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Rf § 177
Ungdomsledarpris 2015; utdelning
RS 2015/391

- Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-02, § 41

Regionfullmäktige har att utdela Region Gotlands ungdomsledarpris för 2014 som är på
10 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har i år utsett Markus Wahlgren, IFK Visby och nämndens
motivering lyder enligt följande:
Markus är en urtyp till att skapa engagemang och glädje runt omkring sig både till
föräldrar, ideella ledare och barn.
Ungdomslagen har ökat från två till 18 stycken på sju år, mycket tack vare Markus.
Han har startat nätverk bland föräldraledare ur varje lag och har utvecklat föreningens
värdegrund och vision där alla får vara med på sina villkor. Markus låter varje individ få
känna sig betydelsefull och ska under året skapa ett lag, "football for all", som ger äldre
ungdomar möjlighet att komma tillbaks till klubben.
Talet till pristagaren hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedt (S).
Diplom och prischecken delades ut av Janica Sörestedt. Blommor delades ut av
regionfullmäktiges ordförande Torgny Ammunet (S).
Pristagaren tackade för priset och framhöll att han delade priset med alla andra
ungdomsledare.
Region Gotlands ungdomspris delas årligen ut till ”en ideellt arbetande ledare som verkar inom
föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.” För att kvalificera sig ska man vara ”ett gott
föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper”.
Expedieras

Pristagaren
Kultur- och fritidsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 178

Delårsrapport 2015:1
RS 2015/256

- Ledningskontoret 2015-05-08
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 141

Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapport 2015:1 godkänns.

Omedelbara åtgärder måste vidtas för att få stopp på kostnadsutvecklingen. Syftet med
åtgärdspaketet är att skapa en ekonomi i balans och uppnå minst nollresultat 2015.
Ledarskap

I nuvarande situation är ledarskapet av yttersta vikt. Förtroendevalda och ledare på alla
nivåer i organisationen måste vara lojala med tagna beslut och ta ett solidariskt ansvar
för att regionens ekonomi ska förbättras.
Alla måste arbeta med att hitta kostnadseffektiva lösningar. Samarbete och samordning
ska ske över förvaltningsgränserna i alla situationer där möjligheten finns.
Omedelbara åtgärder som gäller året ut

−

Farfarsprincip gäller för alla rekryteringsbeslut, även vikariat, hyrpersonal och
konsulter.

−

Rekrytering av administrativ karaktär ska beslutas i samråd med ledningskontoret.

−

Farfarsprincip gäller för utbildning, konferenser och resor.

−

Farfarsprincip gäller för beviljande av övertid samt mertid.

−

Intjänade semesterdagar ska i möjligaste mån läggas ut som ledighet. Farfarsprincip
gäller vid undantag.

−

Generellt inköpsstopp förutom nödvändigt material kopplat till brukare/kund/elev
etc.

−

Stor restriktivitet och farfarsprincip för all intern representation som bekostas av
arbetsgivaren, undantaget kaffe och te.

−

Alla nämnder ska redovisa förväntade effekter av beslutade åtgärder i samband med
kommande månadsrapporter.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 178 forts.
Åtgärder med bäring på 2016

−

Alla utbildningar, konferenser och resor ska prioriteras i gemensamma ledningsgrupper, antingen på avdelningsnivå eller på förvaltningsnivå. Gemensamma
kompetensutvecklingsplaner för enheter, avdelningar och förvaltningar ska finnas.

−

Gemensamma riktlinjer för kick off, konferenser och personalvård ska tas fram och
beslutas.

−

Utökningar av antal medarbetare ska kunna kopplas till tydliga beslut.
Förvaltningarna ska ha kontroll på samtliga rekryteringsprocesser, antingen via
centralisering eller via tydliga regelverk som kontinuerligt följs upp.

−

Ett larmsystem ska utformas så att ofrivilliga tillsvidareanställningar av tvååringar inte
sker.

−

Centrala inköpsavtal skall följas, varje förvaltning ska utse en ansvarig som ska följa
detta.

−

En förnyad och tydlig resepolicy med syfte att begränsa resekostnaderna ska finnas
beslutad inför 2016.

−

Inga prisökningar på intern service tillåts inför 2016.

−

Alla nämnder ska se över sina egna målnivåer, målnivåer över rikets ska ifrågasättas.

−

Inventering ska ske av vilka projekt som pågår i organisationen. Alla projekt måste ha
politiska beslut avseende syfte, mål, ansvar, budget och tidplan. Detta gäller såväl
projekt av regionutvecklande karriär som projekt av mer administrativ typ. Alla
projekt ska följa projektmodellen.

Ledningskontoret kommer med anledning av åtgärdspaketet att arbeta fram
gemensamma anvisningar och riktlinjer för hur åtgärderna och effekterna av åtgärderna
ska följas upp och samordnas.
Bakgrund delårsrapport 1

Delårsrapporten omfattar perioden januari-mars och är i huvudsak inriktad på ekonomi.
Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2015) på skatter, statsbidrag
och övriga poster inom finansförvaltningen.
forts.
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Utdragsbestyrkande:
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Rf § 178 forts.
Sammanfattning

I delårsrapporten prognostiseras ett negativt resultat vid årets slut på -75 miljoner
kronor (mnkr) vilket är 78 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på +3 mnkr.
Prognosen för nämndernas nettokostnadsavvikelse mot budget uppgår till -93 mnkr.
Regionstyrelsens förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, redovisar
sammanlagt en prognos på +8 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ
prognos på -60 mnkr och socialnämnden -37 mnkr. Övriga nämnder redovisar en
prognos i balans med budget eller små avvikelser.
I prognosen har inräknats återbetalning av AFA premier som inbetalades år 2004, på
+39 mnkr samt förlusttäckningsbidrag på -15 mnkr till Gotlands näringslivs och
etableringsservice AB. I 2015 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för
ett effektivare lokalutnyttjande. På viket sätt besparingen ska genomföras är ännu inte
beslutat och därför inte medräknat i den här prognosen vilket gör att motsvarande
underskott beräknas.
Personalkostnaderna har ökat med 5,5 procent (jan-mars) jämfört med samma period
föregående år. Lönerevisionen 2014 motsvarar 2,8 procent. En analys av faktiskt
arbetade timmar helåret 2014 visar en ökning motsvarande 85 heltidstjänster.
Personalkostnaden 2014 ökade 5,6 procent.
De finansiella kostnaderna har minskat jämfört med tidigare år till följd av att
låneskulden amorterats och utnyttjandet av checkräkningskrediten minskat. Låneskulden
är på den lägsta nivån sen 1990. Räntekostnaderna har för de externa lånen sedan 2004
minskat från 33 mnkr till 14 mnkr 2014. För 2015 beräknas räntekostnaderna uppgå till
13,5 mnkr.
En investeringsprognos görs i samband med månadsrapporten i april.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna
klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Årets första genomarbetade prognos pekar på ett underskott på 93 mnkr. Det är ett, även i historiskt
perspektiv, väldigt stort beräknat underskott. Inte någon gång de senaste 10 åren har
nämnderna beräknat ett så högt underskott den här tiden på året.
forts.
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Utdragsbestyrkande:
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Rf § 178 forts.
Trots att de AFA premier på 39 mnkr som betalades år 2004 återbetalas i år, räcker inte
det för att väga upp det svaga nämndsresultatet. Det är av största vikt att nämnderna
återfår balans i ekonomin.
Med den ekonomiska situation Region Gotland har innevarande år och som förväntas
kommande år krävs genomförande av strategiska och strukturella förändringar i
verksamheten. I samband med regionfullmäktiges beslut om 2015 års budget och plan
för 2016-2017 gavs ett uppdrag till ledningskontoret om att utreda och ta fram förslag
till strukturförändringar/effektiviseringar motsvarande 1 procent av budgetomslutningen, minst 44 mnkr. Dessa förslag redovisas i särskilt ärende.
Regionstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde att fastställa arbetsutskottets beslut den 8 april
om ett åtgärdspaket med anledning det ekonomiska läget.
A nför a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Stefaan De
Maecker (MP), Stefan Nypelius (C) och Inger Harlevi (M).
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 179

Region Gotlands revisorers budget för 2016
RS 2015/268

- Region Gotlands revisorer 2015-04-17
- Regionfullmäktiges presidium 2015-05-20

Regionfullmäktiges beslut
•

Revisorernas budget för 2016 är oförändrad och därmed i nivå med 2015 års anslag
på 3 408 000 kronor.

För år 2016 har Region Gotlands revisorer beslutat att lämna ett budgetäskande i nivå
med 2015 års anslag med hänsyn till Region Gotlands ansträngda ekonomiska läge. De
anser att planerade revisionsprojekt för detta och kommande år bör inrymmas i en
budget i nivå med år 2015. Revisorerna poängterar dock att detta ställer stora krav på
prioriteringar av de egna granskningsinsatserna.
För år 2015 uppgick revisorernas budgetanslag till 3 408 000 kronor och har sedan 2010
ökat med 780 000 kronor. Dock ligger den anslagna budgeten fortfarande under
riksgenomsnittet.
Regionfullmäktiges presidium föreslår i enlighet med revisorerna en oförändrad budget
för år 2016.
Expedieras

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 180

Strategisk plan och budget 2016-2018
RS 2015/5

- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget
- Beredningsunderlag till strategisk plan och budget
- Ledningskontoret 2015-05-19
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 149

Regionfullmäktiges beslut
•

Strategisk plan och budget för åren 2016-2018 fastställs.

•

Efter regionstyrelsens beslut att inrätta funktionen Äldresam omfördelas medel från
hälso- och sjukvårdsnämnden och från socialnämnden till regionstyrelsen. Ärendet
återkommer till budgetavstämningen i november.

•

Besparingen genom omorganisation inom barn- och utbildningsförvaltningen och
gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen på totalt 3,5 miljoner kronor ska
fördelas på respektive nämnd. Barn- och utbildningsnämnden ska effektivisera
motsvarande 2,5 miljoner kronor och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
motsvarande 1 miljon kronor.

Allmänt

Ekonomidirektör Åsa Högberg föredrog ärendet i regionstyrelsen. Den fjärde maj har
även det ekonomiska läget redovisats för att ge regionstyrelsen en orientering om
förutsättningarna för strategisk plan och budget för åren 2016-2018, med fokus på
budgeten år 2016. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med
företrädare för samtliga nämnder.
Driftbudget – ramar

Ledningskontoret har sammanfattat nämndernas äskanden för 2016. Totalt äskar
nämnderna budgetmedel om 111 miljoner kronor (mnkr) för år 2016, varav 87 mnkr
avser nya behov och 24 mnkr avser uppräkning av interna priser och externa avtal.
Arbetsutskottet föreslog ramar för 2016 med kompensation för personalkostnadsökningar 52 mnkr, justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN, HSN och SON
på totalt 35,5 mnkr, externa avtal och interna priser 13,0 mnkr, ramtillskott på
61,5 mnkr samt besparingar 53 mnkr. Det justerade resultatet blir då 23,0 mnkr.
forts.
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Utdragsbestyrkande:
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Rf § 180 forts.
Regionstyrelsen ställde sig enhälligt bakom arbetsutskottets förslag till strategisk plan
och budget 2016-2018.

