inspiration Gotland t.o.m. bolagsstämman 2019,
ombud till bolagsstämman med Almi Företagspartner Gotland AB t.o.m.
bolagsstämman 2016,
ledamot i styrelsen, tillika ordförande, för Länsteatern på Gotland t.o.m.
2018-12-31,
delegat till Städernas Östersjöråd t.o.m. 2018-12-31,
delegat till B 7 (Baltic Islands) t.o.m. 2018-12-31,
representant till CPMR t.o.m. 2018-12-31 utses:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 114 forts.
•

Till ordförande i Pensionärsrådet inom Region Gotland t.o.m. 2018-12-31,
ersättare för ombud till bolagsstämmor med Gotlands Filmfond AB t.o.m.
2018-12-31 utses:
S

Björn Jansson, Korpklintsvägen 15 lgh 1101, 621 41 Visby

•

Till ledamot i Pensionärsrådet inom Region Gotland t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Maria Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

•

Till ledamot i Beslutsgrupp för bidrag till politiska ungdomsorganisationer t.o.m.
2018-12-31 utses:
S
Hanna Lenholm, Hagstigen 52, 621 50 Visby

•

En ersättare för ombud vid bolagsstämma med Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice t.o.m. bolagsstämman 2019
S
Johnny Wiberg, Källunge Skällhorns 161, 621 79 Visby

•

Utseende av ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice
AB samt Wisby Strand Congress & Event Gotland AB bordläggs till nästa
sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Regionfullmäktige förrättade nyval inför ny mandatperiod från och med 2015 vid sitt
sammanträde 2014-12-15. Några val bordlades då till detta sammanträde.
Expedieras:

De valda
Nämnder, styrelser, stiftelser, kommunala bolag, föreningar m.m.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 115

Detaljplan. Fårö Stora Gasmora 1:55 m.fl, antagande
RS 2012/598

- Byggnadsnämnden 2014-10-01, § 238
- Ledningskontoret 2014-10-16
- Regionstyrelsen 2014-12-17, § 403

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för Fårö Stora Gasmora 1:55 m.fl. antas.

Byggnadsnämnden har för antagande överlämnat planförslag över Fårö Stora Gasmora
1:55 m.fl. Syftet med planen är att möjliggöra styckning av sex tomter för bostäder.
Planförslaget har stöd i det planprogram för Ekeviken och Skär som togs fram 2001.
Förslaget har också stöd i den fördjupade översiktsplanen för Fårö som antogs av
regionfullmäktige i februari 2014. Planområdet, som idag är obebyggt och omfattar ca
18 hektar, är beläget vid norra delen av Ekeviken och i omedelbar närhet till Natura
2000-området Ulla Hau.
VA-frågorna bedöms kunna lösas med en kombination av enskilda och gemensamma
anläggningar. Den föreslagna bebyggelsen kommer att anpassas till den rådande
landskapsbilden vilket innebär att bostäderna kommer att lokaliseras till skogsbrynen
och utformas så att brynets karaktär bevaras. Fasaderna kommer att utformas i trä i
diskreta färger. De slutsatser som redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen, MKB:n,
medför inga hinder mot ett plangenomförande.
Exploatören kommer att stå för samtliga kostnader för genomförandet av planen. De
synpunkter som inkommit under granskningsskedet har inte föranlett några ändringar i
planförslaget förutom sådana av redaktionell karaktär samt att vägdragningen ändrats
något. Regionstyrelsen har under granskningsskedet tillstyrkt planförslaget.
Ledningskontoret har inget att erinra mot planförslaget.
Regionstyrelsen har föreslagit att planförslaget tillstyrks.
A nför a nden
Anföranden hölls av Bo Björkman (S) och Meit Fohlin (S).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 116

Riktlinjer för attest
RS 2014/598

- Ledningskontoret 2014-10-30
- Regionstyrelsen 2014-11-26, § 375

Regionfullmäktiges beslut
•

Riktlinjer för attest i Region Gotland antas att gälla från och med 1 januari 2015.

Syftet med riktlinjer för attest är att säkerställa en god intern kontroll av alla ekonomiska
transaktioner för att förhindra avsiktliga eller oavsiktliga fel vid hantering av regionens
tillgångar. Huvudregeln är att ingen enskild person själv hanterar en transaktion i alla
led.
Nuvarande attestreglemente antogs av kommunfullmäktige 2005-11-28. Sedan dess har
arbetssätt utvecklats och användningen av IT-system ökat, bl.a. har system för
elektroniska inköp (e-handel) införts. En revidering av riktlinjer för attest har därför
varit nödvändig.
Ledningskontoret har föreslagit att reviderade ”Riktlinjer för attest med
tillämpningsanvisningar i Region Gotland” antas.
Regionstyrelsen, som har att ansvara för tillämpningsanvisningarna, har föreslagit att
riktlinjerna antas.
A nför a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S) och Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Alla nämnder
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 117

Överföring av medel från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, avseende Lövsta - Gotland Grönt Centrum AB
RS 2014/739

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2014-12-16, § 94
- Ledningskontoret 2015-01-28
- Regionstyrelsen 2015-01-29, § 25

Regionfullmäktiges beslut
•

Omdisponering från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till regionstyrelsen
/ledningskontoret på 7 114 000 kronor i 2015 års budget avseende Gotland Grönt
Centrum AB godkänns.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i december 2014 godkänt
omdisponeringen.
Regionfullmäktige har (RF 2014-10-28, § 28) ställt sig bakom bildandet av Gotland Grönt
Centrum AB. I beslutet står bland annat ”… regionens engagemang i Lövsta under en
uppbyggnadsperiod på tre år bör öka från nuvarande 5,2 miljoner kronor (mnkr) till 7,2 mnkr 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).”
Det budgetanslag som hänvisas till i beslutet ligger nu inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Detta anslag uppgår till 5 114 000 kronor. I samband med
regionfullmäktiges budgetbeslut i november 2014 satsades ytterligare 2 mnkr för
uppbyggnad av Gotland Grönt Centrum AB. Dessa medel budgeterades då tillsammans
med övrigt budgetanslag inom gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Anslaget
uppgår då till 7 114 000 kronor.
Eftersom det är regionstyrelsen/ledningskontoret som från och med 2015 hanterar de
medel som ska användas för att bygga upp Gotland Grönt Centrum AB ska en
omdisponering göras från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till regionstyrelsen/ledningskontoret.
Ledningskontoret ställer sig bakom det tänkta upplägget. Detta ärende berör endast
budgetfrågan. Övriga ställningstaganden och beslut har behandlats i andra ärenden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 117 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att 7 114 000 kronor för Gotland Grönt Centrum
omdisponeras från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till regionstyrelsen.
Jä v
Jäv anmäldes av Björn Dahlström (C) och Frans Brozén (FP).
A nför a nden
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M) och Brittis Benzler (V).
Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 118

