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Beslutande:

Conny Kristensen Gahnström (S), ordförande
Torgny Ammunet (S)
Ingemar Lundqvist (M) (för Stefan Wramner)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S) (kl. 13.00-17.10, § 218-234)
Anita Klingvall (S) (kl. 17.10-17.35, § 235242 för Meit Fohlin)

Aino Friberg Hansson (S) (för Hanna Westerén)
Leif Dahlby (S)
Ola Lindvall (C) (för Lisa Blochmann)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Janica Sörestedt (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Hanna Lenholm (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V) (för Saga Carlgren)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M) (kl. 13.00-17.10, § 218-234)
Peter Wennblad (kl. 17.10-17.35, § 235-242
för Lena Celion)

Lisa Kalström (S) (kl.13.00-15.15, § 218-

225, delvis)

Magnus Ekström (S) (kl. 16.10-17.35,
§ 226-242 för Lisa Kalström)

Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Alexandra Dahlberg (S) (för Bo Björkman)
Per Edman (V)
Helén Kristiansson (V) (för Thomas Gustafson)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Rune Fröling (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M) (kl. 13.00-17.25,

§ 218-237)

Roger Wärn (M) (kl. 17.25-17.35, § 238-242

för Jesper Skalberg Karlsson)

Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Mats Sundin (S) (för Antonia Broén)
Filip Reinhag (S) (för Lena Eneqvist)

2015-09-07

Sixten Anna Johansson (V) (för Annamaria

Bauer)

Lars Bjurström (V)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Persson (M)
Håkan Onsjö (M) (kl. 13.00-16.35, § 218-226)
Robin Storm (M) (kl. 16.35-17.35, § 227-242

för Håkan Onsjö)

Mikael Nilsson (S) (för Tony Johansson)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Jörgen Renström (MP) (kl. 13.00-16.10,
§ 218-225 för Daniel Heilborn)
Cecilia Nygren (MP)
Ylva Hammar (MP) (för Robert Hall)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Eva Gustafsson (C) (för Inger Olofsson)
Eva Ahlin (C) (för Anders Larsson)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (FP)
Lena Grund (FP) (för Mats-Ola Rödén)
Amy Öberg (FP) (kl. 13.00-16.35, § 218-226)
Frans Brozén (FP) (kl. 16.35-17.35, § 227-242)
Ulf Klasson (FP)
Elin Bååth (Fi)
Arvid Olofsson (SD)

Närvarande, icke tjänstgörande
Ann-Christin Wallin (C)
Sven Bosarfve (M)
Per-Anders Croon (M)
Patrik Thored (M)
Matilda Kahlqvist (Fi)
Oscar Larsson (Fi)

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 218

Information om Region Gotlands ekonomi
T.f. Regiondirektör Per Lindskog gav en muntlig aktuell rapport angående Region
Gotlands ekonomiska läge.
A nför a nden
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) Lars Thomsson (C), Stefaan De
Maecker (MP), Björn Jansson (S) och Johan Thomasson (FP).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 219

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
gällande Väskinde Stora Bläsnungs, Follingbo Norrbys m.fl.
(Skrubbs), Visby Såpsjudaren, Visby Kopparslagaren, Visby
Skogsholm, Visby Österby samt Västerhejde Kuse
RS 2015/322

- Tekniska nämnden 2015-04-29, § 89
- Ledningskontoret 2015-05-18
- Regionstyrelsen 2015-06-18, § 207

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget till utökning av befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten
gällande Väskinde Stora Bläsnungs, Follingbo Norrbys m.fl. (Skrubbs), Visby
Såpsjudaren, Visby Kopparslagaren, Visby Skogsholm, Visby Österby samt
Västerhejde Kuse fastställs.

•

Beslut och karta vidarebefordras till länsstyrelsen.

Tekniska nämnden har föreslagit en utökning av befintligt verksamhetsområde för
vatten och spillvatten omfattande delar av Väskinde Stora Bläsnungs, Follingbo Norrbys
m.fl. (Skrubbs), Visby Såpsjudaren, Visby Kopparslagaren, Visby Skogsholm, Visby
Österby samt Västerhejde Kuse fastställs.
För att säkerställa möjligheten att ta ut anslutningsavgifter från samtliga anslutna
abonnenter måste verksamhetsområde för vatten och spillvatten vara beslutat av
regionfullmäktige. Ett beslut innebär också att vatten och avloppsverksamheten får
täckning för sina kostnader.
Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.
Regionstyrelsen har, i enlighet med tekniska nämnden och ledningskontoret, föreslagit att
angivna verksamhetsområden fastställs.
Expedieras

Länsstyrelsen – beslut med karta
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 220

Taxa. Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område
RS 2015/222

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-03-24, § 26
- Ledningskontoret 2015-05-08
- Regionstyrelsen 2015-06-18, § 208

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område antas.

•

Den reviderade taxan börjar gälla omgående när fullmäktiges beslut vunnit laga
kraft.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har föreslagit att revidering av taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område görs.
Den senaste taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken började gälla den 1 januari
2012. Taxan består av taxebestämmelser med tre bilagor och bygger på Sveriges
kommuner och Landstings (SKL) taxemodell för risk- och erfarenhetsbedömning.
Uppdatering av taxan krävs med anledning av en ny förordning som reglerar när det är
krav på tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarliga verksamheter och åtgärder.
Miljöprövningsförordningen (2013:251) har ersatt bilaga till förordning om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Utöver detta har det funnits ett behov av att bättre anpassa
delar av taxan till aktuella förutsättningar.
Ledningskontoret har tillstyrkt den föreslagna revideringen av taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att taxan antas.
A nför a nden
Anföranden hölls av Isabel Enström (MP), Anna Hrdlicka (M) och Lars Thomsson (C).
Expedieras

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 221

Policy för arbetsintegrerande sociala företag
RS 2014/100

- Socialnämnden 2014-02-11, § 13
- Regionstyrelsen 2014-08-28, § 253
- Ledningskontoret 2015-05-22
- Regionstyrelsen 2015-06-18, § 222

Regionfullmäktiges beslut
•

Policy för arbetsintegrerande sociala företag antas med tillägg att även Leader Gute
nämns i slutet på inledningen.