Driftsbudget 2016

(mnkr)

A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation 2 %
Avsatt för resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUF totalt
Resursfördelningsmodell GVF totalt
Resursfördelningsmodell HSF totalt
Resursfördelningsmodell SOF totalt
Delsumma

78,0
-52,0
34,0
6,4
-1,2
-16,0
-24,7
24,5

B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal
Sänkt internhyra
Delsumma

36,0
-18,0
5,0
23,0

C. Förslag till ramtillskott
RS/LK
Buffert för flyktingmottagande
RS/LK
Tillväxtarbete 2016-2018
HSN
Ramtillskott
SON
Hemsjukvård
TN
Offentliga toaletter, civilförsvar

-5,0
-0,5
-48,0
-7,0
-1,0
-61,5

Delsumma
D. Besparingar
TN
Effektivisering till följd av omorganisation
BUN/GVN Effektivisering till följd av omorganisation
ALLA
Generell besparing 1 %

4,5
3,5
45,0

Delsumma

53,0

Summa justeringar (A+B+C+D)

39,0

Utgångsläge inför budgetberedningen

-16,0

Justerat resultat

23,0

forts.
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Rf § 180 forts.
Investeringar – ramar

Regionstyrelsen förslag omfattar investeringar för 2016 på 566,5 mnkr varav 82,5 mnkr
avser affärsdrivande verksamheter och 484 mnkr skattefinansierad verksamhet.
Förändringar 2016 berörde bl.a. förskola på A7 (23,5 mnkr), Folkhögskolan i Hemse
(7,5 mnkr), utrustning till nya Sävehuset och belysning på landsbygden (5 mnkr/år
2016-2018).
Investeringsbudget

2016

2017

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
−

pott

0,1

0,1

−

IT-investeringar

6,2

11,8

2,0

2,0

10,0

10,0

8,0

5,2

228,2

187,7

82,5

103,6

7,1

4,0

0,8

0,8

0,2

0,2

1,5

1,5

6,0

6,0

25,5

2,0

6,5

6,5

Serviceförvaltningen
−

pott

−

IT-investeringar

−

lokalinvesteringar skolkök

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
−
anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott,
bl.a. gator och vägar, kollektivtrafik och hamn
affärsdrivande verksamhet, bl.a. avfall och VA

−

Samhällsbyggnadsförvaltningen
räddningstjänsten

−

Byggnadsnämnden
pott

−

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
pott

−

Kultur- och fritidsnämnden
−

pott

Barn- och utbildningsnämnden
−

pott

−

lokalinvesteringar, bl.a. förskola A7, platser Roma och Väskinde

−

IT, bl.a. undervisning och administration

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

(mnkr)

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 180 forts.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
−

pott, bl.a. inventarier

−

lokalinvesteringar, Sävehuset

−

folkhögskolan

−

IT, bl.a. till nytt skolhus

3,0

3,0

109,0

2,5

7,5

7,5

5,3

0,3

Socialnämnden
−

pott

5,0

5,0

−

lokalinvesteringar, gruppbostad LSS

9,0

0,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
−

pott, bl.a. medicinteknisk utrustning

17,0

18,0

−

lokalinvesteringar, bl.a. psykiatri slutenvård

25,6

14,4

−

IT

0,5

0,0

566,5

391,4

Investeringsbudget totalt

Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Isabel
Enström (MP), Brittis Benzler (V), Johan Thomasson (FP) och Oscar Larsson (FI).
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 181

Besparingsuppdrag 2016-2018
RS 2015/259

- Ledningskontoret 2015-05-08
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 142

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämnderna får i uppdrag att ge förslag på förändringar i utbudet och effektiviseringar. Tidsperspektivet ska vara att arbetet ska inledas 2016 och ge effekt under
2017 och 2018. Förslag ska arbetas fram under hösten 2015 och lämnas till
ledningskontoret i februari 2016 enligt kommande anvisningar.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för en genomlysning
enligt upplägget nulägesanalys, framtidsanalys, ekonomistyrning. Analysgruppen ska
arbeta under hösten 2015 och rapport med åtgärdsförslag ska redovisas till
regionstyrelsen i februari 2016.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att samordna och prioritera nämndernas förslag till
förändringar tillsammans med åtgärdsförslag från SKL:s analysgrupp och ge ett
samlat förslag på åtgärder till regionfullmäktige i juni 2016.

•

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att göra en analys
av gränssnittet mellan de två nämndernas uppdrag kring styrningen av hälso- och
sjukvården avseende nationella och mellanregionala frågor och överenskommelser.

Regionstyrelsen tog i samband med beslut om budget 2015 även beslut om att ge
ledningskontoret i uppdrag att inför budgetarbetet med 2016 års budget utreda och ta
fram förslag till strukturförändringar/effektiviseringar motsvarande 1 % av budgetomslutningen, minst 44 mnkr. Arbetet bör ske utifrån kostnadsjämförelser, översyn av
gränsöverskridande processer och ett helhetsperspektiv utifrån Region Gotlands ansvar
och service till medborgarna.
Med anledning av den svaga utveckling av skatte- och bidragsintäkter och den höga
nettokostnadsutveckling som regionens verksamheter haft senaste året är behovet stort
att se över möjligheten att minska utbudet för att kunna anpassa verksamheterna till
intäktsutrymmet.
Med anledning av det ansträngda läget måste åtgärder göras både kortsiktigt och
långsiktigt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 181 forts.
Inför 2016 behöver nämnderna efter beslut i regionfullmäktige i juni arbeta med
åtgärder för att respektive nämnd ska kunna besluta om en intern budget senast i
november 2015. Detta arbete behöver också ha ett längre perspektiv för att få effekter
även under 2017 och 2018. Rapportering av uppdragen med mer långsiktigt perspektiv
ska ske i februari 2016.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att
•

Nämnderna får i uppdrag att ge förslag på förändringar i utbudet och effektiviseringar. Tidsperspektivet ska vara att arbetet ska inledas 2016 och ge effekt under
2017 och 2018. Förslag ska arbetas fram under hösten 2015 och lämnas till
ledningskontoret i februari 2016 enligt kommande anvisningar.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för en genomlysning
enligt upplägget nulägesanalys, framtidsanalys, ekonomistyrning. Analysgruppen ska
arbeta under hösten 2015 och rapport med åtgärdsförslag ska redovisas till
regionstyrelsen i februari 2016.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att samordna och prioritera nämndernas förslag till
förändringar tillsammans med åtgärdsförslag från SKL:s analysgrupp och ge ett
samlat förslag på åtgärder till regionfullmäktige i juni 2016.

•

Regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att göra en analys
av gränssnittet mellan de två nämndernas uppdrag kring styrningen av hälso- och
sjukvården avseende nationella och mellanregionala frågor och överenskommelse

A n för a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Simon Härenstam (M), Eva Nypelius (C), Lena
Celion (M), Stefan Nypelius (C), Brittis Benzler (V) och Stefaan De Maecker (MP).
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 182

Överföring av medel. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
avseende Lövsta - Gotland Grönt Centrum AB
RS 2015/257

- Ledningskontoret 2015-04-20
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 191

Regionfullmäktiges beslut
•

En (1) miljon kronor i investeringsbudget för 2015 överförs från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till tekniska nämnden.

I avsiktsförklaringen vid bildandet av Gotland Grönt Centrum AB framkom att
investeringar krävs i fastigheterna för att möjliggöra inflyttning av nya verksamheter. Vid
budgetbeslutet i november 2014 avseende 2015 års investeringsbudget beviljades
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 1 miljon kronor för dessa åtgärder.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutade 2015-03-25, § 33 att överföra
investeringsbudgeten om 1 miljon kronor till regionstyrelsen. Då fastigheterna har
överförts till tekniska nämnden ska investeringsmedlen flyttas till tekniska nämnden och
inte regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att 1 miljon kronor i
investeringsbudget för 2015 överförs från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till
tekniska nämnden.
Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 183

Detaljplan. Visby Artilleriet 1:33, kv. Malajen m fl, antagande
RS 2014/660

- Byggnadsnämnden 2015-03-11, § 43
- Ledningskontoret 2015-03-20
- Regionstyrelsen 2015-04-22, § 111

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget antas.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en förskola samt bostäder i form
av småhus. Förslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet.
Det aktuella planområdet har tidigare ingått i det större planförslag för kvarteret
Sergeanten m fl som varit ute på samråd under sensommaren 2014. För att undvika
förseningar av byggandet av den förskola som ingått i planen har en del av planen
brutits ut i ett separat planförslag – kvarteret Malajen.
Planområdet ligger centralt beläget i Visby med närhet till kollektivtrafik, handel och
service. Gång- och cykelvägar finns eller kommer att byggas mot handelsområdena i
såväl Östercentrum som Stenhuggaren. Den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts för
kvarteret Sergeanten inför samrådet bedöms vara aktuell även för kvarteret Malajen
sånär som de frågor som rör VA, avfall och energi. Dessa frågor löses genom anslutning
till kommunalt VA, plats för källsortering kommer att finnas inom bostadsområdena
medan energiförsörjningen kommer att lösas genom anslutning till fjärrvärmenätet.
Förskoletomten är dimensionerad för fem avdelningar som kommer att byggas ut i två
etapper. Bostadshusen i form av villor, rad- eller kedjehus lokaliseras mot naturområdet.
En blandning av upplåtelseformer kommer att eftersträvas. Stor vikt kommer att läggas
på att göra området attraktivt, lättillgängligt och tryggt för alla kategorier av invånare och
besökare. Det gäller inte minst utvecklingen av grönstrukturen där närheten till A 7fältet erbjuder rika möjligheter till rekreation och motion.
Upprättandet av ett exploateringsavtal är inte aktuellt för anläggandet av förskolan.
Däremot kommer det att bli aktuellt i samband med kommande markförsäljning i
områden där bostäder kommer att uppföras.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 183 forts.
De yttranden som inkommit under granskningsskedet har endast föranlett smärre
ändringar av tidigare planförslag.
Under granskningsskedet tillstyrkte regionstyrelsen planförslaget men framförde att
lokalt omhändertagande av dagvatten bör eftersträvas. Det har, enligt planförfattaren,
visat sig att lokalt omhändertagande av dagvatten inte är möjligt i detta fall på grund av
nivåskillnaderna inom området.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget antas.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 184

Detaljplan. Visby Snäckgärdet 1:28 m fl (Snäck Camping),
antagande
RS 2013/742

- Byggnadsnämnden 2015-03-11, § 52
- Ledningskontoret 2015-03-20
- Regionstyrelsen 2015-04-22, § 112

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget antas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Syftet med planen är att möjliggöra en utveckling av den befintliga turismverksamheten.
Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl detaljplan
som tillfälliga bygglov. Kort historik: byggnadsnämnden gav i mitten av 00-talet tillfälligt
bygglov för 45 uthyrningsstugor (villavagnar) i avvaktan på att en detaljplan skulle
utarbetas. Detaljplanen antogs av dåvarande kommunfullmäktige i december 2007. I
mars 2010 upphävde Regeringsrätten den antagna planen. Orsaken var att rätten ansåg
att den expansion av campingen som detaljplanen gav utrymme för inte hade stöd i den
fördjupade översiktsplanen för norra Visby (antagen av dåvarande kommunfullmäktige i
september 1995). I denna plan är området angivet som rekreationsområde.
Enligt Regeringsrättens beslut måste därför en ny detaljplan föregås av ett planprogram
vilket också arbetades fram och godkändes av byggnadsnämnden i februari 2012.
Därefter togs ett nytt detaljplaneförslag fram. Under samrådsskedet inkom det så många
synpunkter att byggnadsnämnden beslutade att omarbeta planen och gå ut på förnyat
samråd. Det slutliga planförslag som nu behandlas följer planprogrammets intentioner.
Slutsatserna i den MKB som upprättats är att ett plangenomförande kommer att
medföra förändringar i miljön men att de, med de skyddsåtgärder som föreslås, kan
accepteras och därmed inte bedöms förhindra ett genomförande av planen.
Ett genomförande av detaljplanen kräver också att länsstyrelsen beslutar om
upphävande av strandskydd/förordnande om naturreservatet Gotlandskusten inom
områdena A och B i planförslaget. Beslut om detta togs 2015-01-15.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 184 forts.
Regionens kostnader för VA-utbyggnad, fastighetsbildning, framtagande av detaljplan
m m täcks dels av uttag av anläggningsavgifter dels av intäkter från markupplåtelsen.
Regionen kommer att vara huvudman för allmän platsmark. Kvartersmarken kan enligt
planförslaget uppdelas i åtta fastigheter som kan upplåtas till lämpliga exploatörer.
I regionstyrelsens remissvar under granskningsskedet framfördes synpunkter på att
perioden för rörlig camping bör förlängas till och med november, att maximalt fem
avstyckade fastigheter bör tillåtas samt att regionen inte bör vara huvudman för allmän
platsmark. Den förstnämnda synpunkten har tillgodosetts genom att tidpunkten för när
området skall vara evakuerat och avstädat förlängs från vecka 38 till vecka 48. När det
gäller de övriga synpunkterna föreslås inga ändringar i planförslaget. I utställningsutlåtandet förklaras motiven för detta.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget antas.
A nför a nde
Anförande hölls av Karl-Allan Nordblom (MP).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 185

Detaljplan. Stenkumla Forse 1:22, antagande
RS 2014/138

- Byggnadsnämnden 205-04-21, § 76
- Ledningskontoret 2015-04-28
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 155

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslag för Stenkumla Forse 1:22 antas.

•

Området ligger inom det sekundära skyddsområdet för Visbys grundvattentäkter.
Lämpliga skyddsåtgärder bör vidtas för att undvika risk för negativ påverkan på
grundvattnet.

