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Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 278
Överförmyndarnämnden informerar om sitt arbete med
ensamkommande flyktingbarn
ÖFN 2015/38

- Överförmyndarnämnden 2015-11-06

Överförmyndarnämndens ordförande Lennart Petersson (S) berättade med både glädje
och stolthet att den breda satsningen på att locka flera att bli Gode män för ensamkommande flyktingbarn hade lyckats; 52 personer har nu efter helgen anmält intresse.
Med alldeles färska siffror berättade Lennart Petersson att det i dag finns 141 ensamkommande flyktingbarn på Gotland, vilket är 101 fler än första september 2014.
Prognosen för nästa år, enligt Migrationsverket, pekar på ca 240 ensamkommande
flyktingbarn till Gotland.
Expedieras

Överförmyndarnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 279

Delårsrapport 2 för år 2015
RS 2015/502

- Ledningskontoret 2015-10-20
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 305

Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapport 2 för år 2015 är mottagen.

•

Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för
återställning av ett väntat negativt balanskravsresultat i samband med årsbokslutet.

•

Åtgärdspaketet ska följas under resten av år 2015. Nämnderna ska fortsatt vara
ytterst återhållsamma och arbeta för ett positivt resultat då den ekonomiska
situationen för regionen är mycket bekymmersam.

Ledningskontoret har upprättat en delårsrapport för perioden januari till augusti 2015
samt en prognos för helåret. Prognosen visar på ett underskott på -72 miljoner kronor
(mnkr). Nämnderna redovisar ett prognostiserat resultat på -99 mnkr. Det är ungefär på
samma nivå som delår 1 och även julirapporten. Underskotten återfinns inom vård- och
omsorgsnämnderna som sammantaget räknar med ett underskott på -134 mnkr. Övrig
verksamhet har inte tillräckliga buffertar för att täcka upp det stora underskottet.
Redan i samband med delårsrapport 1 fanns det tydliga signaler om att regionen
riskerade att få ett negativt resultat på året. Man tog då beslut om ett åtgärdspaket för att
minska kostnadsutflödet under året. Efter julirapporten beslutades att regionstyrelsen
ska utse en krisgrupp som ska hantera den svåra ekonomiska situationen. Krisgruppen
ska avvecklas i samband med budgetberedningen maj 2016.
Fortsatt stor återhållsamhet krävs för att nå en budget i balans. Enligt beslutad tidplan
finns ingen ekonomisk rapport för oktober. För att kunna följa utvecklingen läggs
ytterligare en månadsrapport efter oktober fram.
Region Gotland kommer inte att klara balanskravsresultatet för 2015. I delårsrapporten
finns en prognos på balanskravsresultat som visar -86 mnkr. Enligt kommunallagen kap
8 § 5a ska regionen vid ett negativt balanskravsresultat reglera detta under de närmast
följande tre åren. Regionfullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur regleringen ska ske
och beslut om reglering ska fattas senast i budgeten det tredje året efter det år då det
negativa balanskravsresultatet uppkom.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 279 forts.
Regionstyrelsen har överlämnat delårsrapport 2 för år 2015 och föreslagit att styrelsen får i
uppdrag att ta fram en åtgärdsplan för återställning av negativa balanskravsresultat i
samband med årsbokslutet. Styrelsen föreslår även att åtgärdspaketet ska följas under
resten av 2015 och att nämnderna ska vara fortsatt ytterst återhållsamma då den
ekonomiska situationen är mycket bekymmersam.
Regionstyrelsen har beslutat att alla nämnder ska lämna en extra månadsrapport för
oktober. Rapporten ska vara fokuserad på analys av personalkostnader i relation till
personalstatistik. I övrigt ska rapporten vara inriktad på det ekonomiska utfallet och
prognosen.
Revisionens ordförande Karin Backlund (M) presenterade revisionens översiktliga granskning
av delårsrapporten per den 31 augusti 2015.
Som förannonserat i kallelsen så gav hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan
De Maecker (MP) information om hälso- och sjukvårdens arbete med ekonomin.
A nför a nde
Anförande hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Stefaan De
Maecker (MP), Stefan Nypelius (C), Johan Thomasson (FP), Inger Harlevi (M), Lars
Thomsson (C), Håkan Onsjö (M), Brittis Benzler (V), Isabel Enström (MP), Meit Fohlin (S),
Anna Hrdlicka (M) och Amy Öberg (FP).
Expedieras:

Nämnderna
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 280

Strategisk plan och budget 2016-2018
RS 2015/5

- Ledningskontoret oktober 2015, kompletterande underlag till strategisk plan och budget 2016-2018
- Ledningskontoret 2015-10-21, förändringar i drift- och investeringsbudget
- Ledningskontoret 2015-10-21, låneram 2016
- Ledningskontoret 2015-10-21, riktlinjer
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 326, (327, 331, 332, 338, och 341)

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotlands revisorer åläggs ett besparingsbeting på en (1) procent - på samma
sätt som alla andra ingående verksamheter i Region Gotland.

•

Driftbudget 2016 fastställs.

•

Investeringsbudget 2016-2017 fastställs.

•

Förändringar gällande budget ska genomföras och inarbetas i ramberäkning 2016
enligt följande:
o Regional stöd- och samverkansstruktur för barn, vuxna och äldrefrågor
(enligt RS § 327):


Befintligt anslag om 900 000 kronor överförs från socialnämnden till
regionstyrelsen/ledningskontoret för verksamheten BarnSam.



Ett anslag på 500 000 kronor vardera överförs från hälso- och sjukvårdsnämnden samt socialnämnden till regionstyrelsen/ledningskontoret för
inrättande av verksamheten ÄldreSam.

o Effektuering av 2015 års avkastningskrav på serviceförvaltningen
(enligt RS § 331):


Serviceförvaltningens förslag till ny prissättning för att effektuera
avkastningskraven godkänns.

o Effektuering av tekniska nämndens beslut (TN § 202 2015-09-23) att sänka
nämndernas internhyror 2016 med 1 %, motsvarande 5,0 miljoner kronor
(enligt RS § 332).
o Fördelning av medel för personalkostnadsökning 2016 (enligt RS § 338):


Medel för personalkostnadsuppräkning 2016 om totalt 52 miljoner kronor
fördelas enligt ledningskontorets förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 280 forts.
o Buffert för kostnader kopplade till asylboende (enligt RS § 341):


Regionstyrelsens anslag på 5 miljoner kronor för eventuella extrakostnader
till följd av asylverksamhet på Gotland hanteras enligt de principer som
ledningskontoret utarbetat.



Anslaget omfördelas från regionstyrelsen till finansförvaltningen.

•

Investeringsbudget på 40 mnkr för muddring i Klintehamns hamn, ombudgeteras
från år 2016 till år 2017 pga. tidsförskjutning i projektet.

•

Regionfullmäktige beslutar följande avseende finansiella transaktioner 2016:
o Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor
o Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor
o Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.
o Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel
ur Region Gotlands eget kapital.

•

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt regionfullmäktiges direktiv och
rekommendationer till nämnderna godkänns.

•

Den kommunala skattesatsen för år 2016 fastställs till 33:60 kronor per 100
skattekronor.