Taxa. Miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
RS 2014/556

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-09-30, § 107
- Ledningskontoret 2014-12-02
- Regionstyrelsen 2014-12-17, § 413

Regionfullmäktiges beslut
•

Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt lagen om skydd mot
internationella hot mot människors hälsa antas enligt förslag.

•

Beslutet gäller från och med 1 mars 2015.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Enheten för miljö- och hälsoskydd på samhällsbyggnadsförvaltningen har under lång tid
utfört inspektioner på fartyg som anlänt till våra hamnar och utfärdat sanitetscertifikat
(tidigare kallat råttcertifikat). Avgiften som tagits ut för inspektionen har inte motsvarat
nedlagd tid och en justering av avgiften är nödvändig.
Idag tas en fast avgift ut efter storlek på fartyg och dessutom en kostnad för körsträckan
enligt nedan.
Tonnage
Avgift
0 – 1 999
600 kronor
2 000 – 9 999
800 kronor
10 000 >
1 400 kronor
Resekostnad 175 kronor för hamnarna Slite, Storugns och Klintehamn.
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa,
får kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärd som avses 17 § och 23 § i
samma lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden.
Den handläggningstid som samhällsbyggnadsförvaltningen lägger ned med förberedelse,
resor och inspektioner motsvarar inte den avgift förvaltningen tar ut för arbetet.
Jämförelser har gjorts med andra hamnstäder (Umeå, Karlshamn, Stockholm och
Malmö) för att se vilka avgifter de tar.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 118 forts.
Den vanligaste taxan är en timavgift som tas ut för hela handläggningen från
förberedelse till avslutat ärende och baseras på den senaste fastställda taxan för tillsyn
inom miljöbalkens område.
Den gamla taxan med fasta avgifter tas bort och ersätts med en timavgift enligt den
senaste fasställda taxan för tillsyn inom miljöbalkens område. I timavgiften ingår
förberedelse, resa, inspektion och avslut av ärendet.
För närvarande uppgår timtaxan till 824 kronor vilket skulle innebära en avgift på 1 648
kronor för ett fartyg med bruttovikt på 3 000 ton mot dagens 975 kronor för en
inspektion av ett fartyg i Slite.
Taxan föreslås gälla från och med 1 mars 2015.
Ledningskontoret har tillstyrkt höjningar av taxan enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens
förslag.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret och miljö- och hälsoskyddsnämnden,
föreslagit att taxan antas.
Expedieras

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 119

Revidering av Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, med avseende på Lovfritids
RS 2014/665

- Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19, § 105
- Ledningskontoret 2014-12-04
- Regionstyrelsen 2015-01-29, § 8

Regionfullmäktiges beslut
•

Avgift för lovfritids för höst-, sport- och påsklov införs.

•

Avgiften tas ut per dag, enligt gällande maxtaxa för barnomsorg.

•

Beslutet gäller från och med höstterminen 2015.

Barn- och utbildningsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta om att införa avgift
för lovfritids. Under förutsättning att detta beslutas kommer lovfritids som försöksverksamhet att införas från och med höstterminen 2015 och ska utvärderas efter
sportlovet 2016. Lovfritids ska erbjudas de elever som inte har en ordinarie fritidshemsplanering under höst-, sport- och påsklov. Lovfritids ska gälla elever vars föräldrar
arbetar eller studerar och ansökan ska vara rektor tillhanda minst en månad i förväg.
Ledningskontoret har inget att invända mot nämndens förslag, men då de ekonomiska
konsekvenserna av beslutet är svåra att bedöma är det väsentligt att barn- och
utbildningsnämnden utvärderar försöksverksamheten efter sportlovet 2016.
Regionstyrelsen har föreslagit att avgifter inför i enlighet med barn- och
utbildningsnämndens förslag.
A nför a nde
Anförande hölls av Brittis Benzler (V).
Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 120

Taxa för hantering av gods i kollektivtrafiken,
s.k. bussgodshantering
RS 2014/656

- Tekniska nämnden 2014-11-19 § 238
- Ledningskontoret 2015-01-08
- Regionstyrelsen 2015-01-29, § 11

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag till taxa för transport av gods med kollektivtrafikens
bussar godkänns.

•

Beslutet gäller från och med 1 april 2015.

Tekniska nämnden har på sammanträde 19 november 2014 beslutat återinföra tjänsten
att transportera gods i kollektivtrafikens bussar på Gotland och fastställt särskilda
riktlinjer för detta, se nedan. Nämnden har samtidigt antagit ett förslag till avgiftstaxa
som ska gälla för dessa transporter, vilka nämnden föreslår att regionfullmäktige ska
fastställa.
Tekniska nämnden har bedömt att nämnden själv kan besluta om denna service ska
erbjudas eller inte eftersom tjänsten inte är lagstyrd och utgör en frivillig tilläggstjänst
som anknyter till den kollektivtrafikverksamhet som nämnden ansvarar för.
Däremot anser nämnden att taxan ska fastställas av fullmäktige. Avgiftsnivån synes vara
anpassad så att den i stort sett är jämförbar med andra transportalternativ som finns på
marknaden vilka oftast innehåller en större servicegrad än den som erbjuds genom
bussgodshanteringen.
Som exempel kan nämnas att maxvikten är angiven till 10 kg och att gällande varuslag
anges till: blommor, reservdelar och små paket. Den nya taxan innebär att 1 kg kostar 85
kronor, blombukett 85 kr, 3 kg 110 kr, 5 kg 125 kr och upp till 10 kg 155 kr.
Ledningskontoret har delat tekniska nämndens bedömning i dessa delar och har inget att
erinra mot vare sig nämndens beslut eller taxeförslaget.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att taxan för transport av
gods med kollektivtrafikens bussar godkänns.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 120 forts.
A nför a nden
Anföranden hölls av Rune Fröling (M), Stefaan De Maecker (MP), Bo Björkman (S), Leif
Dahlby (S) och Inger Harlevi (M).
Yr k a nden
•

Peter Wennblad (M) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att
privata näringsidkare inte ska åläggas att utföra en tjänst de inte frivilligt åtagit sig
utan detta bör ske i samverkan med dessa. Taxeinkomster bör delas med
entreprenören.