Bakgrunden till planförslaget är det beslut som Svenska Kraftnät tagit om en ny
elförbindelse mellan Gotland och fastlandet. För att koppla samman elförbindelsen med
stamnätet samt med det lokala elnätet på Gotland måste två nya elnätsstationer anläggas,
en på fastlandet och en på Gotland. Den föreslagna platsen på Gotland, Forse, har av
Svenska Kraftnät pekats ut som mest lämplig av ett antal möjliga alternativ, bland annat
med hänsyn till avståndet till bostäder. Det närmaste bostadshuset ligger på ca 430
meters avstånd från den planerade stationen.
Inom planområdet kommer två omriktarstationer samt eventuellt ett växelströmverk att
uppföras. Omriktarstationerna är storskaliga byggnader men genom den föreslagna
placeringen med omgivande skog samt gestaltning och färgsättning bedöms de enligt
planförslaget ha liten påverkan på landskapsbilden i stort.
I den framtagna miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) bedöms konsekvenserna av ett
plangenomförande bli små mot bakgrund av de försiktighetsåtgärder som föreslås.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har förutom att plan- och
miljökonsekvensbeskrivningen förtydligats när det gäller elektriska och magnetiska fält
inte medfört några förändringar av tidigare planförslag.
Planförslaget tillstyrktes av regionstyrelsen under granskningsskedet.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 185 forts.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande. Kontoret vill dock uppmärksamma planförfattaren på att
området numera ligger inom det nyligen av regionfullmäktige antagna sekundära
skyddsområdet för Visbys grundvattentäkter. Vid genomförandet av planen är det
därför viktigt att lämpliga skyddsåtgärder vidtas för att undvika risk för negativ påverkan
på grundvattnet.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget antas och att
lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
Anföranden
Anföranden hölls av Karl-Allan Nordblom (MP), Ulf Klasson (FP), Anna Hrdlicka (M) och
Bo Björkman (S).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 186

Detaljplan. Tofta Bjärs 1:34 m.fl, antagande
RS 2013/509

- Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 78
- Ledningskontoret 2015-04-30
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 159

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslag för Tofta Bjärs 1:34 m.fl. antas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra nybyggnad av totalt 29 bostäder i form av
friliggande bostadshus. Ett område i västra planområdet reserveras dessutom för 14
radhustomter. Planförslaget har stöd i det planprogram som godkändes av byggnadsnämnden i december 2006 och som säger att Tofta-området med sin naturliga
attraktivitet är lämpligt för lokalisering av fritids- och permanentbostäder där
ambitionen skall vara att förtäta utifrån landskapets förutsättningar.
Planprogrammet har senare kompletterats med en fördjupning av områdets grönstruktur. Grönstråken kommer att ge goda möjligheter till lek och rekreation. Inom
planområdet finns också ett antal fornlämningar som säkerställs genom att delar av
planområdet avsätts som naturmark. Områdets attraktivitet förstärks ytterligare genom
att ett större vattenlandskap föreslås utvecklas i områdets södra delar. En särskild
utredning som översiktligt redovisar dikessystemet och förutsättningarna för ett lokalt
omhändertagande av dagvatten (LOD) säger att förutsättningarna för att ta hand om
dagvattnet lokalt är mycket goda och att LOD-systemet kommer att gynna växt- och
djurlivet. De nya bostädernas avlopp kommer att anslutas till det kommunala VA-nätet.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har föranlett några ändringar i
det slutliga planförslaget. Så skall LOD-systemet vara genomfört innan bygglov ges.
Planen anpassas dessutom ytterligare efter områdets naturkvaliteter när det gäller
lokalisering av tomtplatser, vägar etc.
Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under granskningsskedet och ledningskontoret
föreslår att det slutliga förslaget godkänns av regionstyrelsen och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande så snart exploateringsavtalet är klart och under tecknat
av parterna. Exploateringsavtalet har godkänts av regionstyrelsen, se § 158.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 186 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget antas.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 187

Detaljplan. Visby Innerstad 1:2 (kryssningskaj), antagande
RS 2014/629

- Byggnadsnämnden 2015-05-12, § 97
- Ledningskontoret 2015-05-12
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 195

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för Visby Innerstad 1:2 antas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för utbyggnad av en kaj för kryssningstrafik. I förslaget ingår även en utfyllnad för framtida hamnverksamheter samt en
byggrätt för magasin och verkstad.
Planförslaget har stöd såväl i översiktsplan för Gotland som i den fördjupade
översiktsplanen för Visbyområdet där hamnen är avsatt som utredningsområde med
intentionen att möjliggöra en fortsatt utveckling av de hamnanknutna verksamheterna.
Dessutom finns stöd för anläggandet av en kryssningskaj i det nyligen godkända
planprogrammet för Hamnen, Kopparsvik och Holmen.
Till grund för den framtida utvecklingen av kryssningstrafik ligger det avtal mellan
Region Gotland och Copenhagen Malmö Port (CMP) som godkändes av regionfullmäktige i augusti i 2014.
Byggandet av en kryssningskaj bedöms få betydande positiva ekonomiska och sociala
konsekvenser för utvecklingen på Gotland. De bedömda störningarna vid ett
plangenomförande förutsätts kunna minimeras genom de förslag till åtgärder,
undersökningar och kontrollprogram som redovisas i tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar.
De synpunkter som inkommit under granskningsskedet har inte, förutom några
redaktionella justeringar, föranlett några förändringar av tidigare planförslag.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget antas.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 187 forts.

A nför a nde
Anförande hölls av Meit Fohlin (S).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 188

Detaljplan. Bro Eriks 1:13, antagande
RS 2014/402

- Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 79
- Ledningskontoret 2015-04-29
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 157

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för Bro Eriks 1:13 antas.

•

Texten i planbeskrivningen vid Övriga avtal (sid 14 av 18) ändras till ”Innan
detaljplanen antas ska ett avtal avses upprättat”.

Planens syfte är att skapa 17 villatomter i ett skogsområde beläget cirka 7 km nordost
om Visby och strax söder om Väskinde. Området är i privat ägo. För att kunna bevara
områdets skogliga karaktär föreslås att tomterna skall vara minst 1 600 kvm. Befintliga
gångstråk skall säkerställas och utvecklas för rekreation och motion. Området bedöms
inte ha några större naturvärden och ett plangenomförande anses därför inte innebära
någon betydande miljöpåverkan vilket medfört att någon miljökonsekvensbeskrivning
inte gjorts.
Området är inte utpekat särskilt i översiktsplanen som bebyggelseområde men den
föreslagna lokaliseringen bedöms ändå som lämplig dels beroende på närheten till
allmänna kommunikationer och det förhållandevis korta avståndet till såväl offentlig
som kommersiell service dels för att området gränsar till befintliga bostadsområden.
En VA-utredning har gjorts som visar att såväl vatten- som avloppsfrågan kan lösas på
ett godtagbart sätt. Dessutom är markförhållandena gynnsamma för att lösa dagvattenhanteringen genom lokal infiltration.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har medfört att planhandlingen
förtydligats rörande ett avtal som gäller utfarten från planområdet. Dessutom har
handlingarna kompletterats med ett avsnitt som beskriver dagvattenhanteringen.
Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under granskningsskedet och ledningskontoret
föreslår att det slutliga förslaget godkänns av regionstyrelsen och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande så snart exploateringsavtalet är klart och undertecknat
av parterna. Exploateringsavtalet har godkänts av regionstyrelsen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 188 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget antas.
Anförande
Anförande hölls av Karl-Allan Nordblom (MP).
Yrkande
•

Gunnel Lindby (C) yrkade, med instämmande av Anna Hrdlicka (M), att texten i
planbeskrivningen vid Övriga avtal (sid 14 av 18) skulle ändras till ”Innan
detaljplanen antas ska ett avtal avses upprättat”.

Efter kort ajournering av sammanträdet ställde ordföranden proposition på
regionstyrelsens förslag och Gunnel Lindbys ändringsyrkande och fann att
ändringsyrkandet hade bifallits.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 189

Detaljplan. Eskelhem Unghanse 1:28, antagande
RS 2014/613

- Byggnadsnämnden 2015-05-12, § 100
- Ledningskontoret 2015-04-29
- Regionstyrelsen 2015-05-12, § 100

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslag för Eskelhem Unghanse 1:28 antas.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Planområdet, som ägs av regionen, är idag planlagd som allmän platsmark (detaljplan
antagen 1979-12-20). Syftet med planförslaget är att möjliggöra byggandet av en
förskola i Toftaområdet. Byggnaden kommer att placeras i ett grönområde i anslutning
till befintligt bostadsområde. I anslutning till planområdet finns idag en fotbollsplan och
lekplats. Närheten till naturen och den trygga närmiljön medför, enligt planförfattaren,
mycket goda förutsättningar för att skapa en attraktiv och säker miljö för barn.
Planförslaget medger byggandet av en förskola med tre avdelningar samt tillhörande
gård för lek och pedagogisk verksamhet. I planförslaget markeras marken som ”Skola”
vilket ger en flexibilitet inför framtida utnyttjande. Förutom en viss trafikökning bedöms
inte ett plangenomförande medföra några negativa konsekvenser för närmiljön. För att
öka trafiksäkerheten kommer lämpliga åtgärder att vidtas vilket ger positiva effekter
såväl för barnen som för närboende grannar. Området är förhållandevis väl tillgängligt
genom kollektivtrafik och skolskjutsar.
Planförslaget ligger helt i linje med översiktsplanens intentioner, att underlätta ett
permanentboende på landsbygden. I Toftaområdet finns många barnfamiljer där
föräldrarna dagspendlar mot Visbyområdet. Att kunna lämna sina barn i närheten av
bostäderna utgör ett viktigt steg i ambitionen att underlätta boende för barnfamiljer
utanför tätorterna.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har inte föranlett några
förändringar från tidigare samrådsförslag, förutom sådana av redaktionell art samt att en
arkeologisk utredning genomförts. De synpunkter regionstyrelsen hade under samrådsskedet avseende omhändertagande av dagvatten har kommenterats i granskningsutlåtandet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 189 forts.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget antas.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 190

Detaljplan. Västerhejde Vibble 1:2, antagande
RS 2015/271

- Byggnadsnämnden 2015-04-15, § 77
- Ledningskontoret 2015-04-30
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 161

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för Västerhejde Vibble 1:2 antas.

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet att på ett flexibelt sätt kunna utveckla
turistnäringen på Kneippbyn i framtiden. För att möjliggöra detta ger planen en relativt
stor handlingsfrihet vid bygglovshantering.
Området, som inte tidigare är planlagt, omfattar den befintliga fritidsanläggningen
Kneippbyn med all den verksamhet som finns inom denna. Den zon som omfattas av
strandskydd föreslås ingå i planen som allmän platsmark. För en mindre del av denna
skyddade mark föreslås strandskyddet upphävas eftersom den sedan lång tid redan är
ianspråktagen för camping.
I planbeskrivningen redovisas en inriktning på hur den framtida bebyggelsen lämpligen
kan utformas och lokaliseras. Området är redan idag anslutet till det kommunala VAnätet. Dagvattenhanteringen löses lokalt genom befintliga ledningar som mynnar i den
damm som finns i anslutning till Sommarland. Den planerade verksamheten bedöms
inte ge upphov till sådana störningar att det är motiverat att göra en separat miljökonsekvensbeskrivning.
Region Gotland kommer inte att vara huvudman för allmän platsmark. Avtal har
tecknats mellan regionen och exploatören avseende fastighetsreglering och vägservitut.
Ett plangenomförande förutsätter vissa fastighetsbildningar vilka redovisas igenomförandebeskrivningen.
Ärendet har sedan det initierades för många år sedan tagit många turer och
redovisningar i form av lägesrapporter har gjorts vid ett antal tillfällen i plan- och
bostadskommittén. Av olika anledningar har inte planen gått vidare för antagande trots
att den varit ute på såväl samråd som granskning.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 190 forts.
Byggnadsnämnden tycker nu att det är hög tid att lämna över planen till regionstyrelsen
för vidare antagande i regionfullmäktige för att kunna hantera kommande bygglov och
därmed säkerställa turistutvecklingen i området.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget godkänns.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget antas.
Anförande
Anförande hölls av Karl-Allan Nordblom (MP).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 191

Visby Snäckgärdsbaden 2 – köpekontrakt samt ändring av
tomträttsavtal
RS 2015/270

- Ledningskontoret 2015-04-27
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 164

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat förslag till ändring av gällande tomträttsavtal för Visby Snäckgärdsbaden 2
godkänns.

•

Upprättat förslag till köpekontrakt med Snäckgärdsbaden Fastighets AB om
överlåtelse av Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2 för en köpeskilling om
15 200 000 kronor godkänns.

För fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 2 tecknades 1980 ett tomträttsavtal med AB
Snäckgärdsbaden, nu under namnet Snäckgärdsbaden Fastighets AB. Tomträttsavgälden
bestämdes till 100 kr/år. I avtalet överenskoms om att marken får användas för
konferenshotell. År 2002 ändrades detaljplanen för området vilket möjliggjorde
byggande av bostäder. Regionfullmäktige beslutade 2012-06-18 att sälja en mindre del av
fastigheten till Snäckgärdsbaden Fastighets AB för 5 720 000 kronor. Efter avstyckning
har fastigheten nu bebyggts med ett flerbostadshus med 65 lägenheter i 13 våningar.
Tomträttshavaren har nu återkommit till regionen med förfrågan om att tillåtas friköpa
ytterligare del av fastigheten för att möjliggöra uppförande av nästa etapp med ett 30-tal
lägenheter. Ledningskontorets inställning i dessa diskussioner har varit att en försäljning
nu ska omfatta hela den resterande fastigheten. Efter geotekniska undersökningar
syftande till att säkerställa att alla byggrätter enligt detaljplanen verkligen kan bebyggas,
har en värdering av fastigheten genomförts. Värdet av kvarvarande byggrätt har av
värderingsinstitutet bedömts ligga inom spannet 15,2 – 17,2 miljoner kronor. Parterna
har efter förhandling enats om 15,2 miljoner kronor.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 191 forts.
Träffad överenskommelse omfattar följande moment:
−

Ändring av tomträttsavtal
Fastigheten Visby Snäckgärdsbaden 2 minskas genom fastighetsreglering, överföring
av vägmark, till regionens fastighet Visby Snäckgärdet 1:33. Regionen är som
huvudman för vägen ansvarig för drift och skötsel av densamma. Åtgärden är ett
normalt förfarande och genomförs utan att ekonomisk ersättning utges. Den exakta
omfattningen av det markområde som ska överföras bestäms vid kommande
lantmäteriförrättning.