Det ekonomiska läget för regionen är mycket allvarligt. Det förväntade resultatet för
2015 förväntas ge, att en hel del av de kommande årens budgetutrymme är intecknat för
återställning av det negativa balanskravsresultatet. Årets prognos för nämnderna ligger
över budgeten 2016. Det innebär att nämnderna måste arbeta med att minska sina
kostnader och bromsa sin kostnadsutveckling nästa år.
Den fortsatta osäkerhet som finns om planeringsförutsättningarna då regionen knappt
balanserar sina kostnader och intäkter förutsätter att strategier utformas för en
långsiktigt hållbar ekonomisk utveckling, vilket i förlängningen kommer att påverka
regionens verksamheter.
Med anledning av den stora investeringsvolym som planeras under perioden fram till
2019, bland annat ny gymnasieskola och kryssningskaj i Visby, finns det än större
anledning att arbeta för en stabil budget och ett positivt resultat på minst 2 procent av
omsättningen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 280 forts.
Sedan 2010 har nämndsorganisationen, med undantag för 2013, gått med underskott,
ytterst få nämnder har en buffert. Regionen har totalt sett haft ett positivt resultat efter
2004 förutom 2011 då en sänkning av RIPS-räntan försämrade resultatet. Resultaten har
de senaste åren varit helt beroende av engångshändelser, både positiva och negativa.
Budgetarna har varit ytterst svaga med resultatnivåer mellan 1 och 12 mnkr. Det totala
resultatet för 2015 kommer med all sannolikhet att bli negativt.
Beslut gällande strategisk plan och budget 2016-2018 sammanfattar även de fem beslut
som regionstyrelsen fattat vid dagens sammanträde i § 327, 331, 332, 338 och 341.
Regionfullmäktiges presidium föreslår att även revisorerna åläggs ett besparingsbeting på en
(1) procent (på samma sätt som alla andra ingående verksamheter i Region Gotland).
A nför a nde
Anförande hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Mathilda
Kahlqvist (Fi), Johan Thomasson (L), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V) och Ulf
Klasson (L).
Expedieras

Nämnderna
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 281

Exploateringsbudget 2016
RS 2015/280

- (Regionstyrelsen 2015-05-28, § 150)
- Ledningskontoret 2015-10-21
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 345

Regionfullmäktiges beslut
•

Tilldelad exploateringsbudget för 2016 fastställs. Budgeten ska tilldelas
regionstyrelsen.

Regionstyrelsen beslutade den 28 maj 2015, § 150 om att fastställa exploateringsplan och
exploateringsbudget för 2016-2020. Beslut om tilldelning av budgetmedel ska ske i
regionfullmäktige vilket inte gjordes i samband med regionstyrelsens beslut.
Exploateringsplan fastställs för en planperiod som omfattar 5 år. Exploateringsbudget
ska beslutas för ett år och uppdateras i samband med budgetberedning årligen. För 2016
är budgeten uppdelad på utgifter för infrastruktur om 34 400 000 kronor och inkomster
om 18 500 000 kr. Utgifter för VA är 8 200 000 kronor och inkomster 7 400 000
kronor.
Ledningskontoret har föreslagit att regionfullmäktige beslutar att tilldela exploateringsbudget till regionstyrelsen och att medlen används enligt den fastställda
exploateringsplanen.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret tillstyrkt förslaget om
exploateringsbudget för år 2016.
A nför a nde
Anförande hölls av Björn Jansson (S).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 282

Tilläggsanslag. Region Gotlands exploateringsbudget för 2015
RS 2015/372

- Tekniska nämnden 2015-05-27, § 144
- Ledningskontoret 2015-09-08
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 312

Regionfullmäktiges beslut
•

Tilläggsanslag för exploateringsverksamheten i Region Gotland tilldelas tekniska
nämnden med 15 miljoner kronor enligt beslut om exploateringsverksamhet
RS 2014-10-30, § 304. Tilläggsanslaget ska finansieras via försäljningsinkomster.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 15 miljoner kronor. Nämnden anför att
vid budgetberedningen 2014 redovisades exploateringsplanen för regionen med
tillhörande äskande om medel för genomförande av redovisade projekt 2015 och 2016.
Ärendet återkom till budgetavstämningen hösten 2014 och beslut togs om att godkänna
planen, 2014-10-30, RS § 304. I underlaget ingick en ekonomisk redovisning av de
planerade exploateringarna 2015, men medelstilldelningen framgick inte tydligt i
beslutet.
Ledningskontoret menar att medelstilldelningen av misstag inte framgår i beslutet. Planen
är godkänd och i den framgår tydligt behovet av en bruttobudget som i ett senare skede
finansieras via försäljning av iordningsställd mark.
Vid regionstyrelsen 2015-05-28, § 150 beslutades om exploateringsplan med
exploateringsbudget 2016 - 2020. Budgeten ska revideras varje år eftersom
exploateringsverksamheten är föränderlig till sin natur.
Anm: Exploateringsbudget för 2016 beslutas av fullmäktige, se § 281 i detta protokoll.

Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt begäran om tilläggsanslag
för exploateringsbudget 2015.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 283

Partistöd 2016
RS 2015/649

- Ledningskontoret 2015-10-21
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 353

Regionfullmäktiges beslut
•

För 2016 ska Region Gotlands ekonomiska stöd till partier representerade i
regionfullmäktige utbetalas i början av januari enligt följande:
- Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år
(44 500 år 2015) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett
utbildningsbidrag på 1 800 kronor per mandat, totalt 6 446 800 kr.
- Dessutom ska avsättas en summa som motsvarar 10 procent av partistödet till
partiernas ungdomsförbund, 644 680 kr, enligt regionens bestämmelser för stöd
till de partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på
Gotland. Administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men budgeteras på
regionstyrelsen.
- Till varje parti utgår dels ett grundstöd på 200 000 kr (8x200 000=1 600 000 kr)
samt resterande del (6 446 800-1 600 000=4 846 800) fördelas efter
mandatantalet (4 846 800./.71) = 68 265 kr.
Socialdemokraterna, 21 mandat:
Centerpartiet, 14 mandat:
Moderaterna, 13 mandat:
Miljöpartiet, 8 mandat:
Vänsterpartiet, 7 mandat:
Folkpartiet, 4 mandat:
Sverigedemokraterna, 3 mandat:
Feministiskt initiativ, 1 mandat:

200 000 kr +1 433 565 = 1 633 565 kr
200 000 kr + 955 710 = 1 155 710 kr
200 000 kr + 887 445 = 1 087 445 kr
200 000 kr + 546 120 = 746 120 kr
200 000 kr + 477 855 = 677 855 kr
200 000 kr + 273 060 = 473 060 kr
200 000 kr + 204 795 = 404 795 kr
200 000 kr + 68 265 = 268 265 kr

Regionfullmäktige antog ett nytt regelverk för regionens partistöd 2014-11-28, § 57, som
börjar gälla 2015. Regionstyrelsens Arvodeskommitté har tagit fram de nya
bestämmelserna vilka är anpassade efter de ändringar som gjorts i kommunallagen.
Förslaget innehåller dock ingen förändring av de beräkningsprinciper som tidigare
tillämpats i regionen förutom att det utbildningsbidrag som partierna tidigare fick
rekvirera i särskild ordning nu är inkluderat i stödbeloppet. Nytt är kravet att partierna
senast den 30 juni året efter bidragsåret måste lämna in en redovisning av hur stödets
använts samt en rapport från en utsedd granskare. Om ett parti inte lämnar in dessa
handlingar ska någon mer partistödsutbetalning inte ske.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 283 forts.
A nför a nden
Anföranden hölls av Leif Dahlby (S) och Anna Hrdlicka (M).
Expedieras

Partierna
Kultur- och fritidsförvaltningen
Ledningskontoret Ledning
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 284

Förslag till nytt reglemente för regionstyrelsen
RS 2015/81

- Sveriges kommuner och landsting (SKL) 2014-12-19 cirkulär 14:58
- Ledningskontoret 2015-10-23
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 330

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsens förslag till nytt reglemente för regionstyrelsen antas.