•

Kaj Lundmark (SD) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att
taxan skulle sättas till en lägre nivå.

•

Lisa Blochmann (C) yrkade, med instämmande av Tommy Gardell (S), Mats-Ola
Rödén (FP) och Eva Nypelius (C), bifall till regionstyrelsens förslag om taxa.

•

Isabel Enström (MP) yrkade avslag på förslagen om återremiss.

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde. Därefter
ställde ordföranden proposition på regionstyrelsens förslag och fann att detta hade
bifallits.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 121

Reviderat riksavtal för utomlänsvård från 1 januari 2015
RS 2014/590

- Ledningskontoret 2014-12-02
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-12-16, § 571
- Regionstyrelsen 2014-12-17, § 425

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget till nytt riksavtal för utomlänsvård från den 1 januari 2015 godkänns.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Styrelsen för SKL beslöt 17 oktober 2014 bl.a. att godkänna nytt riksavtal för utomlänsvård med giltighet från 1 januari 2015 samt att rekommendera landstingen att godkänna
och tillämpa riksavtalet.
Riksavtalet för utomlänsvård reglerar vad som gäller när en person får vård utanför sitt
eget hemlandsting. Sveriges Kommuner och Landsting påbörjade 2014 tillsammans med
företrädare för några landsting och regioner revidering av riksavtalet. De förslagna
revideringarna är främst en anpassning till den nya patientlagen, som riksdagen fattade
beslut om i juni 2014. Den nya lagen träder i kraft den 1 januari 2015.
Den mest centrala utgångspunkten för översynen av riksavtalet är förslaget om att
patienten ska ges möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen
specialistvård i hela landet. Sjukvårdshuvudmannens skyldighet att erbjuda öppen vård
utökas således till att gälla patienter som omfattas av ett annat landsting/regions ansvar
för hälso- och sjukvård.
De viktigaste nyheterna i det reviderade riksavtalet, nedan:
Val av offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i andra landsting

Patienters möjlighet att välja offentligt finansierad primärvård och öppen specialistvård i
andra landsting. Det innebär att landstingen inte kan prioritera sina egen invånare
framför patienter från andra landsting utan enbart ska ta hänsyn till de medicinska
behov som patienten har.
Val av medicinsk service i andra landsting

En patients begäran att få medicinsk service utförd i andra landsting ska tillgodoses.
Denna fråga är inte reglerad i patientlagen utan regleras helt via Riksavtalet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 121 forts.
Resekostnader

I de fall patienten själv väljer att få öppen eller slutenvård utanför sitt hemlandsting får
patienten själv stå för resekostnaderna.
Kontrakt med privata vårdgivare

Att de kontrakt med privata vårdgivare inom öppen vård som träder i kraft fr.o.m. den 1
januari 2015 måste gälla även för patienter från andra landsting.
Fullmakt

Möjligheten att ge privata vårdgivare med kontrakt fullmakt för att skicka fakturor direkt
till hemlandstinget avskaffas. Fakturan ska skickas till det landsting som har avtal med
vårdgivaren.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att reviderat riksavtal för utomlänsvården
godkänns. De har också beslutat att i väntan på fullmäktiges godkännande tillämpa
förslaget från och med den 1 januari 2015.
Ledningskontoret har bedömt att det nationellt utformade avtalet även bör ingås av Region
Gotland.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att ett nytt riksavtal för
utomlänsvård godkänns.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 122

Strategi, organisation och resurser för ett förstärkt mottagande av
nyanlända personer till Gotland
RS 2014/148

- Ledningskontoret 2014-11-27
- Regionstyrelsen 2014-12-17, § 422

Regionfullmäktiges beslut
•

Ansvaret för flyktingmottagandet, inklusive övergripande samordning, överförs den
1 april 2015 från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, med
undantag för mottagandet av ensamkommande barn samt myndighetsutövning
enligt socialtjänstlagen.