−

Köpekontrakt
Snäckgärdsbaden Fastighets AB köper kvarvarande del av fastigheten Snäckgärdsbaden 2 efter att vägmarken enligt punkt 1 överförts till regionens fastighet.
Köpeskillingen bestäms till 15 200 000 kronor. Outnyttjad byggrätt enligt detaljplanen
har beräknats till 5 800 kvm för bostäder, vilka har värderats till ca 2 070 kr/kvm
BTA. Den utnyttjade byggrätten för konferenslokaler uppgår till 5 600 kvm och här
har värdet bedömts till i genomsnitt ca 570 kr/kvm BTA. Den slutliga omfattningen
av ytan som omfattas av köpekontraktet ska bestämmas vid kommande lantmäteriförrättning.

Förslaget till köpekontrakt för fastigheten Snäckgärdsbaden 2 innebär att regionen
avyttrar hela det kvarvarande markinnehavet inom den aktuella detaljplanen vid
Snäckområdet. Tomträttshavarens planer på att bebygga området i enlighet med
gällande detaljplan har nu förutsättningar att förverkligas. En exploatör som samarbetar
med tomträttshavaren har sökt och beviljats bygglov för nästa etapp med ett 30-tal
lägenheter strax söder om 13-våningshuset.
Priset för marken har i köpekontrakt bestämts till 15,2 miljoner kronor. Föreslagen
prisnivå har sin grund i genomförd fastighetsvärdering och ledningskontorets
bedömning är att det överkomna priset är marknadsmässigt.
Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna och föreslå att
regionfullmäktige beslutar att teckna följande avtal:
−

Upprättat förslag till ändring av gällande tomträttsavtal,

−

Upprättat förslag till köpekontrakt med Snäckgärdsbaden Fastighets AB om överlåtelse av Gotland Visby Snäckgärdsbaden 2 för en köpeskilling om 15 200 000
kronor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 191 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att upprättat avtal för tomträtt
och köpekontrakt godkänns.
Jäv
Björn Jansson (S) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.
Anföranden
Anföranden hölls av Lars Bjurström (V), Bo Björkman (S), Eva Nypelius (C) och
Anna Hrdlicka (M).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 192

Förslag till förändring av Region Gotlands aktieinnehav i Gotlands
Stuveri AB
RS 2014/723

- Ledningskontoret 2015-01-09
- Regionstyrelsen 2015-04-22, § 106

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotlands aktieinnehav i Gotlands Stuveri AB avvecklas.

Regionen har haft ägande i bolaget för att fullgöra vissa kommunala ändamål inom
hamnverksamheten. Regionen innehar 1500 aktier vilket är nästan 29 % av totala antalet
aktier efter den omfördelning som genomfördes under 2013. Aktiemajoriteten övertogs i
stridighet mot regionens uppfattning av Rederiaktiebolaget Gotland AB/Destination
Gotland AB (RG/DG). Detta sedan en av aktieägarna överlåtit aktier medförande att
aktiemajoriteten förändrats så att bolaget är att betrakta som ett dotterbolag till RG/DG.
Bolagsordningen har också ändrats enligt majoritetsägarens bedömningar.
Köp av stuveriverksamheten i Nynäshamn har genomförts. Detta har medfört att
regionen befinner sig i en ”gråzon” enligt kommunallagen då verksamheten bedrivs i
annan kommun. Därutöver har bolagsköp inom shipping och turistbranschen genomförts. Detta utan att regionen som stor aktieägare haft möjlighet att delta i arbetet.
Köpet redovisades på ett extra styrelsemöte där regionens representant reserverade sig
mot handläggningen. I och med det sistnämnda köpet kommer regionen i en situation
där ägande i ett bolag som verkar inom kryssnings- och turistbranschen är tveksamt och
kan uppfattas som ”orent” när verksamheten för kryssning skall utvecklas på Gotland i
samband med bygget av kryssningskajen.
Ledningskontoret föreslår med ledning av ovan angivna omständigheter att regionstyrelsen godkänner förslaget och lämnar detta till regionfullmäktige för slutligt beslut.
Därefter avyttrar ledningskontoret regionens aktieinnehav i Gotlands stuveri AB till
högsta möjliga pris.
Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att Ledningskontoret får i uppdrag att
förhandla kring försäljning av aktieinnehav i Gotlands Stuveri AB.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 192 forts.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S) och Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 193

Taxa för kultur och fritidsförvaltningen (f.d. avgiftslista)
RS 2015/251

- Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 16
- Ledningskontoret 2015-05-07
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 173

Regionfullmäktiges beslut
•

Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändringar i taxa för anläggningar och
material godkänns.

•

Att gälla från och med 1 juli 2015.

Kultur- och fritidsnämnden, § 16 2015-03-31, har beslutat att överlämna förslag till ny
taxa(tidigare kallad avgiftslista) för anläggningar och material till regionfullmäktige för
fastställande. Anläggningarna upplåts i första hand till gotländska föreningar med
ungdomsverksamhet för träning, matcher, möten och arrangemang. Avgiften för
hyrorna är starkt subventionerade och utgör den största andelen av det ekonomiska
stödet kultur- och fritidsnämnden ger.
En generell höjning på 6 procent föreslås (med vissa undantag), vilket motsvarar en
höjning på 2 procent per år sen den 1 juli 2012 då den senaste förändringen av taxan
genomfördes.
Ledningskontoret tillstyrker förslaget till ny taxa och gör bedömningen att den föreslagna
taxan för nya sporthallen är rimlig.
Genom den föreslagna generella höjningen på 6 % kommer kultur- och fritidsnämnden
att öka sina intäkter med cirka 220 000 kronor baserat på årets utfall.
Föreningars avgift för sporthallen är satt till 200 kronor per timme. Avgiften är
kommunicerad i den referensgrupp som finns för sporthallen där idrotten ingår.
Kultur- och fritidsförvaltningen har ett uppdrag att fylla den nya sporthallen med
aktiviteter av olika slag, i första hand sport, och därmed öka intäkterna till regionen.
Hittills har bl.a. en restauratör kontrakterats till hallen och byggts loger på läktaren för
att skapa fler möjligheter till evenemang i hallen. Förvaltningen ser ett ökat intresse av
att hyra en lokal av denna storlek för evenemang. Åtgärderna ger även möjligheter för
föreningarna själva att öka sina intäkter jämfört med tidigare.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 193 forts.
Restaurangen och den nya tekniken i hallen kommer att bidra till att en match kan
utvecklas till att bli mer av ett evenemang. Föreningarna har i större utsträckning än
kultur- och fritidsförvaltningen räknat med, ansökt om tider till hösten i den nya
sporthallen.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, tillstyrkt förslaget.
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 194

Pengar i Påse, revidering av regelverk för ungdomar som inte är
organiserade i föreningar
RS 2015/252

- Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 29
- Ledningskontoret 2015-04-28
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 174

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderade riktlinjer för stödformen Pengar i Påse godkänns enligt kultur- och
fritidsnämndens förslag.

•

Bestämmelser för stöd till kultur- och fritidsverksamhet, senast reviderade av
regionfullmäktige 2006-11-27 och ingående i Region Gotlands författningssamling,
revideras avseende avsnittet Pengar i Påse.

•

Att gälla från och med 1 juli 2015.

Kultur- och fritidsnämnden (2015-03-31, § 29) har beslutat att godkänna förslag till nya
riktlinjer för ungdomsstödet Pengar i Påse.
Stödformen Pengar i påse inrättades 2007 som en form för icke föreningsorganiserade
ungdomar att kunna erhålla stöd till projekt och arrangemang med korta beslutstider
och minimal byråkrati. De regler och riktlinjer som då antogs bedöms idag vara onödigt
komplicerade och krångligt formulerade. Nu föreslås en förenkling av både text och
process.
Stödet kan sökas av unga 13-25 år. Enskilda, föreningar eller grupper folkbokförda på
Gotland. Projekt som söker stödet ska vara initierade av ungdomar. Stödbeloppet är
maximerat till 10 000 kronor och ska användas till tillfälliga projekt där ungdomar
behöver resurser till eget skapande eller för projekt som riktar sig till andra ungdomar.
Ledningskontoret stödjer förslaget till nya riktlinjer för ungdomsstödet Pengar i Påse.
Det är viktigt att kultur- och fritidsförvaltningen själva årligen gör en uppföljning av
stödet och utvärderar sitt eget arbetssätt gentemot ungdomarna bland annat ur ett
jämställdhetsperspektiv. Det är viktigt att alla ungdomar ges samma möjligheter
genomföra projekt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 194 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, tillstyrkt förslaget.
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 195

Ändrade bidragsregler för studieförbunden
RS 2015/254

- Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 25 (2013-06-04, § 42, 12-10, § 94 )
- Ledningskontoret 2015-04-28
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 175

Regionfullmäktiges beslut
•

Kultur- och fritidsnämndens förslag till revidering av Regler för bidrag till
studieförbund godkänns.

•

Att gälla från och med 1 juli 2015.

Kultur- och fritidsnämnden har sedan år 2014 tillämpat ett nytt bidragssystem för
studieförbund. Reglerna antogs i kultur- och fritidsnämnden redan 2013-06-04 men är
inte fastslagna av regionfullmäktige.
Det bidragssystem som tidigare fanns byggde på ett grundbidrag samt på så kallade
á-priser. I det systemet fanns små möjligheter att begränsa bidragsutbetalningarna vilket
medförde att nämnden inte längre kunde finansiera bidragen inom den budgetram som
fanns.
Under 2013 arbetade en arbetsgrupp bestående av representanter från kultur- och
fritidsnämnden, tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen samt representanter
från studieförbunden fram förslag till nya regler som trädde i kraft 2014. De nya
reglerna utgår ifrån en totalsumma (budgetbelopp) och fördelas enligt tre olika delar:
verksamhetsvolymstöd, unika deltagare och projektbidrag.
Beviljande av projektbidrag beslutas av kultur- och fritidsnämnden och bedöms enligt
kriterierna: samverkan, ungdomar och unga vuxna, landsbygdsutveckling samt
inkluderande projekt. Bidragsansökningarna ska uppfylla ett eller flera kriterier.
Ett förenklat ansökningsförfarande för det normativa bidraget tillämpas vilket innebär
att utbetalning av det normativa bidraget betalas ut utan särskild ansökan från studieförbunden. Bidraget grundas på statistik inhämtad från SCB.
Ledningskontoret ser ur ett ekonomiskt perspektiv positivt på arbetet att begränsa bidragen
till budget. Förslaget till ändrat bidragssystem till studieförbund tillstyrks.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 195 forts.
Regionens Regler för bidrag till studieförbund, senast reviderad 2001-11-26, som ingår i
Region Gotlands författningssamling bör revideras enligt förslaget.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, tillstyrkt förslaget.
Jäv
Hanna Lenholm (S) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.
Anförande
Anförande hölls av Inger Harlevi (M).
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 196

Sammanhållen beroendevård för unga - Mini Maria;
avgiftsbefrielse
RS 2015/368

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-15, § 47
- Ledningskontoret 2015-05-21
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 201

Regionfullmäktiges beslut
•

Besök vid beroendemottagningen för unga, Mini Maria, ska vara avgiftsbefriade.

•

Avgiftsbefrielse ska tillämpas från och med 1 juli 2015.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslöt 2014 att i samarbete med socialnämnden, starta en
beroendemottagning för barn och unga vuxna (upp till och med 24 år).
Sjukvårdsdelen av verksamheten bedrivs inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen av den
specialiserade psykiatrin. Med nuvarande avgiftsbeslut betyder det att besök hos läkare
har en vårdavgift om 300 kronor, besök hos andra personalkategorier har en avgift på
200 kronor. För patienter upp till 18 år är samtliga besök avgiftsfria. Verksamheten
bedrivs inom de budgetramar som nämnden tilldelats av regionfullmäktige.
Under de 3 månader mottagningen varit igång har man haft totalt 90 sjukvårdande
besök av personer i åldern 19-24 år. Avgiften omfattas av högkostnadsskydd vilket
betyder att ca 30-40 procent av besöken kommer att vara avgiftsfria av denna anledning.
En beräkning av förväntad intäkt på vårdavgifter hamnar på mellan 40 000 och 60 000
kronor
Motsvarande mottagningar inom Stockholms Läns Landsting är avgiftsbefriade.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i beslut 2015-04-14 föreslagit att regionfullmäktige
beslutar att besök i öppenvård vid beroendemottagningen för unga, Mini Maria är
avgiftsfri. Nämnden anser att det initialt är mycket viktigt med motivationshöjande
arbete för att öka den unges inställning och förmåga till förändring. Avgiften – särskilt
för drogtesterna – motverkar motivationen. Av den anledningen anser hälso- och
sjukvårdsnämnden att verksamheten ska vara avgiftsbefriad.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 196 forts.
Ledningskontoret instämmer i hälso- och sjukvårdsnämndens resonemang.
Intäktsbortfallet är försumbart och nyttan med verksamheten bör rendera vinster på
andra sätt som motiverar avgiftsbefrielsen.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, tillstyrkt förslaget.
Anförande
Anförande hölls av Stefaan De Maecker (MP).
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Socialförvaltningen Beroendeenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 197

Budgetomföring investeringsanslag
RS 2015/313

- Ledningskontoret 2015-05-08
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 185

Regionfullmäktiges beslut
•

Investeringsmedel, 452 000 kronor, för utbyggnad av nätkapacitet omdisponeras
från regionstyrelsen (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden.