Med anledning av omfattande ändringar i kommunallagen har Sveriges kommuner och
landsting (SKL) utfärdat cirkulär 14:58 med ett nytt förslag till reglemente för styrelsen
och övriga nämnder. SKL:s förslag innehåller en speciell del för styrelsen, 1–15 §, och
en gemensam del för alla nämnder, 16–42 §. Det finns också kommentarer till
föreslagna bestämmelser.
Ledningskontoret har med utgångspunkt från SKL:s rekommendationer presenterat ett
nytt förslag till reglemente för regionstyrelsen. Kontoret har ansett att fördelarna med
att använda sig av SKL:s förslag, i egenskap av rikslikare, överväger metoden att inarbeta
delar av de nya bestämmelserna i nu gällande reglemente.
Regionstyrelsens arbetsutskott önskade ytterligare förtydligande och justering i ett antal
punkter.
Till regionstyrelsens sammanträde hade ledningskontoret presenterat förteckning över
justeringar och förtydliganden efter arbetsutskottets önskemål.
Regionstyrelsen har, efter ledningskontorets revideringar, föreslagit att regionstyrelsens
reglemente antas.
Anm: Gränsdragningsfrågor om styrning mellan regionstyrelsen och hälso- och

sjukvårdsnämnden (de s.k. landstingsdelarna) återstår att utreda. När detta är klart ska
nytt ärende initieras om justering av berörda reglementen. Ledningskontoret har även
fått i uppdrag att utreda gränssnittet kring egendomsfrågor mellan regionstyrelsen och
tekniska nämnden.
A nför a nde
Anförande hölls av Björn Jansson (S).
Expedieras: Hälso- och sjukvårdsnämnden, Ledningskontoret Kansli
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 285

Miljöprogram för Region Gotland
RS 2013/536

- Ledningskontoret 2015-10-13
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 308

Regionfullmäktiges beslut
•

Miljöprogram för Region Gotland antas.

Reservation
Mot beslutet reserverade sig Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Lisa Blochmann (C), Björn
Dahlström (C), Bibbi Olson (C), Alexander Jansson (C), Gunnel Lindby (C), Jonas Niklasson (C),
Eva Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Eva Ahlin (C), Karl-Johan Boberg (C), Ola Lindvall (C)
och Anders Larsson (C).

Under 2014/2015 har ledningskontoret haft i uppdrag att med en politisk referensgrupp
som stöd arbeta fram ett nytt miljöprogram.
Miljöprogrammet är regionens samlade dokument för att förverkliga ekokommun
Gotland och visa hur ett strukturerat arbete med egna miljömål bidrar till såväl
internationella mål som de nationella miljökvalitetsmålen. Visionsmålen 2025 utgör
övergripande avgränsning.
Varje nämnd/förvaltning ansvarar för att under våren 2016 ta fram sin del i miljöprogrammets andra del; en nämnd/förvaltningsspecifik handlingsplan med egna mål
som ska följas upp och åtgärder som ska genomföras enligt miljöprogrammets
intentioner. Åtgärderna ska leda i riktning mot ekologisk hållbarhet, utan att ge avkall på
social och ekonomisk hållbarhet. Principerna för hållbarhet är vägledande. Mål och
åtgärder utformas så att de ryms i regionens system för planering, styrning och uppföljning.
I föregående mandatperiods styrkort finns målet att Gotlands miljö- och klimatarbete
ska rankas topp tio i landet. Målet nåddes inte, trots höga mål och goda intentioner. För
att nå ett bredare ansvarstagande och ägarskap till miljöprogrammet uppdras därför
denna gång till nämnderna att ta fram egna handlingsplaner.
Regionstyrelsen har föreslagit att miljöprogrammet antas.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 285 forts.
Regionstyrelsen har, under förutsättning av fullmäktiges beslut att anta miljöprogram för
Region Gotland, givit nämnderna i uppdrag att under våren 2016 sammanställa
handlingsplaner enligt miljöprogrammets mål och intentioner. Styrelsen beslöt även att
Ledningskontoret aktivt ska erbjuda nämnder och förvaltningar stöd i framtagandet av
handlingsplaner för effektiv samordning och målstyrning av aktiviteter.
Yrkanden
•

Lars Thomsson (C) yrkade, med instämmande av Eva Gahnström (C) och Eva
Nypelius (C), att miljöprogrammet kompletteras enligt följande på sidan 8, under
rubriken 3. Miljöstrategier inom fyra fokusområden:
Under de kommande åren har klimatfrågan en absolut särställning i prioritet.
Det eftersom det nu finns ett tidsmässigt kort fönster på ca 5-10 år att få
klimatutsläppen att vika nedåt för att klara 2-graders-målet. All forskning visar
att tidiga klimatinsatser är både möjliga och nödvändiga men också billiga om
de genomförs fort. Därför ska fokusområde 1 prioriteras högst vid intressekonflikter med andra fokusområden.

•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade i första hand avslag på Lars Thomssons tilläggsyrkande och i andra hand att sista meningen i Lars Thomssons yrkande ändras till
”Därför ska klimathotet prioriteras högst vid intressekonflikter med andra intressen.”

•

Håkan Onsjö (M) yrkade, med instämmande av Rune Fröling (M), avslag på Stefaan De
Maeckers yrkande.

•

Isabel Enström (MP) yrkade, med instämmande av Mathilda Kahlqvist (Fi), Saga
Carlgren (V), Rune Fröling (M), Simon Härenstam (M), Björn Jansson (S) och Johan
Thomasson (L) bifall till regionstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons
tilläggsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag tillstyrkts. Omröstning begärdes. JA
för regionstyrelsens förslag och NEJ för Lars Thomssons tilläggsyrkande. 57 ledamöter
röstade ja. 14 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionstyrelsens förslag hade sålunda vunnit majoritet och därmed föll även Stefaan De Maeckers
andrahandsyrkande bort.
Expedieras:

Nämnderna
Ledningskontoret Samhällsbyggnad
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 286

Ägardirektiv och bolagsordning för AB Gotlandshem
RS 2015/489

- Ledningskontoret 2015-10-01
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 325

Regionfullmäktiges beslut
•

Ägardirektiv för AB Gotlandshem antas enligt ledningskontorets förslag, med
förändring av antalet lägenheter i nyproduktion under perioden till 400 st.

•

Bolagsordning för AB Gotlandshem antas enligt ledningskontorets förslag.

AB Gotlandshems bolagsordning och ägardirektiv har med anledning av ny mandatperiod genomgått en översyn. Beslutsförslagen har varit föremål för dialog med
företrädare för AB Gotlandshem.
Som underlag för förändringar i bolagsordning och ägardirektiv har använts Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag – en handledning, utgiven av
SKL tillsammans med SABO. Även Region Gotlands beslutade aktieägarpolicy har
använts i arbetet.
En kommuns engagemang som hyresvärd skall vara affärsmässigt, oavsett om det gäller
uthyrning av lokaler eller bostäder. Lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala
bostadsbolag vilar på förutsättningen att bostadsbolagets verksamhet skall bedrivas
enligt affärsmässiga principer. Dessa principer skall komma i uttryck i bolagsordningen
(verksamhetsföremålet), ägardirektiven (avkastningskrav) och borgensavgift.
Vid arbetsutskottets sammanträde 2015-09-01 presenterade representanterna för
socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet eget utkast till ägardirektiv för AB
Gotlandshem.
Under regionstyrelsens behandling 2015-09-17 tas vissa oklarheter i förslaget upp till
diskussion som gäller såväl ägardirektiv som bolagsordning varför kompletteringar får
göras av ledningskontoret.
Ledningskontorets omarbetade version av handlingarna dukades vid arbetsutskottets
sammanträde 2015-10-06 varför arbetsutskottet beslutade överlämna ärende till styrelsen
utan eget yttrande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 286 forts.
Regionstyrelsen föreslog vid sitt sammanträde att anta ledningskontorets omarbetade
version, med den ändringen att det minst ska vara en nyproduktion på 400 lägenheter
under perioden.
Anm: Ägardirektiven gäller för perioden 2015-2019.

Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Lars Bjurström (V), Stefaan De Maecker (MP), Håkan
Onsjö (M), Lisa Kalström (S) och Isabel Enström (MP).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkade, med instämmande av Simon Härenstam (M), Johan
Thomasson (L) och Anna Hrdlicka (M), på ett tillägg i ägardirektiven under rubrik
3 Ekonomiska styrprinciper och samordning:

Affärsmässiga principer innebär vidare att bolaget kan köpa och sälja fastigheter. Försäljning av delar av beståndet kan ske för att bl.a. finansiera
nyproduktion.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius
tilläggsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag tillstyrkts. Omröstning begärdes. JA
för regionstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius tilläggsyrkande. 37 ledamöter
röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionstyrelsens förslag hade således vunnit majoritet.
Expedieras

AB Gotlandshem
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 287

Avsiktsförklaring Migrationsverket
RS 2015/455

- Ledningskontoret 2015-10-23
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 344

Regionfullmäktiges beslut
•

Avsiktsförklaringen om ett förstärkt mottagande av asylsökande på Gotland anses
upphävd.

En gemensam avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande på Gotland
undertecknades 2015-07-01 efter beslut i regionfullmäktige (Rf § 217, 2015-06-15).
Beslut om avsiktsförklaringen togs även av Migrationsverket och Arbetsförmedlingen.
Utgångspunkten var att öppna för asylboenden utifrån en gemensam planering där
Migrationsverket hyr fastigheter av regionen, samt att skapa goda förutsättningar för
tidig integration för personer som får beslut om uppehållstillstånd.
Den kraftigt ökande tillströmningen av personer som söker asyl i Sverige och det akuta
behovet av asylplatser har förändrat förutsättningarna. Migrationsverket har fått
förändrade direktiv vilket möjliggjort upphandling av tillfälliga asylboenden även på
Gotland. En sådan upphandling avslutades 2015-10-19. Anbud från Gotland kommer
att kunna antas. Migrationsverket kommer att placera handläggare på ön för att kunna
utreda asylansökningar. Besked om resultatet av denna upphandling väntas i november.
Det kan komma att bli både fler och färre boendeplatser än avsiktsförklaringens 250
platser. Boenden kan även komma att etableras på andra orter än de som regionstyrelsen
i första hand prioriterat. (RS § 231, 2015-06-18).
Ledningskontoret bedömer tillsammans med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen
att avsiktsförklaringen inte längre är relevant. Däremot fortsätter den samverkansgrupp
mellan myndigheterna som byggts upp sitt arbete utifrån de nya förutsättningarna.
Arbetet med en central ekonomiadministrativ funktion fullföljs. Likaså fortsätter och
anpassas ledningskontorets samordningsarbete med förvaltningarna till de nya
förutsättningarna när det gäller flyktingsituationen i Sverige och på Gotland.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret föreslagit att avsiktsförklaringen anses
upphävd.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 287 forts.
A nför a nde
Anförande hölls av Björn Jansson (S).
Expedieras

Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 288

Motion. Parkeringstal för Visby innerstad
RS 2014/247

- Motion 2014-04-28
- Byggnadsnämnden 2015-09-09 § 147
- Ledningskontoret 2015-09-17
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 322

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en sammanhållen parkeringsstrategi för
hela Visby i samverkan med miljö- och hälsoskyddsnämnden och
byggnadsnämnden.

Anna Hrdlicka (M) föreslår i en motion att Region Gotland sätter parkeringstalet till noll
i Visby innerstad.
I motionen framhålls vikten av att eftersträva klara och tydliga regler så att de som söker
bygglov vet vad de har att rätta sig efter från början mot bakgrund av att byggnadsnämnden vanligtvis lämnar dispens från de regler som säger att det krävs att parkeringsplatser avsätts vid nybyggnation.
Byggnadsnämnden har behandlat motionen. Tjänstemännen på samhällsbyggnadsförvaltningen delar inte förslagsställarens uppfattning att parkeringstalet i Visby
innerstad i praktiken är noll. Däremot görs avsteg från gällande normer. Förvaltningen
anser heller inte att det är klarlagt att kravet på att p-platser anordnas för ny bebyggelse
motverkar ambitionen att minska biltrafiken i innerstaden. Byggnadsnämnden föreslår
att nämnden tillsammans med miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden
får i uppdrag att ta fram en sammanhållen parkeringsstrategi för hela Visby.
Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden får i uppdrag att ta fram en
sammanhållen parkeringsstrategi för hela Visby i samverkan med miljö- och
hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.
Detta blev även Regionstyrelsens förslag.
Expedieras

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 289

Motion. Inkluderande ansökningar, blanketter och enkäter för
transpersoner
RS 2015/229

- Motion 2015-03-14
- Ledningskontoret 2015-09-23
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 323

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad då beslutad jämställdhetsplan 2016-2018 behandlar
begreppet annan könsidentitet.

Elin Bååth (Fi) föreslår i en motion att:
−

Region Gotland inför alternativet ”Annat” som alternativ till man eller kvinna i alla
de handlingar där begäran om att uppge sitt kön förekommer.

−

Region Gotland inte begär upplysning om kön när den informationen inte är
nödvändig.

Motionären lyfter fram att transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och
utsatta grupper och motionen föreslår därför att Region Gotland förändrar sina
ansökningar, blanketter och enkäter för att inkludera de som idag inte identifierar sig
som man eller kvinna.
Ledningskontoret anför i sitt svar att Region Gotland har handlingar som riktar sig internt
till medarbetare samt externt till medborgare. Inom personalsystemet frågar Region
Gotland idag inte efter kön där namn och personnummer anges, eftersom systemet
kodar automatiskt kön efter de fyra sista siffrorna. I vissa fall frågas det idag efter kön
för att efterleva Jämställdhetslagen, eller för att ge bakgrundsinformation utifrån ett
jämställdhetsperspektiv. Vid genomförandet av nästa medarbetarenkät kommer ”Annat”
att läggas till som ett tredje alternativ.
Kontoret delar motionärens uppfattning att det är av vikt att inkludera transpersoner.
Ledningskontoret bedömer att vi kan införa alternativet ”Annat” i de undersökningar
och dylikt vi själva har rådighet över, exempelvis medarbetarundersökningen.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 289 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad då beslutad jämställdhetsplan
2016-2018 behandlar begreppet annan könsidentitet.
Anm: Jämställdhetsplan 2016-2018 antogs av regionfullmäktige 2015-10-12, § 246.