Socialnämnden har, i februari 2014, föreslagit regionstyrelsen att en koncernövergripande policy som fastställer Region Gotlands ambitioner och mål för hantering av
sociala arbetsintegrerande företag skulle beslutas av regionfullmäktige.
Regionstyrelsen gav, i augusti 2014, ledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till
en sådan policy vilket har remitterats till nämnderna.
Ledningskontoret har anfört att det förslag till policy som kontoret färdigställt, efter att ha
hört nämnderna, ska visa hur Region Gotland förhåller sig till arbetsintegrerande sociala
företag, enligt Sofisams definition, och riktar sig till Region Gotlands organisation och
förvaltningar. En önskan är att policyn ska tjäna som inspiration till att fler personer vill
starta arbetsintegrerande sociala företag på Gotland. Region Gotlands förhållningssätt är
att arbetsintegrerande sociala företag bidrar till att skapa nya arbetstillfällen, sysselsättning och arbetsintegrering. Policyn syftar också till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring vilket stöd Region Gotland kan erbjuda arbetsintegrerande sociala
företag samt vilken roll Region Gotland är beredd att ta i relation till Almi Gotland och
Coompanion Gotland.
Regionstyrelsen har förslagit att policyn antas.
Yr k a nde
•

Ola Lindvall (C) yrkade, med instämmande av Björn Jansson (S), att även Leader Gute
nämns i slutet på inledningen.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Ola Lindvalls
tilläggsyrkande och fann att tilläggsyrkandet hade bifallits.
Expedieras

Socialnämnden, Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 222

Uppförandekod vid upphandling i Region Gotland
RS 2015/127

- Broschyr från Nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling
- Ledningskontoret 2015-03-02
- Regionstyrelsen 2015-06-18, § 225

Regionfullmäktiges beslut
•

Uppförandekod för leverantörer, framtagen i nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig
upphandling för Sveriges landsting och regioner, antas.

Region Gotland anslöt sig till nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling
2010. Nätverket har till syfte att verka för att de varor och tjänster som köps in av
regioner och landsting är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.
Nätverket tillhandahåller verksamhetsstöd till samtliga landstings och regioners upphandlingsverksamhet. Man tillhandahåller regional expertkompetens, samordning och
vägledning för verksamhetsstödjande processer samt stöd för styrning och utveckling.
Region Gotland har en kontaktperson som är vägen in i den egna verksamheten.
Nätverket har en nationell samordnare som arbetar ut mot regionerna/landstingen.
Nätverket genomför ett antal revisioner inom olika områden. Under 2015 är planen att
göra revision inom avtalsområdena textilier, handskar, läkemedel och IT. Resultat av
revisionerna kommuniceras till deltagande regioner/landsting.
Nätverket har tagit fram en uppförandekod som alla landsting och regioner som är
medlemmar kan ansluta sig till.
Ledningskontoret anför i sin tjänsteskrivelse att arbetet i nätverket är viktigt och ligger i
linje med regionens arbete med att upphandlingar ska ske etiskt, socialt och ekonomiskt
ansvarsfullt varför kontoret rekommenderar att regionfullmäktige antar
uppförandekoden.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att uppförandekoden antas.
A nför a nden
Anföranden hölls av Brittis Benzler (V) och Simon Härenstam (M).
Expedieras

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 223

Revidering av upphandlingspolicy och riktlinjer
RS 2015/128

- Ledningskontoret 2015-05-21
- Regionstyrelsen 2015-06-18, § 226

Regionfullmäktiges beslut
•

Reviderad upphandlingspolicy antas.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att meddela riktlinjer utifrån den fastställda policyn.

Ledningskontoret har tagit fram förslag till revidering av Region Gotlands upphandlingspolicy samt de riktlinjer som policyn hänvisar till. Beloppsgränsen för direktupphandlingar är ändrad, policyn innehåller nu ingen beloppsgräns. Ett avsnitt om
samordnad upphandling har tillkommit då det är en form som blivit vanligare.
Region Gotland är med i nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.
Nätverket har tagit fram en uppförandekod som alla landsting och regioner som är
medlemmar kan ansluta sig till. I annat ärende denna dag (§ 222) har regionstyrelsen
rekommenderat regionfullmäktige att Region Gotland ansluter sig till uppförandekoden
eftersom styrelsen anser att arbetet i nätverket är viktigt och ligger i linje med regionens
arbete med att upphandlingar ska ske etiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt.
Regionstyrelsen har, under förutsättning av regionfullmäktiges beslut, beslutat att
Ledningskontorets förslag till upphandlingsriktlinjer fastställs.
A nför a nden
Anföranden hölls av Rune Fröling (M), Björn Jansson (S) och Inger Harlevi (M).
Expedieras:

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 224

Kommunalförbund för svenskt ambulansflyg
RS 2015/273

- Ledningskontoret 2015-05-11
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 182
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-10, § 74
- Regionstyrelsen 2015-08-18, § 246

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland ska bilda kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg
tillsammans med de övriga landstingen/regionerna i Sverige, Region Skåne,
Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget
Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg,
Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.

•

Förslag till förbundsordning godkänns.

•

Region Gotland godkänner förslaget till samverkansavtal mellan förbundet och
Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns
landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting.

•

Region Gotlands andel, 57 255 kronor, av förbundets andelskapital på 9 747 375
kronor, ska inbetalas per den 5 januari 2016.

•

Region Gotland godkänner preliminär budget som ställs till förbundets förfogande.

•

Region Gotlands andel, 44 823 kronor, avseende 20 procent av förbundets fasta
kostnader enligt preliminär budget 2016, se bilaga 5b, ska inbetalas per den 5 januari
2016.

•

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland får uppdrag att nominera ledamot till
förbundets styrelse.

•

Regionens kostnader för deltagande i kommunalförbundet ska belasta hälso- och
sjukvårdsnämndens budget.