•

Investeringsmedel, 500 000 kronor, för trafikstyrning datanät omdisponeras från
regionstyrelsen (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden.

•

Av avsatta investeringsmedel 2015 för Merit, totalt 500 000 kr, omdisponeras
272 000 kronor till projektet HR-system inom regionstyrelsens investeringsbudget.

•

Av avsatta investeringsmedel 2015 för e-tjänster inkl eHälsa, totalt 2 600 000 kronor,
omdisponeras 500 000 kronor till projekt HR-system inom regionstyrelsens
investeringsbudget.

Ledningskontoret har investeringsmedel för utbyggnad av nätkapacitet liksom för
trafikstyrning datanät. Kvarstående medel uppgår till 952 000 kronor. Flera insatser har
genomförts. Kvarstående behov på datanätsidan är att slutföra införandet av trådlösa
datanät i samtliga lokaler som de pedagogiska verksamheterna använder. Detta avses
göras under 2015. Dessa insatser hanteras direkt av barn- och utbildningsförvaltningen.
Ledningskontoret har fört en dialog med barn- och utbildningsförvaltningen och enats
om att medlen bör överföras till barn- och utbildningsnämnden.
Ett nytt HR-system införs för närvarande. Det är ett komplext och omfattande projekt
som har drabbats av vissa oförutsedda utgifter under projekttiden. Samtidigt disponerar
ledningskontoret investeringsmedel för andra IT-projekt som kunnat slutföras till lägre
utgift än budgeterat. Mot denna bakgrund föreslås att medel från investeringsprojekten
MERIT (272 000 kronor) samt e-tjänster inkl eHälsa (500 000 kronor) överförs till
investeringsprojektet HR-system.
Regionstyrelsen har föreslagit att ledningskontorets förslag tillstyrks.
Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Ledningskontoret Ledning och kommunikation
Ledningskontoret Administrativ utveckling
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 198

Revisorer i Region Gotlands helägda bolag
RS 2015/224

- Ledningskontoret 2015-05-08
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 181

Regionfullmäktiges beslut
•

Auktoriserade revisorer i regionens helägda bolag ska anlitas från samma bolag som
de förtroendevalda revisorerna upphandlat.

Enligt bolagsordningen utses revisorer på bolagsstämman. Förslag på auktoriserad
revisor till bolagsstämman ges av regionfullmäktige.
Ledningskontoret anser att auktoriserad revisor för Region Gotlands helägda bolag alltid
ska anlitas från samma bolag som de förtroendevalda revisorerna upphandlar. Orsaken
är att det underlättar i kommunikationen mellan ägaren och revisorn samt ger en
säkerhet och stabilitet om revisorn av någon anledning behöver bytas ut.
Regionstyrelsen har föreslagit att ledningskontorets förslag tillstyrks.
Expedieras

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 199

Reviderat reglemente för Miljörådet
KS 2011/285

- Ledningskontoret 2015-01-22
- Regionstyrelsen 2015-04-22, § 122

Regionfullmäktiges beslut
•

Ledningskontorets förslag till reglemente för Miljörådet, tillsammans med regionstyrelsen ändringar och kompletteringar antas, med den ändringen att det i § 6 ska
stå opposition istället för minoritet.

Miljörådet har funnits sedan 1990. När tjänsten som kommunekolog tillkom i slutet av
1980-talet önskade de ideella miljö- och naturvårdsorganisationerna på Gotland att få ett
samrådsforum med kommunen, främst kommunekologen.
Uppdraget till miljörådet blev att verka för en god miljö- och naturvård på Gotland, att
verka för att miljö- och naturförhållanden allsidigt belyses i samband med kommunal
planering främst i planprocessens inledande stadier, att diskutera övergripande och
principiella miljö- och naturvårdsfrågor, att stödja praktiska försök och att fungera som
en plattform för utökade kontakter mellan kommunen och ingående organisationer.
När ekogruppen 1999 tillkom med såväl fast anställda som projektanställda inom
ledningskontoret valde kommunekologen att lämna över ansvaret för miljörådet dit.
Ekogruppen upphörde och två tjänster som ekostrateger inrättades 2002, ansvaret för
miljörådet har sedan följt dem till aktuell enhet inom ledningskontoret. Miljörådet har
träffats fyra gånger per år.
Inriktningen hos miljörådet har varierat något under åren, från interna möten till att
hålla publika seminarier i aktuella miljöfrågor eller till att göra tekniska besök med
miljöanknytning, men rådet har inte fungerat som stöd till praktiska försök.
Miljörådets reglemente behöver aktualiseras. Bifogat förslag bygger i de delar som rör
innehåll och uppdrag på förslag från miljörådet under mandatperioden 2011-2014.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 199 forts.
Ledningskontoret anser att miljörådets ordförande, vilket är fallet från år 2015, bör vara ett
regionråd eller annan ledamot av regionstyrelsen med utpekat ansvar för de frågor som
rådet behandlar, för att stärka miljörådets betydelse som forum och skapa direktkontakt
med regionledningen. Vidare bedömning är att de föreningar som ingår i miljörådet lägst
bör har ett visst antal medlemmar, samt att miljörådet ska vara öppet även för
ekonomiska föreningar eller till exempel näringslivsorganisationer som passar in på
medlemsprofilen i övrigt.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag och kompletterat med följande
ändringar och tillägg:
§ 1 p 1 verka för ersätts med bidra till
§ 1 p 2 långsiktigt ekologiskt hållbar samhällsutveckling ersätts med långsiktigt hållbar
samhällsutveckling
§ 5 Miljörådet ska sammankallas till ordinarie möten fyra gånger per år ersätts med Miljörådet ska
normalt sammankallas till ordinarie möten fyra gånger per år.
§ 6 tillägg: en från minoritet respektive majoritet (rörande rådets politiska representation).
§ 6 skriftlig anmälan ersätts med skriftlig ansökan
§ 6 tillägg: är lokal sektion till en rikstäckande organisation
§ 7 Miljörådets vice ordförande utses inom rådet ersätts med Den andre ledamoten utsedd av
regionfullmäktige att delta i rådet utses även till rådets vice ordförande.
Yrkande
•

Meit Fohlin (S) yrkade att regionstyrelsens förslag tillstyrks med den ändringen att det i
§ 6 ändras till ordet opposition istället för ordet minoritet.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Meit Fohlins
tillstyrkande med ändringsförslag och fann att ändringsförslaget vunnit bifall.
Expedieras

Miljörådet
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 200

Riktlinjer mot mutor och korruption
RS 2014/575

- Ledningskontoret 2015-04-30
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 178

Regionfullmäktiges beslut
•

Riktlinjer mot mutor och korruption antas. Riktlinjerna ska ersätta nuvarande
Riktlinjer – Mutor, bestickning och jäv, beslutade i KS 2008-09-18, § 211, i den del
som avser mutor och bestickning. Revidering ska ske i början av varje mandatperiod
eller på förekommen anledning.

Region Gotland arbetar på medborgarnas uppdrag. Medarbetare och förtroendevalda
har ett särskilt ansvar mot medborgarna att bekämpa mutor och andra former av
korruption samt att i övrigt upprätthålla kraven på saklighet och opartiskhet. På så sätt
rubbas inte medborgarnas förtroende och rättssamhället försvaras och stärks.
Inom det offentliga handläggs ärenden och sköts andra uppgifter som ofta har stor
betydelse för enskilda människor eller företag. En grundförutsättning är att regionen
aldrig agerar på ett sådant sätt att förtroendet för myndigheters, styrelsers, nämnders
eller förvaltningars saklighet eller opartiskhet kan rubbas. En anställd eller
förtroendevald ska inte ens kunna misstänkas för att låta sig påverkas av ovidkommande
önskemål eller hänsyn i sitt arbete.
Regionstyrelsen beslutade 2014-11-26, § 372 att ställa sig bakom förslaget om reviderade
riktlinjer mot mutor och korruption samt att remittera förslaget till alla nämnder. De
flesta nämnder har godkänt förslaget utan egna kommentarer men remissen ledde till två
tillägg i riktlinjerna.
−

Under avsnitt Bakgrund och syfte: Uppföljning av riktlinjen bör också ske via
nämndernas internkontrollplaner.

−

Under avsnitt Uppmärksamma mutförsök och andra oegentligheter: Om du skulle få
reda på att någon eller några av dina kollegor låter sig påverkas på ett otillbörligt
sätt eller tar otillbörliga hänsyn i sin tjänsteutövning, ska du snarast informera
lämplig överordnad eller, om det är den personen det gäller, den personens
överordnade eller om det är mer lämpligt regionens chefsjurist eller regionens
revisorer.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 200 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget och beslutat att ledningskontoret får i uppdrag att se
över regler för jäv och andra intressekonflikter.
Anförande
Anförande hölls av Björn Jansson (S).
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 201

Revidering av mat- och måltidspolicy
RS 2014/267

- Ledningskontoret 2015-04-28
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 180

Regionfullmäktiges beslut
•

Ledningskontorets förslag till reviderad mat- och måltidspolicy antas, tillsammans
med regionstyrelsens föreslagna förändringar, enligt nedan:
Förslaget i texten, i andra stycket under rubriken Främja hälsa och välbefinnande på
sidan sju, ändras till:
”Genom upphandling och måltidsplanering ska Region Gotland arbeta aktivt
för att klimatanpassa måltider. Detta sker genom att till exempel säsongsanpassa menyn
och öka andelen vegetariska måltider. Utöver det ska ökning ske av andelen närproducerade
och ekologiskt producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett jordbruk som bidrar till
att nå flera nationella miljömål, bland annat en Giftfri miljö.
En betydande del av matens negativa miljöpåverkan är det spill som uppstår
när maten inte äts upp. Verksamheterna ska aktivt arbeta för att minska matsvinnet."

Kommunfullmäktige antog 2009 mat- och måltidspolicy Den goda måltiden.
Ledningskontoret har genomfört en uppföljning som presenterades i regionstyrelsen
2014-04-22 (RS § 122). Regionstyrelsen gav då ledningskontoret i uppdrag att, i
samarbete med samrådsgruppen och regionens referensgrupp för mat och hälsa, föreslå
revidering av policyn med förtydligande av ansvarsfördelning utifrån det nya regelverket
för serviceförvaltningen.
Ledningskontoret bedömer att revideringen av mat- och måltidspolicyn inte påverkar
eller förändrar nämndernas eller styrelsens arbete för genomförande, uppföljning och
ansvar av policyn. Internremittering har därför inte varit nödvändig.
Utgångspunkten i revisionen har varit att förtydliga ansvarsfördelningen mellan
ledningskontoret och serviceförvaltningen. Ändringar har skett utifrån det regelverk för
serviceförvaltningen som fastställdes av regionfullmäktige 2014-06-16, § 104.
Ledningskontoret föreslår att den reviderade mat- och måltidspolicy godkänns och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 201 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag med nedanstående ändring:
•

Förslaget i texten, i andra stycket under rubriken Främja hälsa och välbefinnande på
sidan sju, ändras till:
”Genom upphandling och måltidsplanering ska Region Gotland arbeta aktivt
för att klimatanpassa måltider. Detta sker genom att till exempel säsongsanpassa menyn
och öka andelen vegetariska måltider. Utöver det ska ökning ske av andelen närproducerade
och ekologiskt producerade livsmedel som i sin tur stödjer ett jordbruk som bidrar till
att nå flera nationella miljömål, bland annat en Giftfri miljö.
En betydande del av matens negativa miljöpåverkan är det spill som uppstår
när maten inte äts upp. Verksamheterna ska aktivt arbeta för att minska matsvinnet."