Yr k a nde
Mathilda Kahlqvist (Fi) yrkade att motionen skulle bifallas.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Matilda Karlqvists
yrkande om bifall till motionen och fann att regionstyrelsens förslag vunnit bifall.
Expedieras

Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 290

Motion. Bygg sprängkistor/-tunnlar
RS 2015/287

- Motion 2015-04-25
- Ledningskontoret 2015-09-07
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 324

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Ulf Klasson (FP) föreslår i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag
att påbörja projekteringen av s.k. sprängkistor i Slite hamn alternativt tar upp en
diskussion med regeringen om att bygga dessa anordningar. Förslagsställaren föreslår
även att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att planera för sprängkistor/tunnlar vid projekteringen/byggandet av den planerade kryssningskajen i Visby samt
den nya hamnanläggningen i Klintehamn.
Som skäl för sina yrkanden anför förslagsställaren det försämrade försvarspolitiska läget
i Europa.
Tekniska nämnden har i beslut § 183/2015 behandlat motionen och då föreslagit följande
svar på motionen: Region Gotland skall avvakta nya/ändrade nationella direktiv som
utifrån en nationell bedömning av det säkerhetspolitiska läget kan påkalla försvarsförberedelser på infrastruktur. Regionen skall fortsättningsvis även i kommande byggprojekt följa de direktiv som gäller avseende försvarsförberedelser av infrastruktur.
Ledningskontoret har i sin bedömning skrivit att ”När den nya kajen i Slite planerades i
samband med ”Nordstream-projektet” tillfrågades Försvarsmakten om åtgärder skulle
vidtas utifrån ett försvarsperspektiv. Försvaret ansåg då att det politiska läget inte
motiverade några speciella åtgärder. Det finns också idag många andra metoder att via
förstörande av infrastruktur försvåra en eventuell invasion än att bygga sprängkistor.
Ledningskontoret gör därför samma bedömning som tekniska nämnden att nya
försvarstekniska åtgärder bör baseras på nationella direktiv. Motionen bör därför
avslås.”
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 290 forts.
Yr k a nden
•

Ulf Klasson (L) yrkade på att ärendet återremitteras.

•

Björn Jansson (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag samt yrkade avslag på att ärendet
skulle återremitteras.

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

Tekniska nämnden
Ledningskontoret samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 291

Motion. Fördjupad granskning av intern styrning och kontroll av
hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning
RS 2015/407

- Motion 2015-06-15
- Ledningskontoret 2015-08-21
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 287
- Regionstyrelsen 2015-10-29, § 340

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad genom nedanstående förslag till åtgärd.

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L) har skrivit en motion där
de yrkar att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs. Bakgrunden
är enligt motionärerna att det i dagsläget är svårt att bedöma om hälso- och sjukvården
har en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet och om den finansiella
rapporteringen är tillförlitlig.
Anm: Regionstyrelsen återremitterade ärendet för ytterligare beredning i september

2015.
Ledningskontoret har anfört att genom åren har olika åtgärdsprogram tagits fram, senast
nu, som också nämns i motionen, Struktur 2015. Det finns en hög medvetenhet i hälsooch sjukvårdsledningen om de problem som måste hanteras och det pågår ett målmedvetet arbete med dessa bl.a. inom ramen för Struktur 2015. Från ledningskontorets sida
har vi fullt förtroende för det arbete som drivs av hälso- sjukvårdsledningen. I rådande
situation är därför ledningskontorets bedömning att en oberoende granskning som
specifikt riktar sig mot styrningen och kontrollen av hälso- och sjukvården försvagar
dess ledning i det systematiska arbete som pågår.
I samband med beslut om besparingsuppdrag 2016-2018 (RF § 181, 2015-06-15) fick
regionstyrelsen i uppdrag att anlita SKL:s analysgrupp för en genomlysning av Region
Gotlands ekonomi och styrning enligt upplägget nulägesanalys, framtidsanalys,
ekonomistyrning. Inom ramen för detta uppdrag bör speciellt fokus läggas på hälso- och
sjukvården med hänsyn till strukturella problem utifrån ett koncernstyrningsperspektiv.
Ledningskontoret bedömer att i nuvarande skede är detta det mest ändamålsenliga sättet
att belysa den problematik motionärerna vill ha belyst.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 291 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen anses besvarad
med förslag till åtgärd.
A nför a nden
Anföranden hölls av Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Johan Thomasson (L), Stefaan
De Maecker (MP), Leif Dahlby (S) och Björn Jansson (S).
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ledning
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 292
Avsägelser och fyllnadsval. Socialnämnden. Barn- och
utbildningsnämnden. Regionstyrelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Beslutsgrupp för bidrag till politiska ungdomsorganisationer. Kulturoch fritidsnämnden. Stiftelsen Bergmancenter. Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Tekniska nämnden
RS 2015/6

- Renée Lingström 2015-10-13
- Hanna Lenholm 2015-11-09
- Janica Sörestedt 2015-11-13
- Gerty Holmstedt 2015-11-17
- Mats-Ola Rödén 2015-11-18
- Andreas Storm 2015-11-23
- Berit Cedergren Onsjö 2015-11-23
- Ulf Thurgren 2015-11-23

Regionfullmäktiges beslut
•

Renée Lingström (S), Hanna Lenholm (S), Janica Sörestedt (S), Gerty Holmstedt (S), Mats-Ola
Rödén (FP), Andreas Storm (M), Berit Cedergren Onsjö (M) samt Ulf Thurgren (M) befrias
från sina uppdrag.

•

Till ny ersättare i socialnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
André Friberg, Rute Valleviksvägen 126, 624 58 Lärbro
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Anders Gudinge

•

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Håkan Kraby, Dalhem Gandarve 700, 622 56 Dalhem
att inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter Örjan Hillbom

Till nya ersättare i regionstyrelsen t.o.m. 2018-10-14 utses:
S
Lena Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga
S
Susanne Hafdelin, Lummelunda Kanalen 407, 621 71 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen i ordningen efter
Filip Reinhag
•

Till ny ledamot tillika vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m.
2018-12-31 utses:
S
Anita Klingvall, Visborgsgatan 2, 621 75 Visby

•

Till ny ledamot i Beslutsgrupp för bidrag till politiska ungdomsorganisationer t.o.m.
2018-12-31 utses:
S
Lisa Berg, Bryggargatan 17, 621 53 Visby

•

Till ny ledamot tillika ordförande i kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2018-12-31
utses:
S
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 292 forts.
•

Till ny ledamot i styrelsen för stiftelsen Bergmancenter utses:
S
Thomas Karlström, Sanda Lekarve 759, 623 79 Klintehamn

•

Till ny ledamot i regionstyrelsen t.o.m. 2018-10-14 utses:
L
Johan Thomasson, Broväg 123, 621 73 Visby

•

Till ny ersättare i regionstyrelsen t.o.m. 2018-10-14 utses:
L
Ulf Klasson, Norra Kustvägen 1, 623 77 Klintehamn
att inträda vid förhinder för Johan Thomasson

•

Till ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Susanne Redig, Eke Härdarve 743, 623 40 Havdhem

•

Till ny ersättare i hälso och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Berit Cedergren Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Bengt Hedberg

•

Till ny ersättare i tekniska nämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Mariell Pettersson, Storgatan 52, 624 48 Slite
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Peter Wigren

•

Till ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
M
Ayman Aboulaich, Smittens Backe 1, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen i ordningen efter Lilian Edwards

•

Utseende av ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden bordläggs till nästa
sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Renée Lingström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden.
Hanna Lenholm (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i regionstyrelsen, ledamot
tillika vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden, samt ledamot i Beslutsgrupp
för bidrag till politiska ungdomsorganisationer.
Janica Sörestedt (S) har avsagt sig uppdragen som ersättare i regionstyrelsen, ledamot

tillika ordförande i kultur- och fritidsnämnden samt ledamot i styrelsen för
stiftelsen Bergmancenter.
Gerty Holmstedt (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 292 forts.
Mats-Ola Rödén (FP) – fr.o.m. 2015-11-22 (L) - har avsagt sig uppdraget som ledamot i
regionstyrelsen.
Andreas Storm (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Berit Cedergren Onsjö (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i tekniska nämnden.
Ulf Thurgren (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.
Expedieras

Berörda styrelser, och nämnder
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 293
Avsägelse. Regionfullmäktige. Ledamot
RS 2015/6

- Hanna Lenholm 2015-11-09
- Janica Sörestedt 2015-11-13
- Mats-Ola Rödén 2015-11-

Regionfullmäktiges beslut
•

Hanna Lenholm (S), Janica Sörestedt (S) och Mats-Ola Rödén (L) befrias från sitt uppdrag
som ledamot i regionfullmäktige.