Ledningskontoret har genomfört en förstudie om förutsättningarna för ett ökat
flyktingmottagande på Gotland. Utifrån förstudien har ledningskontoret föreslagit en ny
regional stategi för framtida inriktning, organisation och resurser för ett flyktingmottagande som kan bidra till regionens utveckling samtidigt som det är ett solidariskt
ställningstagande för personer som tvingas lämna sina hemländer. Förstudien och
förslaget till strategi, organisation och resurser har remitterats till nämnderna och
styrelsen för Gotlandshem.
Efter att remissen gått ut har det kommit till ledningskontorets kännedom att
Migrationsverket, trots tidigare negativa besked i frågan (RS 2014-05-26, § 168), är
intresserat av att etablera asylboende och mottagningsverksamhet på Gotland. För
närvarande för ledningskontoret dialog med Migrationsverket om hur asylboende skulle
kunna utformas på Gotland. Avsikten är att presentera ett underlag för ställningstagande
i regionstyrelsen i början av år 2015. Ett eventuellt asylboende förväntas ytterligare öka
antalet nyanlända personer utöver vad som antogs vid remissen till nämnderna.
Därigenom kommer även resursbehovet i regionens verksamheter att påverkas.
För gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden innebär förslaget behov av resurser för
flyktingmottagandet. De statliga ersättningarna (grundersättning och prestationsbaserad
ersättning samt schablonersättning per nyanländ person) föreslås överföras från socialnämnden till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Därtill har nämndens rambudget utökats från och med 2015 med 1,0 miljoner kronor för lön och driftskostnader
för förstärkt flyktingmottagande inklusive övergripande samordning. Beloppet bygger på
antagandet att verksamheten inte ger helårseffekt under 2015 (beslut Rf 2014-06-16, § 93).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 122 forts.
Med anledning av att frågan om ett eventuellt asylboende inte ingick i det förslag till
målsättning och strategi som remitterats till nämnderna bör en förvaltningsgemensam
grupp under ledningskontorets ledning göra en samlad bedömning av verksamhets- och
resurskonsekvenser inkluderande ökat mottagande av ensamkommande barn, ökat
mottagande av personer med uppehållstillstånd samt ett eventuellt asylboende.
Ledningskontoret rekommenderar vidare att resultat och effekter för nämnderna av ett
successivt ökat flyktingmottagande följs särskilt i budgetarbetet under mandatperioden
för att möjliggöra framtida nödvändiga politiska prioriteringar.
Regionstyrelsen har tillagt att lämpliga bostäder för ett ökat flyktingmottagande bör sökas
på flera platser över hela Gotland. Styrelsen understryker vikten av en väl genomtänkt
kommunikation och förankring i frågan över hela Gotland.
Regionstyrelsen har beslutat att
•

Ledningskontoret får i uppdrag att fullfölja den pågående dialogen med Migrationsverket för en eventuell gemensam avsiktsförklaring om asylverksamhet.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att i samarbete med berörda förvaltningar beskriva
förväntade organisatoriska och resursmässiga konsekvenser av det samlade flyktingmottagandet.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att planera för regionstyrelsens dialog om flyktingmottagande med företrädare för myndigheter, idéburna organisationer och
näringsliv.

•

Tekniska nämnden uppdras att i samverkan med byggnadsnämnden inventera
lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter, som kan vara lämpliga för bostäder
kopplat till ett ökat flyktingmottagande, på flera platser över hela Gotland.

Regionstyrelsen har föreslagit att ansvaret för flyktingmottagandet, inklusive övergripande samordning, överförs den 1 april 2015 från socialnämnden till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, med undantag för mottagandet av ensamkommande barn
samt myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen.
A nför a nden
Anföranden hölls av Saga Carlgren (V), Eva Nypelius (C), Isabel Enström (MP), Inger
Harlevi (M) och Mats-Ola Rödén (FP).
Expedieras:

Socialnämnden, Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden, Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 123

Förändring i reglemente för socialnämnden samt gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
RS 2014/691

- Ledningskontoret 2014-11-26
- Regionstyrelsen 2014-12-17, § 423

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglementen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden
ändras enligt följande:
- Socialnämndens reglemente ändras i 1 § tredje stycket första meningen till:
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn.
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente ändras i 1 § med ett
tillägg efter första stycket:
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av
ensamkommande flyktingbarn som åligger socialnämnden.

Uppdraget att övergripande och operativt samordna flyktingmottagandet föreslås ges till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden föreslås fortsatt ansvara för
mottagande och individuellt stöd till ensamkommande barn, samt myndighetsutövning,
exempelvis kompletterande försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen. Ändringar i
reglementen är markerade med kursiv text nedan.
Reglemente socialnämnden

Verksamhetsområde
1 § Socialnämnden skall fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som
sägs i annan lag om socialnämnd, samt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), med undantag av faktiskt tillhandahållande av insatser enligt 9 § punkt 1
sistnämnda lag, vilket åvilar hälso- och sjukvårdsnämnden.
Nämnden ansvarar också för den kommunala hälso- och sjukvården enligt hälso- och
sjukvårdslagen vilket även inkluderar uppgifterna i lagens 24 § då nämndens hälso- och
sjukvårdsansvar inte omfattar läkarinsatser.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av ensamkommande flyktingbarn (utgår:
flyktingar). Socialnämnden ansvarar också för behov enligt socialtjänstlagen och lagen
stöd och service till vissa funktionshindrade av arbetsmarknadsinsatser på individ- och
gruppnivå.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 123 forts.
Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.
Nämnden skall också ansvara för yttranden enligt alkohollagen och kommunens
yttranden enligt hemvärnsförordningen, samt lagen om anordnande av visst automatspel.
Nämnden ansvarar för att de beredskapsförberedelser vidtas som behövs för verksamheten under höjd beredskap.
Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Verksamhetsområde
1 § Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har utifrån tilldelade resurser ansvar för
att fullgöra den del av Region Gotlands utbildning inom det offentliga skolväsendet för
ungdom och vuxna som bildar gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, svenska för
invandrare (sfi) uppdragsutbildning och yrkeshögskola samt för regionens arbetsmarknadspolitiska åtgärder på individnivå.
Nämnden ansvarar för Region Gotlands mottagande av flyktingar med undantag av ensamkommande
flyktingbarn som åvilar socialnämnden.
Nämnden utgör även styrelse för Gotlands folkhögskola där Region Gotland svarar för
del av kostnader som inte täcks av statsbidrag eller andra medel.
Nämnden ansvarar även för de uppgifter skollagen ålägger Region Gotland när det
gäller fristående skolor vars verksamhet riktar sig mot den personkrets som ryms inom
nämndens verksamhetsområde.
Regionstyrelsen har föreslagit att reglementena ändras i enlighet med ledningskontorets
förslag.
A nför a nden
Anföranden hölls av Margareta Persson (M) och Saga Carlgren (V).
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Ledningskontoret - enheten för folkhälsa och välfärd
Ledningskontoret kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 124

Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Gotland AB
RS 2014/548

- Ledningskontoret 2014-10-09
- Regionstyrelsen 2014-10-30, § 342

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till ägaranvisningar för Almi Företagspartner Gotland AB 2015 godkänns.