Regionstyrelsen har även beslutat att ledningskontoret får i uppdrag att återkomma med
en redogörelse för den komplexa bilden av tillsatser.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Brittis Benzler (V), Isabel Enström (MP), Björn
Dahlström (C), Oscar Larsson (FI), Eva Nypelius (C) och Stefaan De Maecker (MP).
Expedieras:

Serviceförvaltningen
Ledningskontoret - enheten för folkhälsa och välfärd
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 202

Regional Digital Agenda för Gotland – Förslag till fastställande av
agendan
RS 2014/722

- Ledningskontoret 2015-05-08
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 188

Regionfullmäktiges beslut
•

Regional Digital Agenda för Gotland fastställs med ändringar enligt nedan:
1. att det under 3. Bredband, Insatsområde 1, Delmål 2 stryks om att kopparnät ska
vara avvecklat till 2020.
2. att det under 3. Bredband, Insatsområde 2, Delmål 1 Vid Förslag på finansiering
även skrivs in Post- och telestyrelsen (PTS).

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att omförhandla uppdraget med länsstyrelsen.

Ett förslag till Regional Digital Agenda har tagits fram för Gotland. Syftet med den
regionala digitala agendan är att skapa en helhetsbild av prioriterade mål och aktiviteter.
Agendan är en handlingsplan för hur digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i länet
under resten av årtiondet. Styrande dokument har varit den digitala agendan för Europa
samt den digitala agendan för Sverige.
Förslaget till agenda i sin helhet diskuterades vid en öppen hearing på regionen den 29
januari 2015. Inbjudan riktades till såväl allmänhet som förtroendevalda och anställda.
Ungefär 100 personer deltog vid hearingen. Hearingen blev en del av den kreativa
processen att skapa en gemensam agenda. Efter denna hearing inbjöds även
organisationer och myndigheter mer formellt att komma in med synpunkter och
delta i ett samråd.

Under våren har också en internremiss av agendaförslaget genomförts till
nämnderna inom Region Gotland. Uppslutningen bakom förslaget har varit stor,
nämnderna ser agendan som en viktig del av styrningen av hur IT ska kunna bidra
till verksamheterna och att utveckla tjänster gentemot boende, besökare och företag.
Barn- och utbildningsnämnden (BUN) skriver till exempel:
” (BUN) … stödjer den Regionala Digitala Agendan i stort och anser att insatsområdena
är strategiskt viktiga och handlingsplanerna väl valda.”
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 202 forts.
Tre nämnder, BUN, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN) och hälsooch sjukvårdsnämnden (HSN), ansåg att delar av agendan borde omarbetas och
utvecklas. Utifrån dessa yttranden har agendan i nära samverkan med handläggare
från berörda förvaltningar omarbetats.
Länsstyrelsen avser att fastställa agendan samma dag som regionfullmäktige har sitt
sammanträde, 15 juni.
Anföranden
Anföranden hölls av Peter Wennblad (M), Ola Lindvall (C), Stefan Nypelius (C) och Anna
Hrdlicka (M).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Björn Jansson (S), på tillstyrkan av
regionstyrelsens förslag med ändringar av:
1. att det under 3. Bredband, Insatsområde 1, Delmål 2 stryks om att kopparnät ska
vara avvecklat till 2020,
2. att det under 3. Bredband, Insatsområde 2, Delmål 1 Vid Förslag på finansiering
även skrivs in Post- och telestyrelsen (PTS), samt att,
3. Regionstyrelsen får i uppdrag att omförhandla uppdraget med länsstyrelsen.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius
ändringsyrkanden och fann att ändringsyrkandena hade vunnit bifall.
Expedieras

Länsstyrelsen på Gotland
Alla nämnder
Ledningskontoret Administrativ utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 203

Motion. Ny simhall i Visby
RS 2014/684

- Motion 2014-11-28
- Ledningskontoret 2015-01-09
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 144

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att 1,5 miljoner kronor för utredning av ärendet avsätts i
regionstyrelsens investeringsbudget för år 2020.

Mats-Ola Rödén (FP) m.fl. yrkar i motion 2014-11-24 om att regionfullmäktige ger
regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen av ett nytt badhus i Visby och att
regionstyrelsen under 2015 ska återkomma med förslag om lämplig placering, hur ett
modernt badhus kan tänkas se ut samt hur finansieringen ska ske. Motionärerna menar
att detta är nödvändigt som ett utvecklingssteg inom folkhälsan.
Regionstyrelsen tog 2011-10-27, § 294 ett inriktningsbeslut enligt nedan:
−

Redovisat lokalprogram gäller som preliminärt.

−

Badhuset ska placeras vid Gutavallen.

−

Badhusets nettodriftkostnad uppgår preliminärt till 6-12 mkr/år.

−

Ta fram modell för partnerskap (offentlig-privat samverkan; OPS) för finansiering
och drift.

−

Skapa projektorganisation, samt process- och tidplan med utgångspunkt i förslag i
bilagd utredning.

−

För 2012 anslås 2 mkr i regionstyrelsens investeringsbudget för projektets
bedrivande.

−

Konsekvensutredning avseende skillnader mellan Gutavallen och Visborg ska också
redovisas.

Då det i samband med beslut om investeringsbudget 2012 och 2013 inte funnits
utrymme för att prioritera ett nytt badhus är projektet vilande.
Region Gotland beslutade i november (RF 2014-11-28, § 55) om investeringsbudget
2015-2016 samt investeringsplan 2017-2019. I planen fram till 2019 finns i dagsläget
inga medel avsatta till att bygga ett nytt badhus i Visby.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 203 forts.
Ärendet återremitterades vid arbetsutskottets sammanträde 2015-02-03, § 27 för fortsatt
hantering vid budgetberedningen våren 2015.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att 1,5 miljoner kronor för
utredning av ärendet avsätts i regionstyrelsens investeringsbudget för år 2020.
Anföranden
Anföranden hölls av Johan Thomasson (FP), Stefaan De Maecker (MP) och Leif Dahlby (S).
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 204

Motion. Ökat stöd till idrottsrörelsen
RS 2014/683

- Motion 2014-11-28
- Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03, § 5
- Ledningskontoret 2015-04-29
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 171

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till regionens ekonomiska läge samt kultur- och
fritidsnämndens yttrande.

Ulf Klasson (FP) har i en inlämnad motion yrkat i att aktivitets- och resestödet för
idrottsrörelsen ökas med 1,5 miljoner kronor (mnkr) 2015 och att Gotlands
idrottsförbund får uppdraget att utifrån givna ramar och regler fördela och följa upp
aktivitets- och resebidraget till idrottsrörelsen.
I motionen anförs att stödet till idrottsrörelsen har minskat med 27 % sedan 2009 och
om budgeten till idrottsrörelsen inte uppräknas kommer riksidrottsförbundet att ge
mindre statligt stöd till de gotländska föreningarna de närmaste åren.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat ett yttrande om motionen, § 5 2015-02-03, och
bedömer att det inte finns utrymme inom befintlig budgetram att öka aktivitets- och
resestödet till idrotten.
Ett överförande av uppdrag till Gotlands Idrottsförbund skulle innebära merkostnader
både för regionen såväl som Gotlands Idrottsförbund. Ungdomsverksamhet bedrivs
inte bara genom idrotten utan även i andra föreningar. Det finns en klar fördel att
behålla helhetssynen på hela ungdomsverksamheten på Gotland.
Ledningskontoret ställer sig bakom kultur- och fritidsnämndens yttrande och förslår att
motionen avslås. Det ansträngda ekonomiska läge som regionen befinner sig i under
innevarande år samt kommande treårsperiod, tillåter inga kostnadsökningar. Sannolikt
behövs även stora besparingar göras.
En av Region Gotlands övergripande strategier är att prioritera barn- och unga. Det
innebär bland annat att så långt det är möjligt, i beslut om exempelvis bidrag till
föreningar, arbeta för att prioritera barn och unga.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 204 forts.
Kultur- och fritidsnämnden ställer sig positiv till att motionen riktar sig till barn- och
ungdomsverksamhet som generellt är ett prioriterat område inom nämndens
verksamhetsområde. Kultur- och fritidsnämnden finner att uppdraget att fördela bidrag
till idrottsrörelsen även i fortsättningen bör ligga kvar inom regionen. Det ger en politisk
styrka som är förankrad hos medborgarna på ett nära och demokratiskt sätt.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås med hänvisning till regionens
ekonomiska läge samt kultur- och fritidsnämndens yttrande.
Yrkanden
•

Ulf Klasson (FP) yrkade på bifall till motionen.

•

Björn Jansson (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Ulf Klassons yrkande
om bifall till motionen och förklarade sig anse att regionstyrelsens förslag hade vunnit
bifall.
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 205

Motion. 90 km/tim på länsvägarna
RS 2014/681

- Motion 2014-11-28
- Ledningskontoret 2015-05-11
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 172

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Mats-Ola Rödén (FP) föreslår i en motion att
regionstyrelsen ska kontakta regeringen, trafikutskottet, Trafikverket, Näringsdepartementet och andra relevanta institutioner för att erhålla stöd för standardhöjningar av 140-vägarna och för utbyggnad av cykelvägar. Regionstyrelsen föreslås
även redovisa gjorda kontakter och resultat av dessa från.
Enligt motionärerna behöver standarden på vägarna höjas så att 90 km/tim blir norm,
då det förbättrar möjligheterna att bo och verka över hela Gotland. Samtidigt med den
standardhöjningen bör möjligheten till utbyggnad av cykelvägar längs dessa vägar
prövas, för att främja bl.a. arbetspendling och besöksnäring.
Trafikverket lämnade 2012 rapporten Utvärdering av nya hastighetsgränser. Trafikverket
föreslår att hastighetsgränserna 50, 70 och 90 km/timmen tas bort, då det skulle leda till
färre allvarliga olyckor och minska antalet som dödas i trafiken med 30 personer per år.
Därtill skulle det minska trafikens miljöbelastning genom mindre buller i tätorter och
något minskat utsläpp av koldioxid. Riksdagen har inte fattat beslut om att övergå till
jämna hastighetssteg. Hastighetsöversynen omfattade vägar på det statliga vägnätet, i
huvudsak de med en hastighet över 70 km/tim. Vägarna kontrollerades med avseende
på hastighet, vägens standard, trafikflöde, trafiksäkerhet, olycksstatistik, buller,
miljökvalitetsnormer och koldioxidutsläpp samt dess betydelse för exempelvis
pendlingstrafik och tung trafik.
För 90-vägar krävdes antingen mitträcke eller räfflad mittlinje och 2 – 3 omkörningsfält
per 1 mil väg. 90-vägar som klassades som mindre säkra fick hastigheten 80 km/tim.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 205 forts.
För Gotlands del visade Vägverkets bedömning att få vägar kunde behålla 90 km/tim,
utan mycket omfattande insatser. Vägarna är smala, och/eller hade dålig sikt och farliga
sidoområden. Enligt Vägverket skulle de flesta av vägarna kunna ha en hastighet på 80
km/tim, men även för detta skulle omfattande insatser krävas. 90 km/tim kunde fortsatt
bara gälla på väg 143 Visby – Roma, väg 140 del av vägen mellan Visby och Tofta samt
väg 148 Lärbro – Fårösund. Medel för åtgärder med anledning av hastighetsöversynen
avsattes med 3 miljoner kronor per år i Länsplan för regional transportinfrastruktur
2010-2021. I planen noterades att kostnaderna för de åtgärder som måste genomföras
med anledning av det nya hastighetssystemet kraftigt översteg Gotlands planeringsram. I
Länsplanen för 2014 – 2025 har 2 miljoner avsatts för perioden 2014 - 2017.
En av strategierna i Vision Gotland 2025 är att utveckla 140-vägarna till snabba och
säkra matarvägar och därmed krympa avstånden på Gotland.
Inom länsplanerna för regional transportinfrastruktur kan infrastrukturåtgärder
genomföras dels inom statens ansvarsområde (åtgärder på och kring det statliga
vägnätet), och dels som statlig medfinansiering till kommuner och kollektivtrafikmyndigheter. Gotlands ekonomiska ram uppgår för närvarande till cirka 17 milj. kronor
per år. Några mer omfattande åtgärder, t.ex. på det statliga vägnätet, är därmed svåra att
genomföra. Därför vore det värdefullt, enligt motionsförslaget, att kontakta lämpliga
instanser om hur generella förbättringar på det statliga vägnätet ska kunna genomföras.
Det gäller även byggande av cykelleder. Här bör utgångspunkterna vara de behov som
finns, de regionala målen om snabba och säkra transporter i ett långsiktigt hållbart
resande, och de nationella målen. Det nationella transportpolitiska målet handlar om att
säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning i
hela landet. Till målet finns ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål om
säkerhet, miljö och hälsa kopplade. Vad gäller just 90 km/tim, är med samma förutsättningar, som då hastighetsförändringarna genomfördes, sannolikheten antagligen inte
stor för en återgång till 90 km/tim, då det som nämnts ovan krävdes mycket kostsamma
åtgärder för att upprätthålla den hastigheten. Till det ska läggas en eventuell utfasning av
90 km/tim.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen bifalls så tillvida att regionstyrelsen ska
kontakta lämpliga instanser om hur generella förbättringar på det statliga vägnätet ska
kunna genomföras, liksom en utbyggnad av cykelvägar.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 205 forts.
Yrkanden
•

Lisbet Bokelund (MP) yrkade, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP), bifall
till motionen och på tillägg om att det i motionens första att-sats även ska skrivas in
att ”få säkra busshållsplatser”.