•

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

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Hanna Lenholm (S), Janica Sörestedt (S) och Mats-Ola Rödén (FP) - fr.o.m. 2015-11-22 (L) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Expedieras:

Hanna Lenholm
Janica Sörestedt
Mats-Ola Rödén

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 294

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Elsie Hanssons medborgarförslag om att ge invånarna på Gotland
information om de potentiella hälsoriskerna med elektromagnetiska
fält.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

RS 2015/595
2015-10-05

Jennifer Nilssons medborgarförslag om gratis cykelhjälmar för
eleverna på gymnasiesärskolan.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden.

RS 2015/604
2015-10-07

Helena Aasands medborgarförslag om att ersätta parkeringsautomaterna med parkeringskort som byts varje år.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2015/608
2015-10-09

Roland Stenbergs medborgarförslag om att utveckla busshållplatsen
”Norra Kustvägen” i Klintehamn, linje 10.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas tekniska nämnden.

RS 2015/609
2015-10-09

Dan Perssons och Lars Lundströms medborgarförslag om att Region
Gotland och dess egna företag bör struktureras som platt
organisation.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2015/632
2015-10-14

Johan Alströms medborgarförslag om att anordna en
återvinningscentral innanför murarna eller precis utanför.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2015/641
2015-10-16

Lou Boéthius’ medborgarförslag om att ändra parkeringstid till 24
timmar.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2015/642
2015-10-16

Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 295
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Kerstin Petterssons medborgarförslag om gratis broddar till alla över 65 år som bor på
Gotland. RS 2014/33
•

Socialnämnden 2015-09-16, § 116

Hans A Svenssons medborgarförslag om att bibehålla servicelinjen i stadstrafiken.
RS 2012/647
•

Tekniska nämnden 2014-11-19, § 245

Christer Finns medborgarförslag om en fast hållplats på busslinje 12 vid Väte Juves på
väg 142. RS 2014/169
•

Tekniska nämnden 2015-09-23, § 215

Åsa Mårtenssons medborgarförslag om busskur samt övergångsställe i Endre.
RS 2014/535
•

Tekniska nämnden 2015-09-23, § 216

Annelie Häggqvists medborgarförslag om att ta bort busskortet och låta elever upp till
20 år åka gratis. RS 2012/192
•

Tekniska nämnden 2015-09-23, § 217

Eva Bofrides medborgarförslag om beläggningen på inre parkeringen på Visborg, f.d.
kaserngården. RS 2015/347
•

Tekniska nämnden 2015-09-23, § 218

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 296
Interpellation. Gotländsk livsmedelsstrategi
RS 2015/623

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Björn
Dahlström (C) om gotländsk livsmedelsstrategi. Björn Dahlström tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-10-12

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 297
Interpellation. Jobb på norra Gotland
RS 2015/624

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Alexander
Jansson (C) om jobb på norra Gotland. Alexander Jansson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-10-12

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 298
Interpellation. Ambulansverksamhetens inställelsetider
RS 2015/625

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Mats Hedström (M) om ambulansverksamhetens inställelsetider. Mats
Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde även Lena Celion (M).
Interpellation 2015-10-12

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 299
Interpellation. Antirasistiskt arbete
RS 2015/626

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (MP) besvarade interpellation av Elin Bååth
(Fi) om antirasistiskt arbete. Deltog i diskussionen gjorde även Mathilda Kahlqvist (Fi) och
Saga Carlgren (V).
Interpellation 2015-10-12
Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet
Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 300

Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Regionstyrelsens beslut 2015-10-29, § 307 om att Region Gotland ansluter sig till
Tekniksprånget - praktikprogram för gymnasieelever från naturvetenskapliga och
tekniska programmen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 301

Frågor
RS 2014/699

- Motion 2014-12-12

Johan Thomasson (L) fick tillstånd att ställa en fråga om tidigare inlämnad motion
angående ett tillväxt- och utvecklingsutskott: Vart har denna tagit vägen?
Frågan besvarades av Björn Jansson (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 302

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Eva Nypelius (C)
Tillfälliga boendelösningar för asylsökande inför sommaren 2016

RS 2015/740
2015-11-25

Eva Nypelius (C)
Placeringspolicy för Region Gotlands pensionsmedel

RS 2015/741
2015-11-25

Lena Grund (L)
Kartläggning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

RS 2015/742
2015-11-25

Elin Bååth (Fi)
Förbättrad vård för transpersoner

RS 2015/743
2015-11-25

Elin Bååth (Fi)
Inkluderande SFI (Svenska för invandrare)

RS 2015/744
2015-11-25

Elin Bååth (Fi)
Närvarorätt i styrelse och nämnd för förtroendevald som inte är
ledamot eller ersättare

RS 2015/745
2015-11-25

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-11-23

Rf § 303
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S)
ställa interpellation Pjäsens äldreboende
RS 2015/746

Eva Gahnström (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis
Benzler (V) ställa interpellation om möjlighet till hemspråksundervisning för alla barn på
det egna modersmålet, exempelvis gutamål
RS 2015/747

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan
De Maecker (MP) ställa interpellation om antibiotikaanvändning
RS 2015/748

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om traineejobb
RS 2015/749

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2015-11-23

Omröstning § 285
Ärende: Miljöprogram för Ekokommun Gotland
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Stefan Wramner (M)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Mikael Nilsson (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Lisa Kalström (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Rune Fröling (M)
Robin Storm (M)
Charlotte Andersson (S)
Mats Sundin (S)
Antonia Broén (S)
Magnus Ekström (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Margareta Persson (M)
Håkan Onsjö (M)
Filip Reinhag (S)
Susanne Hafdelin (S)
Annelie Klovsjö (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Lars Thomssons (C) yrkande

Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Daniel Heilborn (MP
Ylva Hammar (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (FP)
Frans Brozén (FP)
Lena Grund (FP)
Ulf Klasson (FP)
Mathilda Kahlqvist (Fi)
Arvid Olofsson (SD)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Följande röstade nej:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Lisa Blochmann (C)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Eva Ahlin (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ola Lindvall (C)
Anders Larsson (C)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2015-11-23

Omröstning § 286
Ärende: Ägardirektiv och bolagsordning för AB Gotlandshem
Yrkande:
Se paragrafen

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

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Björn Jansson (S)
Anita Klingvall (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Mikael Nilsson (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Lisa Kalström (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Charlotte Andersson (S)
Mats Sundin (S)
Antonia Broén (S)
Magnus Ekström (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Filip Reinhag (S)
Susanne Hafdelin (S)
Annelie Klovsjö (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Daniel Heilborn (MP
Ylva Hammar (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Mathilda Kahlqvist (Fi)
Conny Kristensen Gahnström (S)

Följande röstade nej:
Stefan Wramner (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Lisa Blochmann (C)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Rune Fröling (M)
Robin Storm (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Persson (M)
Håkan Onsjö (M)
Eva Ahlin (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Ola Lindvall (C)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (FP)
Frans Brozén (FP)
Lena Grund (FP)
Ulf Klasson (FP)
Arvid Olofsson (SD)

Bilaga § 296

Ärendenr RS 2015/623
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 23 november 2015