•

Region Gotland utser en fullmäktigeledamot och en ersättare till
kommunalförbundets fullmäktige, se paragraf 232 i detta protokoll.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 224 forts.
Landets landsting planerar att utveckla den luftburna ambulanssjukvården. För detta
arbete har en politisk samordningsgrupp tillsats. Under 2014 remitterade gruppen ett
förslag till landets landsting/regioner med ett förslag om att bilda ett kommunalförbund
(ett slags specialkommun) för ambulansflyg. Regionstyrelsen angav då i sitt remissvar
bl.a. att regionen inte var intresserad av att fortsätta samverka kring frågan om ett
medlemskap i ett kommande kommunalförbund. Hälso- och sjukvårdnämnden ansåg
det rimligt att regionen blir medlem men ansåg att kostnadsfördelningen mellan
medlemmarna var otillräcklig reglerad i förslaget till förbundsordning. Sammantaget
beslutade regionstyrelsen att frågan om medlemskap Region Gotland var för tidigt
väckt.
Samordningsgruppen översände 2015-04-24 bl.a. förslag till förbundsordning inför det
förestående bildandet av kommunalförbundet. Gruppen önskar inriktningsbeslut från
regionstyrelsen om förbundsordning och övrigt innehåll senast 18 juni 2015 och ett
godkännande av fullmäktige samt val av en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets fullmäktige senast 18 september 2015.
Det nybildade kommunförbundets andelskapital ska vara ca 9,7 miljoner kronor (mnkr)
och fördelas på medlemmarna beräknat med 1 kr per invånare 2014-12-31, vilket för
Gotlands del gör 57 255 kr. Sammantaget bedömer regionens ledande tjänstemän och
politiker att alternativ saknas till att ansluta sig till det nya kommunalförbundet. Region
Gotland bedöms sannolikt inte kunna klara dessa ambulansflygtjänster tjänster på egen
hand eller att göra upphandlingar som skulle ge bättre villkor än som erbjuds från det
nybildade kommunalförbundet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden förordar i sitt remissvar från juni 2015 att Region Gotland
ansluter sig till kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att Region Gotland
tillsammans med övriga landsting och regioner bildar ett kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg.
A nför a nde
Anförande hölls av Stefaan De Maecker (MP).
Expedieras

Projektledare och nationell samordnare för svenskt ambulansflyg Mats Friberg
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Kansli
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 225

Avtal om mark för bryggeri i Visby hamn
RS 2013/720

- Regionstyrelsen 2015-08-18, § 245
- Ledningskontoret 2015-08-28
- Regionstyrelsen 2015-09-07, § 247

Regionfullmäktiges beslut
1.

Upprättat Ramavtal med Spendrups Bryggeri AB undertecknas och villkor i det
villkorade anbudet, uppgående till 14 miljoner kronor, godkänns.

2.

Regionstyrelsen får i delegation att ansvara för att bilda ett aktiebolag där fastigheten
ingår och utse styrelse, anta bolagsordning, besluta om aktiekapital m.m., och
överlåta bolagsaktierna till Spendrups Bryggeri AB/Gotlands Bryggeri.

3.

Regionstyrelsen får i uppdrag att samordna genomförandet av åtgärder i nedanstående uppdrag till tekniska nämnden och byggnadsnämnden. Åtgärderna, samt
avskrivning av bokfört värde, har kostnadsbedömts till ca 25 miljoner kronor.

4.

Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra åtgärder i form av rivning, sanering,
fastighetsbildning m.m.

5.

Byggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra planläggning av tomten och efterföljande bygglovshantering.

6.

Regionstyrelsen får i uppdrag att handlägga evakuering av interna och externa hyresgäster inom hamnkontoret. Evakuering ingår inte bland ovan nämnda åtgärder som
kostnadsbedömts till 25 miljoner kronor.

7.

Regionstyrelsen medges tilläggsanslag för en investering under 2015-2017 på brutto
18 miljoner kronor för utgifter i samband med rivning, sanering, anslutande markarbeten, fastighetsbildning och detaljplanearbete.

8.

Tilläggsanslaget finansieras via Eget kapital.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad
Reservationer
Följande reserverar sig skriftligt mot beslutet, se bilaga:
Brittis Benzler (V), Jan Svensson (V), Per Edman (V), Helén Kristiansson (V), Lars
Bjurström (V), Sixten Johansson (V), Karin Wizén (V), Stefaan De Maecker (MP), Isabel
Enström (MP), Jörgen Renström (MP), Cecilia Nygren (MP), Ylva Hammar (MP), Lena
Stenström (MP), Karl-Allan Nordblom (MP) och Lisbet Bokelund (MP).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 225 forts.
Reserverade sig mot beslutet gjorde även: Elin Bååth (Fi), Kaj Lundmark (SD), Björn
Ljung (SD) och Arvid Olofsson (SD).

Ledningskontoret har förhandlat fram en uppgörelse avseende avtal om mark för
bryggeri i Visby hamn med Spendrups som innefattar en överlåtelse av en byggklar tomt
på den plats där hamnkontoret är beläget idag. Innan överlåtelsen sker ska regionen
ansvara för att evakuera hyresgäster i byggnaden, riva byggnaden och sanera den
förorenade marken. Under tiden detta sker ska regionen tillsammans med Spendrups
arbeta med att ta fram en detaljplan och med att via en designprocess gestalta en
ändamålsenlig byggnad med kringytor. När detta är klart ska en överlåtelse av
fastigheten ske, i första hand som en försäljning av aktierna i ett nybildat bolag där den
avstyckade fastigheten placerats, i andra hand som en vanlig fastighetsförsäljning. För
dessa aktier betalar Spendrups/Gotlands Bryggeri 14 miljoner kronor. Spendrups
ersätter även regionen för den stämpelskatt som affären genererar samt kostnader för
bildandet av bolaget.
Vid regionstyrelsens extrainsatta sammanträde 2015-08-18, § 245, beslutades om
ytterligare beredning av ärendet och ännu ett extrainsatt sammanträde 2015-09-07. Vid
det extrainsatta sammanträdet föreslog regionstyrelsen att ramavtal ska tecknas och att
villkorat anbud godkännas samt tilläggsuppdrag med anledning av markaffären.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Inger
Harlevi (M), Johan Thomasson (FP), Ulf Klasson (FP), Håkan Onsjö (M), Anna Hrdlicka (M),
Lars Thomsson (C) och Meit Fohlin (S).
Yrkande
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade, med instämmande av Brittis Benzler (V), Elin
Bååth (Fi), Kaj Lundmark (SD), Karl-Allan Nordblom (MP)Per Edman (V), Jan
Svensson (V) och Sixten Johansson (V), avslag på regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Stefaan De Maeckers
avslagsyrkande och fann att det hade avslagits. Omröstning begärdes: JA för
regionstyrelsens förslag. NEJ för Stefaan De Maeckers avslagsyrkande. 51 ledamöter röstade ja. 19
ledamöter röstade nej. 1 frånvarande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 225 forts.
Av bilaga till protokollet framgå hur var och en röstade. Fullmäktige har beslutat i enlighet
med regionstyrelsens förslag.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 226