•

Björn Jansson (S) yrkade, med instämmande av Eva Nypelius (C) och Simon
Härenstam (M), avslag på Lisbet Bokelunds tilläggsyrkande.

Ordföranden ställde proposition regionstyrelsens förslag och Lisbet Bokelunds
tilläggsyrkande och förklarade att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall.
Expedieras

Ledningskontoret Samhällsbyggnad för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 206
Årsredovisning och revisionsberättelse för Stiftelsen Gotlandsmusiken
2014
RS 2015/380

- Gotlandsmusiken 2015-06-01, årsredovisning och revisionsberättelse

Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat- och balansräkning för år 2014 fastställs för stiftelsen Gotlandsmusiken.

•

Stiftelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

Regionfullmäktige har att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet
för stiftelsen Gotlandsmusiken för verksamhetsåret 2014.
Jäv
Björn Jansson (S) och Mona Eneqvist (S) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.
Expedieras

Stiftelsen Gotlandsmusiken
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 207
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet
Finsam Gotland 2014
RS 2015/380

- Samordningsförbundet Finsam Gotland 2015-06-01, årsredovisning och revisionsberättelse

Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat- och balansräkning för år 2014 fastställs för samordningsförbundet Finsam
Gotland.

•

Samordningsförbundet Finsam Gotland beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2014.

Regionfullmäktige har att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet
för samordningsförbundet Finsam Gotland (Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser) 2014.
Anförande
Anförande hölls av Hanna Westerén (S).
Jäv
Brittis Benzler (V) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.
Expedieras

Samordningsförbundet Finsam Gotland
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 208

Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen för 2014;
anmälan
RS 2015/380

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

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Årsredovisningar och revisionsberättelser av regionen ägda eller delägda dotterbolag har
lämnats till regionfullmäktige, enligt rubricerat, för kännedom.
Anm: Ännu återstående årsredovisningar för Region Gotlands bolag är:
- ALMI Företagspartner Gotland AB
- Regioninvest Gotland AB
- Gotlands Stuveri AB
- Gotlands Elförsäljning AB

Jäv
Jäv anmäldes av Rolf Öström (M), som inte deltog i ärendets behandling.
Anförande
Anförande hölls av Simon Härenstam (M), Björn Jansson (S), Ulf Klasson (FP) och
Bo Björkman (S).
Expedieras:

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 209
Avsägelser och fyllnadsval. Närs Sparbank. Inspiration Gotland AB.
Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
RS 2015/6

Regionfullmäktiges beslut
•

Hanna Wiman och Beata Afzelius (MP) befrias från sina uppdrag.

•

Till ny ledamot i Inspiration Gotland AB t.o.m. bolagsstämman 2019 utses:
Eva Werkelin, Vibble Högklintsvägen 19, 622 60 Visby

•

Utseende av huvudman för Närs Sparbank och ersättare i styrelsen för Gotlands
Näringslivs- och Etableringsservice AB bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Lennart Andermo (MP) får inte vara huvudman för Närs Sparbank p.g.a. för hög ålder.
Hanna Wiman har avsagt sig uppdraget som ledamot i styrelsen för Inspiration Gotland
AB.
Beata Afzelius (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Gotlands
Näringslivs- och Etableringsservice AB.
Expedieras

Berörda styrelser och nämnder
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 210

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag, förutom att Eva Bofrides förslag ska överlämnas
till tekniska nämnden.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Gunnar Bergfasths medborgarförslag om att skapa ett Visuellt
Centrum som en del av Science Park
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2015/249
2015-04-13

Björn Erikssons medborgarförslag om att Region Gotland borde
erbjuda systemet Fastighetsnära insamling (FNI)
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2015/253
2015-04-14

Barbro Lindströms medborgarförslag om att skolklasser t.o.m. årskurs RS 2015/277
2015-04-27
3 ska få åka buss utan kostnad med kollektivtrafiken
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Björn Sandbergs medborgarförslag om att säkerställa ett
framgångsrikt asylmottagande genom att beräkna och avsätta de
extra resurser som krävs
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2015/293
2015-04-27

Owe Ronströms medborgarförslag om att installera världens största
vattenorgel i Visby
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2015/302
2015-05-04

Ann-Katrin Erikssons medborgarförslag om att anlägga en cykel- och RS 2015/340
2015-05-18
gångbana längs Västra Törneqvior
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Leif Gustafssons medborgarförslag om att införa skärpta regler för
beredning och beslut av medborgarförslag
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2015/346
2015-05-20

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 210 forts.
Eva Bofrides medborgarförslag om beläggningen på inre parkeringen RS 2015/347
2015-05-20
på Visborg, f.d. kaserngården
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden
Lars Håkanssons medborgarförslag om underhåll av
Skogsholmsvägen i Visby
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2015/352
2015-05-22

Yr k a nde
•

Karl-Allan Nordblom (MP) yrkade att Eva Bofrides förslag ska överlämnas till tekniska
nämnden istället för byggnadsnämnden.

Ordföranden ställde proposition på Karl-Allan Nordbloms yrkande och fann att det
hade vunnit bifall.
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 211
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Tommy Gradenborgs medborgarförslag om att riva den gamla Q8-macken på Scheelegatan.
KS 2011/641
•

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-06-24

Stig Hammarstedts medborgarförslag om en portabel utomhusscen till östercentrum.
RS 2014/439
•

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 27

Mikael Mellqvists medborgarförslag om att skapa ett kulturcentrum på fastigheten
Gotland Visby Solberga 1:22, den s.k. Korsbetningen. RS 2014/397
•

Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 28

Elsie Hanssons medborgarförslag om att införa trådbunden internet och
telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands verksamheter. RS 2014/482
•

Regionstyrelsen 2015-04-22, § 120

Magnus Hellströms medborgarförslag om att upprätta Plustrafik kvällstid mellan Visby och
Katthammarsvik. RS 2014/24
•

Tekniska nämnden 2015-04-29, § 90

Gunilla Schentz’ medborgarförslag om en busslinje Visby-Gothem-Åminne. RS 2013/744
•

Tekniska nämnden 2015-04-29, § 91

Tina Messings medborgarförslag om en ny busslinje som sommartid passerar alla
attraktiva sevärdheter och servicefunktioner i Visby med närområden. RS 2014/92
•

Tekniska nämnden 2015-04-29, § 92
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 211 forts.
Anföranden
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M), Björn Jansson (S) och Lisbet Bokelund (MP).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 212
Interpellation. Nedrustning av vägbelysning i Stånga
RS 2015/290

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Roger
Wärn (M) om nedrustning av vägbelysning i Stånga. Roger Wärn tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Eva Nypelius (C).
Interpellation 2015-04-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 213
Interpellation. Bortglömd uppsägning av hyreskontrakt
RS 2015/289

Socialnämndens ordförande Maria Björkman (S) besvarade interpellation av Simon
Härenstam (M) om bortglömd uppsägning av hyreskontrakt. Simon Härenstam tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-04-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 214
Interpellation. Tidigare ställd motion om gångväg och cykelväg mellan
Sjuströmmar och Mojnareområdet i Slite
RS 2015/291

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Mats
Hedström (M) om tidigare ställd motion om gångväg och cykelväg mellan Sjuströmmar
och Mojnareområdet i Slite. Mats Hedström tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2015-04-27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 215

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (FP)
Fördjupad granskning av intern styrning och kontroll av hälso- och
sjukvårdsnämndens förvaltning

RS 2015/407
2015-06-15

Kaj Lundmark (SD)
Kostnadsfria måltider för alla lärare

RS 2015/408
2015-06-15

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 216
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Lena Celion (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S)
ställa interpellation om användande av titeln boendeassistenter för undersköterskor som
arbetar inom socialförvaltningens vård och omsorg.
RS 2015/ 409

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om mottagning av verksamhetsavfall.
RS 2015/ 410

Elin Bååth (Fi) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om handlingsplan för utsatta EU-medborgare.
RS 2015/ 411

Elin Bååth (Fi) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om uppföljning av HBTQ-studie.
RS 2015/412

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 217

Flyktingmottagning. Asylboende
RS 2014/148

- Ledningskontoret 2015-05-13
- Avsiktsförklaring 2015-05-20
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 190

Regionfullmäktiges beslut
•

Avsiktsförklaringen fastställs i enlighet med förslaget, med den ändringen att på
sidan sju (av nio) i tredje stycket stryks andra och tredje meningen och ersätts med
meningen ”Utgångspunkten är att Migrationsverkets hyra ger kostnadsstäckning för
Region Gotland”.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att ansvara för en central ekonomiadministrativ
funktion för hantering av statliga ersättningar för asylsökande och nyanlända, samt
en funktion för regionövergripande samordning och strategiska utvecklingsfrågor
rörande integration.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med nämnderna ta fram en översikt
över uppdrag och ansvarsfördelning i integrationsarbetet inom Region Gotland.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att förvalta en buffert för merkostnader som inte täcks
av de statliga regelverken för ersättningar till kommuner och landsting för
asylsökande respektive för nyanlända med uppehållstillstånd. Nivån på bufferten
bestäms i budget för 2016.

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Kaj Lundmarks yrkande om avslag på
avsiktsförklaringen: Kaj Lundmark (SD) Arvid Olofsson (SD) och Björn Ljung (SD).

En gemensam avsiktsförklaring i syfte att möjliggöra asylboende på Gotland har på
regionstyrelsens uppdrag tagits fram av ledningskontoret, Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen. Asylboende ska ses som en del i strategi för att få fler nyanlända
med uppehållstillstånd att bosätta sig på Gotland. Avsiktsförklaringen har remitterats till
nämnderna och Gotlandshem för synpunkter. Nämnderna och ledningskontoret
bedömer att de statliga ersättningarna för kommun- och landstingsinsatser inte kommer
att full ut täcka faktiska kostnader. Detta dels för att de nationella förordningarna om
ersättningar inte avser att täcka alla typer av kostnader, dels för att det är omvittnat
komplicerat att använda rutiner för återsökning av kostnader.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 217 forts.
Det kommer att krävas kompetensutveckling, viss nyrekrytering, exempelvis inom
primärvård och psykiatri, men även när det gäller central ekonomisk administration och
strategisk planering och samordning i syfte att skapa effektiva processer med tydlig
ansvarsfördelning.
Ökat mottagande måste beaktas i långsiktig bostadsplanering.
Ledningskontoret har föreslagit att avsiktsförklaring med tillhörande uppdrag beslutas av
regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att avsiktsförklaringen
fastställs och att de därmed tillhörande uppdragen godkänns.
Jäv
Jäv anmäldes av Filip Reinhag (S), som inte deltog i ärendets behandling.
Anförande
Anförande hölls av Oscar Larsson (FI),
Yrkanden
•

Kaj Lundmark (SD) yrkade avslag på avsiktsförklaringen.

•

Björn Jansson (S) yrkade, med instämmande av, Saga Carlgren (V), Eva Nypelius (C),
Oscar Larsson (FI), Inger Harlevi (M), Simon Härenstam (M), Isabel Enström (MP), Anna
Hrdlicka (M) Meit Fohlin (S), Lisa Blochmann (C), Stefaan De Maecker (MP), Antonia
Broén (S), Johan Thomasson (FP) och Hanna Westerén (S), tillstyrkan på regionstyrelsens
förslag med ändring av avsiktsförklaringen sidan sju (av nio) tredje stycket där andra
och tredje meningen stryks och ersätts med meningen ”Utgångspunkten är att
Migrationsverkets hyra ger kostnadsstäckning för Region Gotland”.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-06-15

Rf § 217 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på Björn Janssons tillstyrkan av regionstyrelsens förslag
med tilläggsyrkanden och Kaj Lundmarks yrkande om avslag på avsiktsförklaringen och
förklarade sig anse att Björn Janssons förslag antagits. Omröstning begärdes. JA för
Björn Janssons förslag. NEJ för Kaj Lundmarks avslagsyrkande. Omröstningen utföll med
68 ja-röster och 3 nej-röster. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionstyrelsens förslag med Björn Janssons tilläggsyrkanden har vunnit majoritet i omröstningen.
Expedieras

Arbetsförmedlingen
Migrationsverket
Alla nämnder
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd för åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Bilaga § 212
Ledamoten Roger Wärn (M) har ställt följande interpellation till mig som ordförande i tekniska
nämnden.