Interpellation om gotländsk livsmedelsstrategi
Ledamoten Björn Dahlström (C) har i en interpellation om livsmedelsstrategi ställt
följande frågor till mig:
1. På vilket sätt blir vi politiker delaktiga i detta arbetet?
2. Hur ser tidsschemat ut för detta arbete?
Mitt svar:
Det pågår ett arbete för att ta fram en regional mat- och livsmedelsstrategi. Det
strategiarbetet är politiskt förankrat genom beslut i regionstyrelsen den 28 maj 2015
(RS § 186, se beslut nedan). Arbetet är även en del av projektet Årets
Tillväxtkommun 2018, vilket också är ett politiskt beslutat arbete.
Beslut i regionstyrelsen (RS § 186)
En gotländsk mat- och livsmedelsstrategi ska arbetas fram i samarbete mellan
aktörer från den breda konstellation som bildades för genomförandet av
Matlandethuvudstadsåret 2013 och med Region Gotland och länsstyrelsen
Gotland som projektägare.
Ledningskontoret får i uppdrag att planera och genomföra arbetet i samarbete
med länsstyrelsen.
Strategiarbetet ansvarar Region Gotland och länsstyrelsen Gotland gemensamt för
som projektägare. Projektledare är Karin Farinder (Region Gotland) och Gunilla
Lexell (länsstyrelsen). Namnet mat- och livsmedelsstrategi visar att vi önskar ta ett
bredare grepp än enbart livsmedelsproduktion, eftersom vi menar att det är viktigt
för Gotlands tillväxt och för att utveckla områdets fulla potential. Ett brett
angreppssätt är ett synsätt som förankrades i och med arbetet med att Gotland blev
Matlandethuvudstad 2013. Sju olika fokusområden är grunden för den gotländska
mat- och livsmedelskedjan, och konsumenten, d.v.s. efterfrågan, är utgångspunkten.
Övriga fokusområden är primärproduktion, förädling, handel, restauranger, offentlig
måltid och matturism.
Förankring i näringarna är viktiga och inhämtning av kunskap, erfarenhet och fakta
görs brett genom både arrangerade workshops och intervjuer. I kartläggningsarbetet
har LRF Gotland tagit ansvar för de delar av primärproduktionen som naturligt faller
under LRF (mjölk, kött, ägg, spannmål, trädgårdsprodukter) och förädlingen närmast

primärproduktionen som mejeri, kvarn och slakteri. Arbetets första workshop hölls
4 juni 2015 och inbjudan gick ut brett genom annons i Gotlandstidningarna.
Tidplanen för arbetet är delvis avhängigt andra arbeten som görs, men
målsättningen är ändå att mot slutet av första kvartalet 2016 ha ett förslag till beslut
i regionstyrelsen framme. En tredje och avslutande workshop, där syftet är att
prioritera olika insatsområden som baseras på kartläggning och dialog, planeras till
början av kvartal 1 2016.
Politikens delaktighet sker vanligtvis på två sätt. Det ena handlar om den process
som sker i de kommunala verksamheterna och i detta fall är det regionstyrelsen som
är huvudansvarig och får återrapporteringar med möjlighet till inspel för politikerna.
Det andra sättet handlar om hur de olika partierna väljer att engagera sig i arbetet.
Det är upp till varje parti att bjuda in till egna möten och att delta i de workshops
som anordnas. Något annat särskilt möte för politiska partier är inte inplanerat i
dagsläget.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 297

Ärendenr RS 2015/624
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 23 november 2015

Interpellation om jobb på norra Gotland
Ledamoten Alexander Jansson (C) har i en interpellation angående jobb på norra
Gotland ställt följande frågor till mig:
1. På vilket sätt är stenindustrin delaktig i arbetet med detta åtgärdspaket?
2. Vilka målsättningar finns för att de som snart riskerar bli arbetslösa skall kunna få
jobb som gör att de har möjlighet att bo kvar på norra Gotland?
Mitt svar
1. Regeringens utsedda kontaktperson Peter Larsson har regeringens uppdrag i
samverkan med Region Gotland och Länsstyrelsen att lägga fram ett förslag till
regeringen om näringslivsutveckling på Gotland. Peter Larsson har haft enskilda
möten med respektive företagsledningar för Cementa, Nordkalk och SMA. Till
det offentliga möte som anordnas den 24 november har företagen inbjudits.
2. Samhällets målsättning är alltid att de som riskerar eller förlorar sina jobb skall
kunna erbjudas olika möjligheter för ett nytt jobb eller utbildning.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 298

Ärendenr RS 2015/625
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 23 november 2015

Interpellation om ambulansverksamhetens inställelsetider
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation till mig ställt tre frågor
angående ambulansverksamhetens inställelsetider.
Mina svar:
Då det gäller nya avtalsvillkor sedan 1 maj 2015 som bland annat påverkar svaret på
fråga nr 3 redovisas siffror för perioden 1 maj-31oktober 2015. Redovisningen avser
både uppdrag med ambulans som med helikopter.
1. Hur många minuter är inställelsetiden per ambulansområde?
För uppdrag i prioritet 1 – livshotande tillstånd
Ambulansområde

Medeltid från kvitterat uppdrag till
framme

Fårö
Norra Gotland

26:44
20:45

Mellersta Gotland inkl.
Visby

6:56

Södra Gotland
Storsudret

17:10
26:44

2. Vid hur många tillfällen har ambulanserna inte klarat avtalad inställelsetid per
område?
Målsättningen är att 95 % av de ärenden som prioriterats som livshotande ska nås
inom 30 minuter från kvitterat larm. Det finns även en målnivå om att 80 % av
ärendena ska nås under 20 minuter.
Ambulansområde

Antal
prio 1

Antal över
30 min.

Antal över
20 min.

Fårö
Norra Gotland

87
260

48
36

68
134

Mellersta Gotland
inkl Visby

1053

14

72

Södra Gotland
Storsudret

399
20

58
7

139
20

3. Om böter erlagts, ange belopp per område?
Beräkningen av vite eller bonus görs för hela Gotland, inte per ambulansområde.
Viteskonstruktionen innehåller piska och morot. Om andelen understiger en målnivå
ska ett vite om 10 000 kronor per helprocent och månad betalas av utföraren. Om
andelen överstiger en målnivå utgår en bonus med 10 000 kronor per helprocent
och månad. Totalt för dessa månader kan ett vite uppemot 250 000 bli aktuellt.

Stefaan De Maecker
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
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Ärendenr RS 2015/626
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 23 november 2015

Interpellation om antirasistiskt arbete
Ledamoten Elin Bååth (Fi) har i en interpellation ställt följande frågor till mig
angående regionens antirasistiska arbete.
1. Hur ser regionstyrelsen på behovet av ett strukturerat antirasistiskt arbete?
2. Hur ser Region Gotlands antirasistiska arbete ut för närvarande?
Mitt svar
1. Regionstyrelsen vill fortsätta stödja allt det goda arbete som pågår i nämnder och
förvaltningar. Vi ser att en hel del pågår och mer planeras. Det är inte specifikt
antirasistiskt arbete, utan bredare än så på olika plan genom strukturerat
integrations- och jämlikhetsarbete.
Samtidigt finns behov att ta fram mer långsiktiga strategier och öka kunskapen om
framgångsrika sätt att förebygga rasism och främlingsfientlighet. Vi kommer att
behöva prioritera dessa frågor och göra det i samverkan med myndigheter och
civilsamhället. Just arbetet tillsammans med ideella krafter kan utvecklas ytterligare.
Civilsamhället har förutsättningar som det offentliga inte har.
2. Grunden i regionens arbete för att förebygga rasism är att främja integration,
kontakt och förståelse. Regionen arbetar med flera insatser där antirasistarbete är
en av delarna under den övergripande frågan om jämlikhet och allas lika värde.
Arbete med värderingsfrågor och mänskliga rättigheter är grundläggande. I
regionens verksamheter (hälso- och sjukvård, skola, kultur och fritid, vård och
omsorg mm) förs en intensiv dialog om hur medarbetares attityder och bemötande
påverkar upplevelsen hos elever, patienter och brukare när Gotland nu möter allt
fler personer som flytt sina hemländer
Under hösten 2015 diskuterades delaktighet, demokrati och allas lika värde på
högstadieskolorna. Region Gotland har i samverkan med RFSL Gotland en insats med
vuxna samt elever, för att via diskussion om HBTQ-frågor även vidga begreppet
gällande allas lika värde. Region Gotland har likaså under hösten 2015 genomfört en
grundläggande utbildning för hedersrelaterat våld, där över 100 medarbetare