Gällande ägardirektiv för bolaget upphör i och med 2014 års utgång varför nya
ägaranvisningar för 2015 behöver tecknas. De nya ägaranvisningarna ersätter tidigare
ägardirektiv. Ägaranvisningar för Almi Företagspartner Gotland AB har förhandlats
fram av Almi Företagspartner AB (moderbolaget) och Region Gotland.
Ägaranvisningarna baseras på moderbolagets vision och affärsidé samt de regionala
ägarnas specifika riktlinjer.
Jä v
På grund av jäv deltog inte Eva Nypelius (C) i beslutet.
A nför a nde
Anförande hölls av Björn Jansson (S).
Expedieras

Almi Företagspartner Gotland AB
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 125

Motion. Tjänstegarantier för barn- och utbildningsnämnden
RS 2014/246

- Motion 2014-04-28
- Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 § 104
- Ledningskontoret 2014-12-16
- Regionstyrelsen 2015-01-29, § 4

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen (ledningskontoret) får i uppdrag att i
samband med det pågående styrkortsarbetet undersöka om tjänstegarantier rent
allmänt bör ingå i kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet och
formerna för tjänstegarantier.

Simon Härenstam (M) har i en motion föreslagit att Region Gotland undersöker möjligheten att införa tjänstegaranti för barn- och utbildningsnämnden (BUN) i likhet med de
som används i Helsingborgs kommun.
Motionen har lämnats till barn- och utbildningsnämnden för remiss, som i sitt svar 19
november 2014 har ansett att förslaget bör hanteras i samband med framtagandet av ett
nytt styrkort.
Ledningskontoret tjänsteskrivelse redogör för att en tjänstegaranti är en av kommunen
offentligt deklarerad standardnivå som beskriver vad medborgarna kan förvänta sig av
kommunens tjänster och därigenom garantera en viss kvalitetsnivå. Tjänstegarantier är
därmed en del av styrsystemet.
Region Gotland har arbetat med tjänstegarantier redan under senare delen av 2000-talet.
Arbetet har dock under senare år bedrivits i mindre omfattning och inte använts fullt ut
som ett verktyg i styrningen. Samma utveckling ser man på den nationella nivån.
I Helsingborg ingår tjänstegarantierna som en tydlig del av styrnings-, kvalitets- och
uppföljningssystemet vilket innebär att de olika förvaltningarnas garantier följs upp och
det årliga resultatet presenteras i årsredovisningen. Man har också ett enhetligt system
för hur man går till väga om man inte uppfattar att garantin är uppfylld.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 125 forts.
I Region Gotland används balanserade styrkort som grundmodell för styrning och
ledning. I det arbete som nu pågår med att utveckla och omarbeta styrkortsmodellen
inför kommande mandatperiod bör frågan om tjänstegarantier tas med och inte vara en
fråga som hanteras endast av barn- och utbildningsnämnden.
Ledningskontoret står bakom barn- och utbildningsnämndens förslag att kontoret får
uppdraget att i samband med styrkortsarbetet undersöka om tjänstegarantier bör ingå i
kvalitetsstyrningen och i så fall ta fram riktlinjer för arbetet och formerna för tjänstegarantier.
Regionstyrelsen har föreslagit bifall i enlighet med ledningskontorets förslag.
A nför a nde
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 126

Motion. Rädda Bromma Flygplats
RS 2014/572

- Motion 2014-10-15
- Ledningskontoret 2014-12-15
- Regionstyrelsen 2015-01-29, § 5

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att författa skrivelse till
Stockholms stad för att markera Bromma flygplats betydelse för Gotland.
Länsstyrelsen och regionstyrelsen har tidigare skrivit i frågan till
infrastrukturministern.

Gustaf Hoffstedt (M) och Simon Härenstam (M) vill i en motion att regionstyrelsen skriver
till regeringen och till Stockholms stad för att markera Bromma flygplats betydelse för
Gotland.
Ledningskontoret anför att majoritetspartierna i Stockholms stad har föreslagit en
avveckling av Bromma flygplats till år 2022, om inte förutsättningarna för jobb och
utveckling i regionen försämras. Nu gällande avtal mellan staten och staden gäller till år
2038. Idag är det i rusningstrafik i stort sett fullt på både Arlanda och Bromma. Arlanda
har inte kapacitet att ta över Brommatrafiken när den är som mest efterfrågad och
omfattande. För att möta efterfrågan behövs båda flygplatserna.
Ledningskontoret bedömer att flygtrafiken till Bromma är mycket viktig för Gotland.
En stängning av Bromma skulle leda till kraftigt försämrade förbindelser och skulle
allvarligt skada tillgängligheten till Gotland. Även trafiken till Arlanda är naturligtvis
också viktig. De båda flygplatserna fyller dock olika funktioner och kompletterar
varandra utifrån resenärernas behov. Arlanda kan inte ersätta Bromma. Till detta ska
läggas att utrymme för Brommatrafiken inte finns på Arlanda.
Konsekvenserna för Gotland vid en stängning av Bromma flygplats gjorde att Länsstyrelsen och regionstyrelsen gemensamt, i oktober, skrev till infrastrukturministern om
Bromma flygplats betydelse för Gotland (http://www.gotland.se/81457). I den delen är
således motionärernas förslag genomfört.
Regionstyrelsen har föreslagit att skrivelse till Stockholms stad ska författas.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 126 forts.
Yr k a nden
•

Elin Bååth (FI) yrkade på avslag för regionstyrelsens förslag.

•

Björn Jansson (S) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (C), Isabel Enström (MP),
Anna Hrdlicka (M), Lena Celion (M), Lars Thomsson (C), Inger Harlevi (M), Hanna
Westerén (S) Christer Engelhardt (S) och Ulf Klasson (FP), bifall till regionstyrelsens
förslag.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Bååths
avslagsyrkande och fann att det hade avslagits.
Expedieras

Ledningskontoret Lednig och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 127

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Åke Kahlboms medborgarförslag om att byta namn på Cramérgatan
till Betty Petterssons gata
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden.