Interpellation: Nedrustning av vägbelysning i Stånga
Till: Tommy Gardell ordförande Tekniska Nämnden
I januari 2014 monterades ett drygt 10-tal belysningsstolpar ner i Stånga efter väg 144. I
interpellationssvaret våren 2014 angav Du att det var Trafikverkets ansvar.
Enligt brev från Trafikverket har stolparna aldrig tillhört dem, utan hela tiden varit
Gotlands kommuns ansvar. Belysningsstolparna i Stånga ingår med andra ord inte i den
planerade diskussionen med Trafikverket.
Med anledning av ovanstående vill jag veta:
- Vilken plan finns för att återställa de nedmonterade belysningarna i Stånga?
Se även bilaga från Trafikverket
Stånga 2015-04-27
Roger Wärn (M)
Bilaga från trafikverket
Att Trafikverkets diarie: hör till ärende TRV2014/12210
Hej Roger!
Tack för ditt mejl.
Jag måste börja med att förtydliga en del i mitt tidigare svar som rörde avtal om belysningsanläggningar utmed
statliga vägar på Gotland. Tidigare avtal har reglerat vilka belysningsanläggningar som dåvarande Vägverket skulle
överta ägande, drift och underhåll av från Region Gotland, inte tvärt om. Belysningsanläggningarna som du har
frågor kring omfattades inte av avtalet utan har tillhört de belysningsanläggningar som Region Gotland har ägt.
Som nämndes i tidigare svar så har Trafikverket en dialog med Region Gotland om hur belysningsanläggningar som
Region Gotland inte avser fortsätta underhålla och förnya ska hanteras.
Ett första steg har varit att genomföra en utredning om vilka av aktuella belysningsanläggningar som utifrån Vägar
och gators utformning med mera det finns skäl att fortsätta ha belysning på. Utredningen bedöms vara klar senast till
sommaren.
När behovet klargjorts måste en diskussion om förutsättningar för investeringar av nya belysningsanläggningar föras
med Region Gotland då medel för nyinvesteringar finansieras av länsplan för transportinfrastruktur för Gotland.
Länsplanen upprättas av Region Gotland.
Med vänlig hälsning ,Martin Bylander ,Samhällsplanerare, martin.bylander@trafikverket.se
Mobil: 070- 641 40 35 Trafikverket ,Telefon: 0771-921 921, www.trafikverket.se , Att Trafikverkets diarie: hör till ärende
TRV2014/12210

Svar på interpellation från Roger Wärn
Belysning i Stånga
Stora delar av gatubelysningen på landsbygden och i tätorterna uppfördes i slutet på 60-talet och
under 70-talet. Dåvarande Vägverket som väghållare för statens vägar valde 1995 att endast ta
över 645 av dem 2100 lampor som då fanns på statens vägar. Redan då fastslogs det av dåvarande
Kommunförbundet och Vägverket att belysningen är ett ansvar för väghållaren. Detta har även
bekräftas av Trafikverket i svar till region under 2015.
Eftersom dåvarande Vägverket ändå valde att inte ta över driften av 2100 lampor på sina vägar
har Region Gotland ansvarat för driften under alla år.
Eftersom staten har ett väghållaransvar för sina vägar beslutade tekniska nämnden1995-06-28
paragraf 160 att inte investera i belysning på statliga vägnätet.
Efter en motion i fullmäktige 2002, som gick ut på att belysningen på landsbygden skulle i allt
väsentligt bibehållas, begärde tekniska nämnden tilläggsanslag för att investera i belysning på
några av Trafikverkets vägar. Dåvarande kommunstyrelse avslog begäran med motiveringen att
kommunen inte är ansvarig för belysning på statens vägar.
Dåvarande Vägverket höll redan då på med en översyn av belysning på statens vägar och
nuvarande Trafikverket har lovat svar vid ett antal tillfällen genom åren och det senaste budet är
ett svar till sommaren 2016.
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.
Något beslut om demontering på statens vägar finns inte, utan regionen väntar på svar från
Trafikverket, som är väghållare, på vilket ansvar de som väghållare är beredd att ta för
belysningen på statens vägar.
Det som redan har demonterats har gjorts av GEAB eftersom dem enligt gällande underhållsavtal
med regionen har ett elsäkerhetsansvar. De 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.
I Stånga var stolpar så dåliga att dem blåste ner och även ledningar och armaturer var dåliga.
GEAB demonterade då av säkerhetsskäl ner belysningen.
Regionen ställde frågan till Trafikverket om dem var beredda att investera i ny belysning i Stånga,
vilket dem inte var, eftersom de valt att inte ta över belysningen.
Samma svar har Trafikverket lämnat på andra ställen där GEAB dömt ut belysningen, Boge kors,
Vall och Vägume.

Den diskussion som Region Gotland har med Trafikverket, omfattar alla de belysningar på
statens vägar, där regionen ansvarat för driften under alla år. Där ingår självklart även belysningen
på Trafikverkets vägar i Stånga.
Ett bra exempel på väghållarens ansvar är den nya cirkulationsplatsen vid Stenhuggaren i Visby.
Regionen har byggt en ny cirkulationsplats som finansierats ihop med företag i området.
Trafikverket har inte finansierat någon del utan endast ställt krav på utformning. I bygget ingick
belysning runt cirkulationsplatsen.
När bygget var klart meddelade Trafikverket att dem som väghållare tar över ägandet och driften
av cirkulationsplatsen där belysningen ingår. När det gäller Stånga och många andra statliga vägar
runt om på ön, där Trafikverket är väghållare, finns inget intresse att ta det självklara ansvaret
som väghållare.

Visby 2015-06-11

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Socialförvaltningen

1 (1)
Handlingstyp Svar interpellation
Datum 2015-06-11

Bilaga § 213

Svar interpellation Bortglömt hyreskontrakt kostar Region
Gotland miljoner
Simon Härenstam har i en interpellation ställt frågor kring ett ”bortglömt
hyreskontrakt” avseende Silvergatan i Hemse.
Vad som har hänt i det här fallet har kartlagts i en händelseanalys, som visar att
avtalet var uppsagt men att uppsägningen hävdes. Oklarheter råder varför
hävningen av uppsägningen skedde och återtagande av lokalen begärdes av
Teknikförvaltningen till Gotlandshem då det saknas skriftlig dokumentation
som visar att Socialförvaltningen önskade häva uppsägningen. Då varken
Socialförvaltningen eller Teknikförvaltningen idag kan återfinna
dokumentation mellan varandra rörande hävningen av uppsägningen så kan vi
konstatera att åtgärder måste vidtas så att inte detta kan inträffa igen.
Teknikförvaltningen har med anledning av ovanstående händelse tagit på sig
att ta fram en skriftlig rutin som skall följas när en förvaltning gör en
uppsägning eller häver en uppsägning. Denna rutin skall kommuniceras och bli
känd inom alla förvaltningar.
Region Gotland tillsammans med Migrationsverket är mitt i en process för att
hitta boenden till asylverksamheten. Silvergatan i Hemse är presenterat för
Migrationsverket och är ett av de boenden som intressant för detta ändamål.
Marica Gardell har fört samtal med Staffan Thurgren och Arild Kleven på
Gotlandshem huruvida det finns möjligheter till att återlämna Silvergatan
tidigare till Gotlandshem vilket de inte ser som möjligt utifrån rådande praxis.
Däremot är Gotlandshem positiva till att ge möjlighet för andra hyresgäster att
ta över avtalet.
Maria Björkman
Ordförande Socialnämnden

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-son@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Bilaga § 214
Ledamoten Mats Hedström (M), har ställt följande interpellation till mig som ordförande i
tekniska nämnden
INTERPELLATION: Motion Gång - cykelväg Sjuströmmar-Mojnareområdet
Till: Regionfullmäktige
Betr: Ovan angivna motion av den 2013-04-22 lämnades till regionfullmäktige för behandling.
Att:”Region Gotland skulle se över möjligheterna att uppföra en gång alternativt gång och cykel
väg över Sjuströmmar fram till affärsområdet vid Mojner för ökad trafiksäkerhet”.
Jag vill ha en redogörelse vad som hitintills gjorts i utredningsarbetet för att möjliggöra en gångcykelväg.
Mats Hedström (M)
Interpellationen har av fullmäktiges presidium överlämnats till Tekniska Nämndens ordförande
Tommy Gardell för besvarande.
Mitt svar:
Motionen behandlades av Regionfullmäktige 2014-03-31 § 49. Beslutet blev att Motionen bifalls
genom tekniska nämndens beslut att uppdra till samhällsbyggnadsförvaltningen att ta upp frågan i
samband med nästa samrådsmöte med Trafikverket.
Det som sedan hänt i frågan är att förvaltningen i enlighet med Regionfullmäktiges beslut tagit
upp frågan i samband med samrådsmöte med Trafikverket.
Visby 2015-06-11

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

2015-06-14

Bilaga § 215

Motion: Kostnadsfria måltider för ALLA lärare
Motion till Gotlands Regionfullmäktige
Bakgrund:
Måltiden är en mycket viktig del av elevens skoldag, det är då energin ska fyllas på så att eleven
får energi nog att orka vara fokuserad under resterande del av skoldagen. För en del elever kan
dessutom skollunchen vara det enda lagade mål mat som de äter under en hel dag.
Att maten är näringsrik och vällagad är självklart faktorer som kommer påverka om eleven får i
sig tillräckligt med energi för att orkar hela skoldagen. Även miljön i skolmatsalen påverkar starkt
hur mycket de kommer att äta, eller i värsta fall om de t o m kommer hoppa över lunchen.
Med för lite energi i kroppen går prestationsförmågan ner. Det innebär att eleverna kommer få
svårare att ta till sig av utbildningen. Genom att lärarna äter lunch med sina elever kan ljudnivån
och stressnivån påverkas positivt i skolmatsalen. Eleverna kan då få en trevlig stund i matsalen
tillsammans med andra elever och fler vuxna, något som skapar samhörighet och trygghet för
eleverna, och även läraren.
Läraren blir en god förebild i hur man uppför sig under en måltid, hur man umgås samt att
läraren kan förmedla en positiv inställning till maten. Under lunchen kan läraren dessutom
förmedla kunskap om goda och hållbara matvanor, hur man arrangerar en bra måltid, kostens roll
i idrottande samt kultur och historia kring mat och maträtter.
Vår tanke är inte att det ska vara en arbetsuppgift eller pedagogisk verksamhet för läraren. Vi tror
att vi kan uppmuntra fler lärare att äta i skolmatsalen tillsammans med eleverna om de alltid äter
kostnadsfritt.
Sverigedemokraterna Gotland föreslår därför Regionfullmäktige att besluta:
- Att utreda möjligheten till kostnadsfria måltider för lärarna i grundskolan.

SD Gotland genom Kaj Lundmark

_________________________________________________________________________________________________________________

Bilaga § 215

Motion:

Fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Sjukvården på Gotland har under många år haft stora underskott i sin verksamhet och
underskottet för 2015 fortsätter att öka och närmar sig nu enligt prognos ca 70 miljoner
kronor.
Det är i dagsläget svårt att bedöma om hälso- och sjukvården har ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella rapporteringen är tillförlitlig.
Det pågår åtgärder inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen för att komma tillrätta med
underskotten och arbetet med bland annat Struktur 2015 har förutsättningar att bidra till
detta.
Men de återkommande underskotten och de återkommande problemen avseende
exempelvis bemanning och arbetsbelastning för personalen inom sjukvården på Gotland gör
att det behövs en fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Den oberoende fördjupade granskningen av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen bör därför
exempelvis besvara följande frågor:
•
•
•
•
•
•
•

Hur är styr- och kontrollprocessen i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen upplagd?
Hur fungerar tillsynen av styr- och kontrollprocessen?
Görs väsentlighets- och riskanalyser av verksamheten och hur beaktas dessa i den
interna styr- och kontrollprocessen?
Vilka styrningsåtgärder och kontrollaktiviteter förekommer?
Finns tydliga informationskanaler inom Hälso- och sjukvården såväl vad avser nya
regler/rutiner som när man internt upptäckt brister i organisationen?
Hur säkerställs att förbättrings- och förändringsförslag tas tillvara?
Hur säkerställs att medarbetarna är delaktiga i förbättrings- och förändringsarbetet?

Med anledning av ovanstående yrkar vi;
att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av
Hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs.
För Borgerlig samverkan 2015-06-15

Eva Nypelius
Centerpartiet

Simon Härenstam
Moderaterna

Johan Thomasson
Folkpartiet

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2015-06-15

Omröstning § 217
Ärende: Flyktingmottagning. Asylboende
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Stefan Wramner (M)
Eva Nypelius (C)
Ola Lindvall (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Lisa Blochmann (C)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Mats Sundin (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Hanna Lenholm (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Bibbi Olsson (C)
Eva Ahlin (C)
Mats Hedström (M)
Roger Wärn (M)
David Lindvall (S)
Mikael Nilsson (S)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Lars Siggelin (V)
Thomas Gustafson (V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Per-Anders Croon (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Antonia Broén (S)
Lena Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag med Björn
Janssons (S) ändringsyrkande
NEJ: Kaj Lundmarks (SD) yrkande

Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Persson (M)
Robin Storm (M)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Annelie Klovsjö (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Anna Andersson (C)
Ingrid Engström (C)
Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Ylva Hammar (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Inger Olofsson (C)
Anders Larsson (C)
Johan Thomasson (FP)
Lena Grund (FP)
Amy Öberg (FP)
Ulf Klasson (FP)
Oscar Larsson (Fi)
Magnus Ekström (S)
Torgny Ammunet (S)

Följande röstade nej:
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Arvid Olofsson (SD)