Motion. Från vårdcentral till hälsocentral med lättakut i Hemse
RS 2014/708

- Motion 2012-12-14
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-03-25, § 31
- Ledningskontoret 2015-05-06
- Regionstyrelsen 2015-06-18, § 210

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Lena Grund (FP) har i en motion föreslagit regionfullmäktige att Region Gotland:
−

bereder väg för bildandet av en lättakut med röntgenutrustning i Hemse

−

tar ett helhetsgrepp och går från vårdcentral till hälsocentral för att bygga attraktivitet
i tiden.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt motionen eftersom bildandet av en lättvårdsakut inte bedöms vara ändamålsenligt på grund av litet patientunderlag och att det inte
skulle leda till en patientsäker och effektiv vårdkedja.
Frågan om namnet på öns vårdcentraler har behandlats under hälso- och sjukvårdens
strukturutredning och hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om att inte ändra
namnet på Gotlands vårdcentraler från vårdcentral till hälsocentral (2014-12-16, § 568).
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med åtgärder för att öka attraktiviteten i
primärvården. Det görs dels utifrån beslutspunkt 25 i struktur 2015: Utforma strategier för
att ytterligare öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsplats. Utöver detta fattade hälsooch sjukvårdsnämnden beslut om att förvaltningen får i uppdrag att starta en utredning
avseende bildandet av en utbildningsenhet för ST-läkare i Visby, 2015-02-10, § 20. Detta
som ett led i att öka rekryteringsmöjligheten till primärvården. Att få fler läkare till
vårdcentralerna är en av de viktigaste strategierna för att öka attraktiviteten i
primärvården.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning att motionen ska
avslås.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 226 forts.
Anförande
Anförande hölls av Stefaan De Maecker (MP).
Yrkande
•

Lena Grund (M) yrkade, med instämmande av Ulf Klasson (FP), att motionen skulle
bifallas.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lena Grunds yrkande
om bifall till motionen. Ordföranden fann att motionen hade avslagits.
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 227

Motion. Kultur på recept i vården
RS 2014/706

- Motion 2014-12-11
- Ledningskontoret 2015-05-06
- Regionstyrelsen 2015-06-18, § 218

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Lena Celion (M) föreslår att Region Gotland inför Kultur på recept i vården. Kultur på
recept är en rehabiliteringsform som ges till personer som är sjukskrivna eller är i
riskzonen för sjukskrivning på grund av stressrelaterade besvär, långvarig smärta
och/eller psykisk ohälsa. I Region Skåne pågår just nu medicinsk utvärdering av
metoden. Projektet är i slutfas, slutrapport är ännu inte presenterad men beräknas bli
klar under våren 2015.
På Gotland har samtal förts om kultur på recept mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och FINSAM. Detaljer för ett pilottest
med kulturaktiviteter från bibliotek och Gotlands museum har diskuterats. Lösning för
finansiering har inte funnits. Ekonomiska medel krävs för introduktions- och handledarutbildning för de medverkande organisationerna samt ersättning för anställd pedagogisk
personal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen ska avstyrkas med hänvisning till
att evidensläget inte ännu är klarlagt samt att det saknas ekonomiska förutsättningar för
start. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen bifalls med hänvisning till att
kulturupplevelser kan bidra till förbättrad hälsa och rehabilitering och att kultur- och
fritidsnämnden tidigare godkänt att förvaltningen medverkan i pilotprojekt.
Ledningskontoret delar nämndernas uppfattning att det är av vikt att bevaka vilken evidens
kultur på recept anses ha efter att Region Skåne publicerat slutrapport av den
medicinska utvärderingen. Enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden kommer hälsooch sjukvårdsförvaltningen att bevaka evidensläget. Eventuella kommande diskussioner
om att införa denna metod för rehabilitering bör följa aktuella rutiner i förvaltningarna
för införande av nya metoder och finansiering av dessa.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen anses besvarad med kontorets skrivelse.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 227 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen anses
besvarad med kontorets skrivelse.
A nför a nden
Anföranden hölls av Lena Celion (M), Janica Sörestedt (S) och Jan Svensson (V).
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 228

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

- Gotlands Stuveri AB
- Almi Företagspartner Gotland AB
- Regioninvest Gotland AB

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Årsredovisningar och revisionsberättelser av regionen ägda eller delägda dotterbolag har
lämnats till regionfullmäktige, enligt rubricerat, för kännedom.
Expedieras:

Gotlands Stuveri AB
Almi Företagspartner Gotland AB
Regioninvest Gotland AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 229

Information från Island Games på Jersey 2015
Regionfullmäktiges ordförande Conny Kristensen-Gahnström (S) rapporterade om
tävlingarna Island Games på Jersey.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 230
Avsägelse. Regionfullmäktige. Ersättare
RS 2015/6

- Jörgen Renström 2015-08-31

Regionfullmäktiges beslut
•

Jörgen Renström (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsen får i uppdrag att företa ny sammanräkning för utseende av ny ersättare
i regionfullmäktige för Miljöpartiet.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Jörgen Renström (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Jörgen Renström

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 231
Avsägelser och fyllnadsval. Närs Sparbank. Gotlands Näringslivs- och
Etableringsservice AB. Stiftelsen Gotlands Lantbruksmuseum.
Regionstyrelsen. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Byggnadsnämnden
RS 2015/6

Regionfullmäktiges beslut
•

Gunder Nyman, Sudrets Ekonomi AB, Hanna Canholm (M) och Josefin Hagelin (S) befrias
från sina uppdrag.