RS 2014/698
2014-12-12

Johan Petterssons medborgarförslag om validering av tjänst som
skolkurator
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2014/729
2014-12-30

Katarina Hedströms och Eva Sjöstrands medborgarförslag om att låta
Edward Snowden få en fristad på Gotland
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2015/7
2015-01-05

Leifi Jacobssons medborgarförslag om att öppna en värmestuga för
tiggare och andra med behov av värme, mat och trygghet
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2015/9
2015-01-07

Ola Hafdells medborgarförslag om att arbetsscheman med s.k.
delade turer ska bort från Region Gotland
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2015/30
2015-01-19

Solveig Malmströms medborgarförslag om att låta busstationen och
den planerade aktivitetsparken vid f.d. Murgrönan byta plats
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden

RS 2015/76
2015-02-11

Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 128
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Urho Airimans och Henrik Frånlunds medborgarförslag om likabehandling för Region
Gotlands anställda att parkera avgiftsfritt vid sina arbetsplatser. RS 2014/61
•

Regionstyrelsen 2014-12-17, § 411

Andreas Jakobssons medborgarförslag om att införa ”Gotländsk hembygdsrätt” enligt
åländsk modell. RS 2014/17
•

Regionstyrelsen 2014-12-17, § 412

Thomas Frids medborgarförslag om vägräcke utefter Palissadgatan mot Hamnhotellet.
RS 2013/44
•

Tekniska nämnden 2014-12-18, § 277

Mona Skoogs medborgarförslag om att sätta upp belysning längs gångstig i anslutning till
Backgatan. KS 2011/521
•

Tekniska nämnden 2014-12-18, § 278

Erik Sjögrens medborgarförslag om att stänga av Södra Kustvägen i Klintehamn.
KS 2011/536
•

Tekniska nämnden 2014-12-18, § 279

Marie-Louise Jungnelius medborgarförslag om att anlägga farthinder på Endreväg.
RS 2012/377
•

Tekniska nämnden 2014-12-18, § 280

Lena Bertholdssons medborgarförslag om att införa avgiftsfri parkering i Visby och på
Gotland. RS 2012/483
•

Tekniska nämnden 2014-12-18, § 281
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 128 forts.
Karin Stephanssons medborgarförslag om att rusta upp gångvägen mellan Munkstigen och
Kärleksstigen. RS 2012/673
•

Tekniska nämnden 2014-12-18, § 282

Jan Alamos medborgarförslag om att uppmuntra ett småföretag varje månad.
RS 2014/354
•

Regionstyrelsen 2015-01-29, § 6

A nför a nde
Anförande hölls av Bo Björkman (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 129
Interpellation. Belysning på enskilda vägar
RS 2014/709

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Björn
Dahlström (C) om belysning på enskilda vägar. Björn Dahlström tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i debatten gjorde även Lisa Blochmann (C), Anna
Hrdlicka (M), Mats-Ola Rödén (FP och Björn Jansson (S).
Interpellation 2014-12-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 130
Interpellation. Planering av förskolor
RS 2014/712

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade interpellation
av Eva Ahlin (C) om planering av förskolor. Eva Ahlin tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i debatten gjorde även Stefan Nypelius (C).
Interpellation 2014-12-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 131
Interpellation. Genomförande och uppföljning av beslut
RS 2014/710

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-12-15

Rf § 132
Interpellation. Stöd till Region Gotlands chefer
RS 2014/711

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2014-12-15

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 133

Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Socialnämndens beslut 2014-12-04 § 161, sammanställning över beslut om bistånd
eller insatser som inte verkställts per den 30 september 2014.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 134
Återstående årsredovisningar och revisionsberättelser för bolag 2013;
anmälan
RS 2014/356

- Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
- Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
- Inspiration Gotland AB

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Återstående årsredovisningar och revisionsberättelser för 2013 av regionen ägda eller
delägda dotterbolag har lämnats till regionfullmäktige, för kännedom.
- Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB, 2014-12-19
- Wisby Strand Congress & Event Gotland AB, 2014-12-18
- Inspiration Gotland AB, 2014-12-18
A nför a nde
Anförande hölls av Ulf Klasson (FP) och Eva Nypelius (C).
Expedieras:

Berörda bolag
Stämmoprotokoll GNEAB skickas till de förtroendevalda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 135

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Eva Nypelius m.fl. (C)
Öka vakansgraden i AB Gotlandshem

RS 2015/135
2015-03-02

Eva Gahnström (C), Karl-Johan Boberg (C) och Alexander Jansson (C)
Belysning på det statliga vägnätet

RS 2015/136
2015-03-02

Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)
En levande stadskärna

RS 2015/137
2015-03-02

Mats-Ola Rödén (FP)
Samma parkeringsregler året runt

RS 2015/138
2015-03-02

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-03-02

Rf § 136
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Anna Andersson (C) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om beslutet att stänga bårhuset i Hemse.
RS 2015/ 139

Anna Andersson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om säkerhet vid längre strömavbrott.
RS 2015/ 140

Elin Bååth (Fi) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om genus- och HBTQ-perspektiv på flyktingmottagande.
RS 2015/ 141

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

1

Ledamoten Björn Dahlström (C) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
tekniska nämnden.
Rf § 129 bilaga
Interpellation till
Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Belysningar enskilda vägar
Regionen är på väg att släcka ner belysningen på landsbygden!
Belysningen är ytterst en säkerhetsfråga för boende på landsbygden och vid försämring av denna
infrastruktur borde kommunikation med berörda vara en första åtgärd inför nödvändiga beslut.
Då även väghållaren har ett ansvar framgent måste givetvis en dialog inledas i ett tidigt skede när
stora förändringar sker.
Med anledning av detta så undrar jag:
1. Varför har ingen dialog med berörda genomförts?
2. Varför aktualiseras nedsläckning av landsbygden med så kort framförhållning?
3. Hur ser du på den minskade trafiksäkerheten och ökade olycksrisken?
Lärbro 2014-12-15
Björn Dahlström
Centerpartiet

Svar på fråga 1.
Det har inte funnits något beslut om demontering av gatubelysning på enskilda vägar förrän
Tekniska Nämndens (TN) beslut 2014-11-19.
Beslutet i Tekniska Nämnden i november 2014 innebär att belysning på enskilda vägar
demonteras och där det är möjligt överlåts belysningen på enskilda vägar till markägare eller
samfälligheter.
Innan demontering sker skall dialog ske med markägare, samfälligheter eller andra föreningar på
orten där det finns förutsättningar till övertagande av belysning. Information skall lämnas ut till
boende innan demontering.
Det som redan har demonterats har gjorts av GEAB eftersom dem enligt gällande underhållsavtal
med regionen har ett elsäkerhetsansvar. Dem stolpar, armaturer och ledningar som GEAB tagit
ner har utgjort en fara för allmänheten och en arbetsmiljörisk för personal som arbetar med drift
och underhåll av gatubelysning.
Svar fråga 2.
Frågan om belysning på vägar där regionen inte är väghållare har diskuterats i TN sedan i mitten
på 90-talet. Drygt 500 lampor underhåller regionen på enskilda vägar där regionen inte är
väghållare.