•

Till ny huvudman i Närs Sparbank t.o.m. årsstämman 2019 utses:
MP
Karin Gardell, Kung Magnus väg 38, 621 39 Visby

•

Till ny ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 utses:
MP
Lena Stenström, Kung Magnus väg 44, 621 39 Visby

•

Till ny revisor för Stiftelsen Gotlands Lantbruksmuseum t.o.m. 2018-12-31 utses:
Rickard Norinder, Tönnerviks Revision, S Vallviksvägen 12, 352 51 Växjö

•

Till ny ersättare i regionstyrelsen t.o.m. 2018-10-14 utses:
M
Peter Wennblad, Gråboväg 12, 621 49 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Jacob Dygéus

•

Till ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Arne Eklund, Strandvägen 36, 624 62 Fårösund

•

Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Åsa Lundqvist, Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Jari Karivainio

•

Utseende av ny ersättare i byggnadsnämnden bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Gunder Nyman, Sudrets Ekonomi AB har avsagt sig uppdraget som revisor för Stiftelsen
Gotlands Lantbruksmuseum.
Hanna Canholm (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionstyrelsen samt
ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
Josefin Hagelin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.
Expedieras

Berörda styrelser, och nämnder
De entledigade
De valda
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 232
Val till fullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
RS 2015/6

Regionfullmäktiges beslut
•

Till ledamot i fullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
mandatperioden 2016-01-01—2019-03-31 utses:
MP
Stefaan De Maecker, Vegatan 8 A, 621 49 Visby

•

Till ersättare i fullmäktige för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
mandatperioden 2016-01-01—2019-03-31 utses:
S
Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Regionfullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till fullmäktige för
Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.
Anföranden
Anföranden hölls av Simon Härenstam (M) och Björn Jansson (S).
Expedieras:

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 233

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Affe Anderssons medborgarförslag om att införa
sommarparkeringskort.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2015/429
2015-06-24

Ulla Nilssons medborgarförslag om att ställa krav på att vikarier i
äldreomsorgens sjukvård har utbildning.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.

RS 2015/483
2015-08-11

Sören Tillbergs medborgarförslag om individanpassat brandskydd för RS 2015/486
2015-08-13
utsatta riskgrupper.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
Kurt Lovéns medborgarförslag om en tubkikare på Högklintsberget.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas för kännedom till
länsstyrelsen.

RS 2015/263
2015-04-16

Anm: Högklint är ett naturreservat som inte förvaltas av Region Gotland
utan av länsstyrelsen.

Hans A Svenssons medborgarförslag om att utveckla en produktions- RS 2015/480
2015-08-04
och distributionsanläggning för biogas anpassad till marin
verksamhet.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 234
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Börje och Agneta Sedelius’ medborgarförslag om bänkar på Södra hällarna mot sjösidan.
RS 2014/518
•

Tekniska nämnden 2015-05-27, § 142

Birgitta Nordbergs medborgarförslag om ledstång öster om Norderport. RS 2014/640
•

Tekniska nämnden 2015-05-27, § 143

Katarina Hedströms och Eva Sjöstrands medborgarförslag om att låta Edward Snowden få
en fristad på Gotland. RS 2015/7
•

Regionstyrelsen 2015-06-18, § 209

Ulf Abramsons medborgarförslag om att regionstyrelsen ställer sig bakom länsstyrelsens
förslag att göra Ojnare och Bästeträsk till ett Natura 2000-område. RS 2015/174
•

Regionstyrelsen 2015-06-18, § 219

Leifi Jacobssons medborgarförslag om att öppna en värmestuga för tiggare och andra med
behov av värme, mat och trygghet. RS 2015/9
•

Regionstyrelsen 2015-06-18, § 228

Anna Säve Söderberghs medborgarförslag om att planera för äldreboende nära service och
affärer i tätorterna. RS 2013/316
•

Regionstyrelsen 2015-06-18, § 238

Monica Broéns medborgarförslag om övergångsställe på Söderväg i höjd med
Halsjärnsgatan. RS 2014/586
•

Tekniska nämnden 2015-06-24, § 166
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 234 forts.
Anna Säve-Söderberghs medborgarförslag om att förbättra trafikmiljön på Skarphäll för
gående och cyklister. RS 2014/159
•

Tekniska nämnden 2015-06-24, § 167

Johan Thuns medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärd på Öjagatan 8 Visby.
RS 2014/266
•

Tekniska nämnden 2015-06-24, § 168

Ylva Rosvalls medborgarförslag om att ordna luftpumpar för cyklister på olika ställen i
Visby. RS 2014/392
•

Tekniska nämnden 2015-06-24, § 169

Monica Broéns medborgarförslag om farthinder på Södervärnsgatan. RS 2014/593
•

Tekniska nämnden 2015-06-24, § 170

Eva Almqvist Perez’ medborgarförslag om anläggande av asfalterad gångväg mellan
Havsgläntans äldreboende och badhusparken i Fårösund. RS 2013/37
•

Tekniska nämnden 2015-06-24, § 171

Anföranden
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Björn Jansson (S) och Meit Fohlin (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 235
Interpellation. Handlingsplan för utsatta EU-medborgare
RS 2015/411

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Elin
Bååth (Fi) om handlingsplan för utsatta EU-medborgare. Elin Bååth tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Simon
Härenstam (M).
Interpellation 2015-06-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 236
Interpellation. Mottagning av verksamhetsavfall
RS 2015/410

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om mottagning av verksamhetsavfall. Anna Hrdlicka tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-06-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 237
Interpellation. Uppföljning av HBTQ-studie
RS 2015/412