Ärendenr RS 2014/712
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 2 mars 2015

Rf § 130 bilaga

Interpellation om planering av förskolor
Ledamoten Eva Ahlin (C) har i en interpellation ställt följande frågor:
•
•

Hur sker planering och prognoser för placering i förskola för att möta snabba
förändringar?
På vilket sätt anser du att BUN medverkar till visionsmålen i 2025?

Mitt svar:
Att möta snabba förändringar är alltid svårt, att få anslag, detaljplanelägga, handla
upp och bygga är processer som tar flera år. Även enklare lösningar som en paviljong
eller att gå in i en tillfällig lokal utanför förskola/skola tar tid för att få tillstånd och
för genomförande, och fodrar ekonomiska resurser. Därför klarar barn- och
utbildningsnämnden inte alltid att leva upp till sitt mål att erbjuda alla plats i
närområdet inom 4 månader.
Förvaltningen följer både barnantal i olika områden och kö kontinuerligt, ändå finns
inte alltid platser där de efterfrågas och ibland missbedöms efterfrågan.
För att klara planeringen bättre har nu nya, förhoppningsvis bättre, rutiner tagits
fram och under detta år kommer vi också att skapa en central enhet för placering
och planering för förskolan. Vi försöker också arbeta med att skapa en flexibel
lokalanvändning mellan förskola och skola för att både kunna vara snabba och
hushålla med resurser.
När det gäller Stånga så är det totalt fyra förskolor i närområdet och det innebär att
familjerna har en god tillgång på förskoleplatser i Hemse, Burs och Stånga-området. I
Vänge så är förskolan utökad från två till tre avdelningar. En ny förskola i Visby och
en i Tofta är under projektering.
Hur barn- och utbildningsnämnden medverkar till visionsmålen skulle man kunna
berätta om länge, det är ju nämndens huvuduppdrag, att ge barn och unga en god
utbildning som förbereder för arbetsliv och ger förmåga att hantera och bidra till
samhället.

-

Mer kort kan man säga:
Vi strävar efter en hög kvalitet och ett gott varumärke för våra verksamheter.
Vi arbetar för en likvärdig skola.
Vi strävar efter att alla elever ska bli behöriga till gymnasiet.
Vi har en skolorganisation väl spridd över ön.
Vi erbjuder förskoleplatser över hela ön.
Vi har fritidshem i anslutning till alla F-6 skolor.
Vi driver en kulturskola som erbjuder både enskild undervisning på alla skolor och
samverkar med den obligatoriska skolan om kulturprojekt.

Brittis Benzler
Barn- och utbildningsnämndens ordförande

2

Nyanläggning skulle kosta 12-15 miljoner eftersom det på de flesta ställen behöver
bytas både stolpar, armaturer och även ledningar. Beslut finns i Tekniska Nämnden om
demontering och dialog med berörda skall ske innan demontering.
Enligt nya EU-direktiv så får inte ljuskällor med kvicksilver säljas efter 1 januari 2015. Det som
finns i lager hos regionen och Geab får dock sättas upp. Konsekvensen blir att all belysning
successivt måste bytas ut mot annan belysning eller demonteras.
Den belysning som finns på enskilda vägar är sen 60-talet och stolpar och ledningar är lika gamla
och det mesta måste bytas ut. Det finns en del metallstolpar som skulle kunna övertas efter dialog
med berörda i bygden.
Hela denna problembild har diskuterats under många år och landade skarpt i TN i juni 2013.
Nämnden var då inte beredd att besluta utan man ville avvakta så att partierna fick möjlighet att
diskutera frågan under en längre tid innan beslut.
Frågan kom då upp igen under hösten 2014 och beslut fattades i Tekniska Nämnden i november.
Jag kan därför inte hålla med frågeställaren om att frågan behandlats med kort framförhållning.
Svar fråga 3.
Enligt trafiksäkerhetsexperter på Trafikverket, Polisen och i Regionen så är det mer trafikfarligt
att ha enstaka belysningar och mörka sektioner mellan lamporna. De mörka sektionerna gör att
gångtrafikanter syns sämre och olycksrisken ökar.
Jag har ingen anledning att ifrågasätta den expertis som finns som har kunskap och utbildning i
dessa frågor.
Visby 2015-02-11

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Rf § 135 bilaga

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Öka vakansgraden i Gotlandshem
Centerpartiet anser att bostadsbyggandet är en av de mest avgörande utvecklingsfaktorerna
för Gotland. En fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för en konkurrenskraftig
ekonomi. Bristen på bostäder är en direkt tillväxthämmande faktor som begränsar önskad
befolkningstillväxt på ön.
Gotlandshem har en viktig roll för bostadsförsörjningen i regionen. Region Gotland har
genom sitt ägande möjlighet att påverka detta. Dagens låga vakansmål motverkar
nybyggnation och risktagande och bör höjas från dagens 0,5 % till 1,0 %.
Vi yrkar att Region Gotland ändrar sina ägardirektiv till Gotlandshem AB så att:
•

målet för vakansgraden höjs inom Gotlandshem

•

Gotlandshems bostadsbyggnadsmål höjs från dagens 40 lägenheter per år till 80
lägenheter per år