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Elin
Bååth (Fi) om uppföljning av HBTQ-studie. Elin Bååth tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Inger Harlevi (M).
Interpellation 2015-06-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 238
Interpellation. Användande av titeln boendeassistenter för undersköterskor som arbetar inom socialförvaltningens vård och omsorg
RS 2015/409

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2015-06-15

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 239

Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Socialnämndens beslut 2015-06-10 § 90, sammanställning över beslut om bistånd
eller insatser som inte verkställts per den 31 mars 2015.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 240

Frågor
Aino Friberg Hansson (S) fick tillstånd att ställa en fråga om hur man arbetar vidare med
Natura 2000-frågan efter regeringens beslut. Frågan besvarades av regionstyrelsens
ordförande Björn Jansson (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 241

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Gunnel Lindby (C)
Övergång till digitala utskick

RS 2015/540
2015-09-07

Elin Bååth (Fi)
Subventionering av hormonfria preventivmedel

RS 2015/541
2015-09-07

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-09-07

Rf § 242
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) ställa interpellation angående bad och sporthall i Fårösund.
RS 2015/ 542

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica
Sörestedt (S) ställa interpellation om effekter av stängning av simhallen i Fårösund.
RS 2015/ 543

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) ställa interpellation om tillsyn av anmälningsärenden enligt Plan- och
bygglagen.
RS 2015/ 544

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om skötsel av Tekniska förvaltningens fordon.
RS 2015/545

Håkan Onsjö (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om upphandlingsfunktion inom Region Gotland.
RS 2015/ 547

Simon Härenstam (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om äldreboende, s.k. Särskilt boende (SÄBO) i kvarteret Skenet,
Visborg.
RS 2015/ 549

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2015-09-07

Omröstning § 225
Ärende: Avtal om mark för bryggeri i Visby hamn
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Ingemar Lundqvist (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Leif Dahlby (S)
Ola Lindvall (C)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Janica Sörestedt (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Hanna Lenholm (S)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Gunnel Lindby (C)
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Bilaga § 225

RESERVATION - Avtal om mark för bryggeri i Visby hamn
Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet ställer sig i grunden positiva till etableringen av ett bryggeri.
Tyvärr kan vi konstatera att de studerade förutsättningarna inte är gynnsamma för att hitta en rimlig
överenskommelse kring försäljningspris för tomten i hamnen (Visby Innerstaden 1:2, del av).
KOSTNADER FÖR FÖRORENINGAR
Det förorenade området som ska säljas är klassat som riskklass 1. Detta innebär att det finns
möjligheter att ansöka om statliga medel från Naturvårdsverket för att täcka kostnaderna för
sa neringen . Denna möjlighet försvinner högst sannolikt i samband med att regionen påbörjar
exploatering redan nu. Region Gotland går därmed miste om ca 15 miljoner kronor vid en
försäljning. Föroreningarna är allvarliga men kräver inga snabba åtgärder på grund av spridningsrisk.
KOSTNADER FÖR EVAKUERING OCH RIVNING
Avsiktsförklaringen som är utgångspunkten för det framförhandlade avtalet innehöll ett tydligt
åtagande för parterna när det gäller priset: " Vid bestämmande av köpeskilling ska parterna utgå ifrån
marknadsmässiga principer samt beaktande av regionens kostnader för rivning, sanering och
evakuering av hyresgäster". Värdet på en byggklar och sanerad tomt bedöms vara 10 miljoner.
Kostnader för sanering: 15 miljoner, rivning: 2 miljoner, evakuering: 3-4 miljoner. Det är svårt att se
hur en köpeskilling på 14 miljoner ligger i linje med avsiktsförklaringen. Direkta nettokostnader för
regionen ligger på 14-15 miljoner för att kunna sälja tomten vilket vi anser är alldeles för högt.
Dessutom står Region Gotland själv för risker vid dyrare sanering eller evakuering.
KOSTNADER FÖR TILLKOMMANDE INFRASTRUKTUR
Det anges i underlaget att det är osäkert huruvida behov uppstår att investera i tillkommande
infrastruktur i anslutningen till tomten där Bryggeriet ska byggas. Regionen investerade så sent som
2010-2012 ca 5 MSEK i ombyggnad av cirkulationsplats och torgytor strax norr om hamnkontoret.
Om dessa investeringar behöver rivas upp och nya lösningar krävs anges det förutsättas att regionen
ansvarar för att bekosta detta. Vi anser att regionen vid försäljning borde ha försäkrat sig om att
köparen står för eventuella infrastrukturskostnader som uppstår direkt i anslutning till tomten som
Regionen säljer. "Eve ntuellt nödvändiga infrastrukturåtgärder på intilliggande markområden såsom
ombyggnad av gator, cirkulationsplats, gångstråk eller annat som föranleds av markområdets nya
användning kan medföra ytterligare ko stnader" indikerar att det finns en risk för investeringsbehov
i mångmiIjonsklassen.
ALTERNATIV ETABLERING
Enligt muntlig uppgift finns beredskap hos Spendrups att etablera en produktionsenhet (bryggeri) i
mindre attraktivt läge på Gotland. På så sätt får vi ändå en etablering och ska pas arbetstillfällen.
Sammantaget bedömer vi att köpeskillingen om 14 miljoner inte är försvarbart. Detta i fö rhållande
till regionens kostnader för att iordningsställa tomten med närliggande infrastruktur och
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Ärendenr RS 2015/411
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 7 september 2015

Interpellation om handlingsplan för utsatta EU-medborgare
Ledamoten Elin Bååth (F!) har ställt två frågor till mig;

-

om det finns planer på att ta fram en handlingsplan för insatser som berör utsatta
EU-medborgare som befinner sig på Gotland?

-

om inte: hur avser regionstyrelsen kommunicera till sina medarbetare vad som
gäller i mötet med utsatta EU-medborgare inom de olika verksamheterna? Och
hur avser regionstyrelsen säkerställa att de mänskliga rättigheterna tillgodoses
hos denna grupp?

Mitt svar:
Nuläge
Region Gotland stödjer civilsamhällets humanitära insatser genom ekonomiskt
bidrag till Röda Korset som har ansvarat för samordning och drift av härbärge under
vintern samt en tillfällig camping sommartid. I de operativa insatserna deltar frivilliga
som engagerat sig i nätverket Solidaritet Gotland; Visby Stadsmission, Rädda Barnen,
Föreningen Vägen – hela människan och Svenska Kyrkan. Regionen upplåter mark
och lokaler för tvätt och matlagning till den tillfälliga campingen.
Inför hösten
Inför hösten fortsätter dialogen med civilsamhället för att dels hantera behov på
kort sikt, dels planera för ett mer långsiktigt förhållningssätt eftersom det är
realistiskt att tro på fortsatta behov.
Jag avser inte att föreslå en handlingsplan.
Det finns kunskap om regelverk och konventioner som tydliggör förutsättningarna
för verksamheternas insatser för och med de utsatta EU-migranterna. Därtill
inväntar regionen resultatet av den nationella samordnarens uppdrag som lämnas
senare under året, med förhoppning om nationell vägledning för ett mer likvärdigt
bemötande i olika delar av landet.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
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Interpellation angående verksamhetsavfall
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation 2015-06-15 ställt frågor kring verksamhetsavfall.
- Fungerar mottagningen av verksamhetsavfall i enlighet med de beslut som fattats i
tekniska nämnden?
- Hur mycket verksamhetsavfall tar man emot på återvinningscentralerna idag jämfört med
före regelskärpningen?
Mitt svar:
Bakgrund

Tekniska nämnden tog i oktober 2013 (TN § 205/2013) beslut om avgift för verksamhetsavfall
som lämnas till Region Gotlands återvinningscentraler. Avgiften är 1 000 kronor per gång
inklusive moms för träavfall, övrigt brännbart avfall och avfall för deponering.
Tillämpning

Tekniska nämndens beslut tillämpas från och med november 2013. Innan november 2013
betalades verksamhetsavfall enligt avgifter för grovavfall i avfallstaxan.
Sedan november 2013 tar återvinningscentralerna (ÅVC) betalt med avgift för verksamhetsavfall
enligt Tekniska nämnden prislista för verksamhetsavfall av företag och verksamheter som lämnar
byggavfall och annat avfall som utgör verksamhetsavfall. Region Gotlands avfallstaxa tillämpas
för hushåll samt när företag och verksamheter lämnar hushållsavfall i form av grovavfall till ÅVC
(med hushållsavfall jämförligt avfall från annan verksamhet).

Verksamhetsavfall
Avgift, kr
inkl. moms
Fraktioner

Beslut

1 000 kr per transport
Träavfall, övrigt brännbart
material, gips och isolering samt
avfall för deponering (alla
fraktioner utom metallskrot).
Tekniska nämndens prislista
TN § 205/ 2013 och TN § 44/2009

Grovavfall
(skrymmande hushållsavfall)
50/100 kr per personbil/personbil
med släp
Grovavfall utom sorterat
trädgårdsavfall, rent trä, textil och
metallskrot.
Region Gotlands avfallstaxa,
2.3.6 Avfall till återvinningscentraler
RF § 4/2014

Uppföljning

Teknikförvaltningen har sammanställt statistik över antal fakturerade transporter och intäkt för
2013 och 2014 (fakturakunder). Statistiken nedan avser Visby återvinningscentral 2013 och 2014.

Visby återvinningscentral
Antal transporter, fakturakunder
Avgift för verksamhetsavfall (st)
Avgift för grovavfall (st)
Totalt antal fakturerade transporter (st)
Intäkt fakturakunder, exkl. moms
Avgift för verksamhetsavfall (kr)
Avgift för grovavfall (kr)
Total intäkt fakturerade transporter (kr)

•
•
•

2013

Period

74
1 525
1 599

2014
524
240
764

Period
2013
2014
59 200
419 200
106 840
17 600
166 040
436 800

Jämförelse av utfallet visar att antalet transporter har halverats samtidigt som intäkten har
ökat kraftigt sedan den nya avgiften för verksamhetsavfall på ÅVC infördes.
Merparten av de företag (fakturakunder) som lämnar avfall med avgift till ÅVC betalar nu
avgift för verksamhetsavfall.
Mer än två tredjedelar av det totala antalet fakturerade transporter utgör avgift för
verksamhetsavfall. Mindre än en tredjedel utgör avgift för grovavfall.

Uppföljning av avfallsmängderna från ÅVC kan inte göras. Mottaget verksamhetsavfall vägs inte
(fordonsvåg finns inte på ÅVC) och hanteras inte separat på ÅVC utan hanteras tillsammans med
mottaget grovavfall.
Totala mängder avfall från ÅVC redovisas inte heller skilt från verksamhetsavfall vid hantering på
Slite avfallsanläggning.
Förslag åtgärder

I den konsekvensbeskrivning och effektiviseringsåtgärder av strategisk plan och budget 20162018 som Teknikförvaltningen tagit fram finns förslag om striktare tillämpning av vad som är
verksamhetsavfall vid mottagning på återvinningscentralerna.
Visby 2015-09-02

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden
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Ärendenr RS 2015/412
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 7 september 2015

Interpellation om uppföljning av HBTQ-studie
Ledamoten Elin Bååth (F!) har ställt två frågor till mig utifrån den studie som Region
Gotland genomförde under 2014. Studiens syfte var att göra en kvalitativ
lägesbeskrivning och behovsanalys vad gäller hälsa, bemötande och livsvillkor för
hbtq-personer på Gotland.
Frågor:

-

Hur följer Regionen upp detta arbete?
Vilka åtgärder har genomförts och planeras att genomföras?