•

Krav ska ställas på att byggande även skall ske på landsbygden

Lokrume 15-03-02
För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Eva Nypelius,
gruppledare Centerpartiets fullmäktigegrupp

Rf § 135 bilaga

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. belysning på det statliga vägnätet
Vägbelysningen på det statliga vägnätet försvinner i snabb takt. Det beror dels på förbud mot
kvicksilverlampor och dels på uttjänta belysningsstolpar. På många vägar tänker Trafikverket
inte byta ut belysningen och vägarna kommer att bli mörklagda. Vägverket tog 2004
tillsammans med SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) fram en skrift ”Vägar och gators
utformning”. Där står bland annat att läsa:

Trafiksäkerhet
Mycket talar för, att väg- och gatubelysning minskar antalet mörkerolyckor.
Olycksreduktionen är ca 15-30 % och avtar med ökad vägstandard, från 30 % vid tvåfältig
väg med en meters vägren och plankorsningar, till 15 % vid motorväg med bred mittremsa
och planskilda korsningar. För korsningar kan beräknas att belysning minskar mörkerolyckor
med 20-40%. Ju större sekundärvägsflöde desto större olycksminskning. Olyckor med
personskada och fotgängarolyckor minskar mer än genomsnittet.
Vägbelysning påverkar trafiksäkerheten i mörker, framförallt för oskyddade trafikanter.
Olycksrisken är 1,5-2,0 gånger högre för fordonstrafikanter i mörker än i dagsljus. För
cyklister är olycksrisken 5 gånger högre och för gångtrafikanter ca 10 gånger högre. Det blir
alltså stora positiva trafiksäkerhetseffekter, när en obelyst väg blir belyst.
Det är alltså av trafiksäkerhetsskäl som det finns vägbelysning. Därför är det ologiskt att
belysningen monteras ner. Särskilt viktig är belysningen vid korsningar. När en bilförare ser
att det finns belysning lite längre fram på vägen kan hen anpassa farten. En extra
komplikation på Gotland är att det är Regionen som satt upp och driftar belysningen. Det är
osäkert om Regionen får lov att sätta upp belysningspunkter på det statliga vägnätet. Däremot
så bryr sig inte gotlänningarna om vem det är som bekostar belysningen. Vi gotlänningar vill
ha trafiksäkra och därmed upplysta vägar!
Därför föreslår vi:
att Region Gotland tar förnyad kontakt med Trafikverket för att komma överens om ett delat
ansvar för belysningen på det statliga vägnätet och
att det görs en grundlig utredning av vilka åtaganden, när det gäller vägbelysning, som är
tillåtna enligt Kommunallagen.
Bro 150224

Eva Gahnström

Karl-Johan Boberg

Alexander Jansson

Rf § 135 bilaga

2015-03-02

Motion: En levande stadskärna.
Världsarvsstaden Visby, ska med sin bevarade stadsbild och sin värdefulla bebyggelse leva
som en nutida, betydande och fungerande stadskärna. En levande Innerstad har under åren
varit en devis som de flesta kunnat ställa upp på. Att Innerstaden inte enbart blir ett museum
är av stor vikt för besöksnäring och handel vilket i sin tur ger arbetstillfällen och intäkter för
Region Gotland. Kommunfullmäktige har 2009-12-14 fattat beslut om fördjupad
översiktsplan för Visby – 2025. Planen heter ”Hela Visby”. Ett namn med två betydelser.
Planen är ett bra dokument för den övergripande planeringen.
Idag bedrivs planarbetet i delar från Södercentrum till Östercentrum (Kv. Järnvägen,
Södertorg, Kajsan, Busstationen, Gutavallen, Aktivitetspark, Skolporten-Österport,
Östercentrum). Till detta kommer en trafikplanering som inte alltid går hand i hand med
stadplanering och övrig utveckling. För att stötta handel och näringsliv krävs en vision och ett
gemensamt politiskt mål. Regionstyrelsen skall samordna en sådan vision där
Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden är verkställande deltagare. Visionen skall
utvecklas till mål och i slutändan detaljplaner som har ett sammanhang. Särskilt skall beaktas
Södertorg och dess möjlighet att övergå från en parkeringsplats till entrén till Visby Innerstad
och till Adelsgatan – Östercentrum. Möjligheterna till badhus på Gutavallen skall belysas i det
konkreta planarbetet.
Folkpartiet yrkar att Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen, Byggnadsnämnden och Tekniska
nämnden i uppdrag att skapa en vision för mötet mellan Visby Innerstad – Ytterstad.
Syftet skall vara ”En levande stadskärna.”
Visionen skall mål och planer som stödjer syftet.
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Rf § 135 bilaga

2015-03-02

Motion: Samma P-regler året runt
Världsarvsstaden Visby, ska med sin bevarade stadsbild och sin värdefulla bebyggelse leva
som en nutida, betydande och fungerande stadskärna. En levande Innerstad har under åren
varit en devis som de flesta kunnat ställa upp på. Att Innerstaden inte enbart blir ett museum
är av stor vikt för besöksnäring och handel vilket i sin tur ger arbetstillfällen och intäkter för
Region Gotland.
För att på kort sikt kunna stödja handel och näringsliv behövs kontinuitet och förutsättningar
för medlemmarna i Visby Centrum. Dessa har vid ett flertal tillfällen påtalat
parkeringsregleringens betydelse för omsättning och arbetstillfällen. Region Gotland har idag
regler som säger två timmars fri parkering över allt, därefter en differentierad avgift.
Folkpartiet delar Visby Centrums uppfattning och stödjer ett beslut om kontinuitet.
Folkpartiet anser dessutom att innan Södertorg kunnat planeras på ett sådant sätt att entrén till
Innerstaden blivit tydligare så krävs ytterligare stöd för butikerna längs Asdelsgatan och
övriga Innerstaden. Detta kan lösas med en avgiftsfri parkering på Kajsans parkeringar
inklusive Gutavallen sommartid.
Jag yrkar:
Att Tekniska nämnden får i uppdrag att behålla två timmar fri parkering året runt, för
ytterligare tid enligt differentierad taxa.
Att Kajsans parkeringar blir avgiftsfria året runt.
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