Mitt svar:
Ledningskontoret har i dialog med RFSL tagit fram en plan för åtgärder under 2015
som också avser att ge en vägledning för fortsatt arbete. RFSL Gotland har i
samverkan med Region Gotland ansökt och erhållit statsbidrag för att under 2015
genomföra insatser för att öka kunskapen om hbtq-personers situation.
Under 2015 kommer därför RFSL Gotland genomföra insatser på uppdrag av
ledningskontoret. Dessa kommer mestadels ske inom grundskola och gymnasieskola,
ungdomsverksamheter inom kultur- och fritidsförvaltningen samt verksamheter
inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
I intervjuundersökningen framkom fyra behovsområden där rekommendationer ges
på fortsatta insatser. De fyra behovsområdena beskrivs kortfattat nedan,
tillsammans med de insatser som planeras. Insatserna som genomförs är dels en
kartläggning över vilka insatser som görs och hur behoven ser ut för ökad
kompetens inom nämnda verksamheter, samt från ett flertal offentliga
verksamheter som möter invånare på Gotland.
Det genomförs även ett antal utbildningsinsatser, både öppna föreläsningar samt
”samtal” i mindre sammanhang. Insatserna syftar främst till att vara av
”träningskaraktär” för att bättre kunna bemöta utan att definiera personen.
Rekommendationer från kartläggningen ”Om ingen pratar om det, behöver det inte
hanteras”:

Behovsområde Synliggörande
Intervjupersonerna uttrycker en stark önskan slippa att hela tiden förhålla sig till sin
sexualitet, könsidentitet och människors reaktioner på dessa.
− Samhället måste bli bättre på att fånga upp och skapa insatser där även hbtqpersoner är välkomna och inkluderade.
Ledningskontoret genomför utbildningsinsatser med främsta syfte att deltagarna ska
känna sig tryggare i att bemöta utan att definiera personen.
Behovsområde Kompetenshöjning
Utbildning inom framförallt offentlig sektor men även exempelvis inom idrotten
efterfrågades av majoriteten av intervjupersonerna.
Ledningskontoret genomför utbildningsinsatser.
Behovsområde Skolan
Samtliga intervjupersoner nämner att skolan måste bli bättre på att hantera frågor
och situationer som handlar om kön och sexualitet. Skolan var en plats där mobbing
skett, där depressiva tankar och känslor fick näring och självkänsla och
självförtroende sänktes.
− En breddad kompetens hos all pedagogisk personal vad gäller sexualiteter och
könsidentiteter.
− Utökad pedagogisk verktygslåda avseende sex- och samlevnadsundervisning
− En tydlig policy med uttalad inklusion av hbtq-perspektiv för hur mobbing och
trakasserier ska hanteras.
Ledningskontoret erbjuder grundskola och gymnasieskolor kompetenshöjning med
olika inriktningar, olika metoder och olika verktygslådor.
Behovsområde Mötesplatser
Flertalet av intervjupersonerna önskade trygga och säkra mötesplatser där hbtq är
norm.
Ledningskontoret införlivar behovet i utbildningarna och samtalen med
verksamheterna.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 241

Motion: Övergång till digitala utskick

2015-09-07

Till Regionfullmäktige Gotland
Kostnaden för framställning och distribution av brevutskick från Region Gotlands samtliga
verksamheter, kan reduceras betydligt om utskicken ersätts med digitala utskick. Dessutom är
det mera miljövänligt med digitala utskick än med fysiska utskick. Majoriteten av
medborgarna kan idag ta emot digitala dokument och tekniken för digital distribution finns
redan. Exempel på utskick som görs från Region Gotland är månatliga lönebesked till mer än
6000 medarbetare, fakturor för alla typer av tjänster, kallelser till
läkare/tandläkare/vårdinrättningar, kallelser till sammanträden inkl. handlingar, etc. etc.

Jag föreslår därför
-

Att Region Gotland snarast påskyndar arbetet med att övergå från brevutskick till
digitala utskick
Att erbjuda brevutskick till de som så önskar

Visby 2015-09-07

Gunnel Lindby (c)

Bilaga § 241

Motion: Subventionering av hormonfria preventivmedel
Till: Regionfullmäktige Gotland
Helt grundläggande för sexuell hälsa hos personer med livmoder är möjligheten att skydda
sig mot oönskade graviditeter. Gotland hade länge den högsta abortfrekvensen i hela
Sverige, men sedan ett maxbelopp på 100 kronor per år för preventivmedel för kvinnor
under 26 år infördes maj 2014 har antalet aborter på ön nästan halverats. Sambandet
mellan kostnad för preventivmedel och aborter styrks genom att samma effekt står att
finna i andra landsting.
Majoriteten preventivmedel som subventioneras på Gotland idag är dock hormonella.
Hormonella preventivmedel har många biverkningar som värk, depression och minskad
sexuell lust. Kombinerande p-piller innebär dessutom risk för blodpropp. Så många mår
dåligt i samband med hormonella preventivmedel att Karolinska universitetssjukhuset nu
genomför en studie kring detta.
Hormonella preventivmedel har också en negativ miljöpåverkan eftersom syntetiska
hormoner följer med avloppsvattnet ut i miljön och blir kvar under lång tid. Hormonrester
från preventivmedel har visat sig ge förändrad anatomi och nedsatt fertilitet hos fiskar och
groddjur som lever i närheten av reningsverk. Eftersom syntetiska hormoner bryts ner
väldigt långsamt kan det även finnas ännu oupptäckta långtidseffekter på miljön.
Det finns en hel del hormonfria alternativ som pessar, kopparspiral, p-dator och kondom de flesta är på Gotland betydligt dyrare än de subventionerade hormonella
preventivmedlen. Detta kan jämföras med exempelvis Stockholms landsting, där både
pessar och kopparspiral är gratis för alla kvinnor, oavsett ålder.
Människor med livmoder måste ha samma rätt till hälsa som andra. Det kräver
möjligheten att - oavsett ekonomisk situation - skydda sig mot oönskade graviditeter, på ett
sätt som är så skonsamt och passande för individens kropp som möjligt.

Feministiskt initiativ yrkar att:
- Att flera hormonfria preventivmedel subventioneras
- Pessar och kopparspiral görs kostnadsfria för alla som behöver, oavsett ålder.

För Feministiskt initiativ Gotland
Elin Bååth
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