deltog. Det gav en grundkunskap om våld i hederskontext vilket även innebär en
ökad kunskap om rasism, samt förebyggande arbete.
Jag tycker det kan vara värt att lyfta regionens projekt Kulturvän Gotland, där
regionen arbetar med social integration mellan etablerade gotlänningar och
nyanlända http://www.gotland.se/86388 Förhoppningsvis kommer lyckade
matchningar ge ringar på vattnet.
Denna vecka kommer Integrationsenheten vara ägare av Inflyttarbyråns
instagramkonto "Gotland365" där vi får en möjlighet att informera om vårt arbete
Mycket av regionens integrationsarbete sker för övrigt via kompetenscentrums
integrationsenhet http://www.gotland.se/integrationsenheten.
Tryggare Gotland http://www.gotland.se/tryggaregotland är samverkan mellan
Region Gotland, Polisen och Länsstyrelsen som tillsammans med
frivilligorganisationer, näringsliv och andra myndigheter arbetar för att:
stärka och utveckla det förebyggande arbetet
minska brottsligheten
öka tryggheten för medborgare och verksamma på ön
Under 2015 bedrevs projekt Underbara ungdomar 2015, där ett tema var mångfald.
Inom ramen för det nationella arbetet mot våldsbejakande extremism finns utsedd
kontaktperson på Gotland. Regionen kommer via Tryggare Gotland att tillsammans
med Barnsam mfl den 16/12 att ha möte med sekretariat mot våldsbejakande
extremism.
Samverkan sker också via Länsstyrelsens integrationsuppdrag.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Bostadsutveckling / Tillfälliga boenden
Den senaste veckan har asylsökanden börjat anlända till Migrationsverkets boenden på
Gotland. För Gotland är detta positivt på många sätt och mottagandet fungerar väldigt bra
samtidigt som det givetvis kommer att leda till ansträngningar inom den offentliga
verksamheten för att klara av att erbjuda skola, barnomsorg, sjukvård mm.
De upphandlingar av boenden som Migrationsverket nu gjort gäller fram till maj 2016 sedan
kommer flera av anläggningarna att återgå till turistisk verksamhet. Vad händer då med de
asylsökande som hittat en trygghet på Gotland? Tvingas de flytta till andra anläggningar på
fastlandet för att det inte finns bostäder här?
Parallellt med detta etablerar försvaret verksamhet på Gotland och är i behov av bostäder.
Kommer det gotländska samhället att klara av att erbjuda nya boenden i den omfattning
som kommer behövas? Ja det planeras en hel del nya bostäder och Regionen skärper kraven
på Gotlandshem, men räcker detta? Och hinner man få fram bostäder så snabbt som önskas.
Regionen borde tillsammans med berörda myndigheter och intressenter ta initiativ till att
undersöka möjligheterna för någon form av modulhus / enklare boenden som snabbt kan
byggas upp inför sommarsäsongen så att de asylsökande som vill vara kvar på Gotland har
möjlighet till detta. Det kan handla om tillfälliga lösningar med modulhus eller husvagnar,
villavagnar el liknande som Migrationsverket nu accepterar. Från regionens sida kan det
handla om att stödja projekt, stödja med tillfälliga bygglov eller andra tillstånd mm. Som vi
ser det, är detta en investering för framtiden och ökar möjligheten till en mångfald i det
gotländska samhället samtidigt som det ökar möjligheten för regionen att nå de långsiktiga
befolkningsmålen.
Vi yrkar att Region Gotland:
Tar initiativ för att utreda möjligheter att inför sommaren 2016 hitta olika
boendelösningar så att asylsökanden som vill vara kvar på Gotland får möjlighet till
detta.
Visby 2015-11-23
För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Eva Nypelius, gruppledare
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Placeringspolicy för Regionens pensionsmedel
I juni 2012 antog Regionfullmäktige den nu gällande placeringspolicyn för förvaltning av
Regionens pensionsmedel. I policyns avsnitt 2.10 finns riktlinjer för ansvarsfulla
investeringar. Där beskrivs hur regionen skall ta etiska hänsyn i placeringsverksamheten för
att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
Den senaste veckan har media rapporterat om kommuner och regioners placeringar där bl a
lämpligheten av placeringar i spelbolag och oljebolag diskuterats. I dagsläget är detta möjligt
med de skrivningar som finns i regionens policy varför vi anser att det nu kan vara lämpligt
att se över bl a skrivningarna om ansvarsfulla placeringar.
I nu gällande policy står bl a ”Regionen skall inte placera i värdepapper utgivna av företag
vars huvudsakliga verksamhet utgörs av tillverkning eller försäljning av vapen eller annat
krigsmaterial. Produktion av pornografi, tobaksprodukter eller alkoholhaltiga drycker”.
För att tydligare jobba mot långsiktigt hållbara företagsinvesteringar bör begränsningar även
göras för spel och företag som har som sin huvudsakliga verksamhet att utvinna och försälja
fossila bränslen. På så sätt är regionen med och påverkar företag i en långsiktigt hållbar
riktning för såväl människor som miljö i enlighet med Regionens miljömål.
Aktivt hållbarhetsarbete inom företag med miljöhänsyn, socialt ansvar och god etik kommer
framöver att mer och mer vara avgörande också för god lönsamhet i företag och därmed god
avkastning på placerade pensionsmedel.
Vi yrkar att Region Gotland:
•

Reviderar regionens placeringspolicy i enlighet med ovanstående.

Visby 2015-11-23
För Centerpartiets fullmäktigegrupp

Eva Nypelius, gruppledare
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Motion till Regionfullmäktige
Många elever – inte minst de med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – lämnar skolan med dålig
självkänsla och stora kunskapsluckor. Många uppnår inte skolans mål för att söka till ett nationellt program
på gymnasieskolan. Många av de här eleverna känner sig exkluderade från gemenskapen och är oftare
involverade i mobbning. Föreningen Attention genomförde 2014 en enkät som visar att situationen för
många elever är svår. Trots vårdnadshavarnas förstärkta rättigheter i den nya skollagen så förväntas
vårdnadshavarna ta ett stort ansvar för elevernas skolgång samtidigt som skolan fortfarande brister i stöd och
anpassningar. De vanligaste avhoppen från gymnasieskolan är mobbning och bristande pedagogiskt stöd.
För att vi ska nå en skola för alla behövs:
• Tidiga insatser och individuellt anpassat stöd i skolan.
• Stöd och anpassning ska ges utifrån elevens behov och inte diagnosen.
• Uppdaterade kunskaper bland personalen i skolan om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
• Se vårdnadshavaren som en viktig resurs och samverkanspartner för att förstå barnets behov
• Att eleven har inflytande över sin skolsituation och är delaktig i processen
Liberalerna på Gotland värnar om dem som har det svårast i samhället. Vi anser att barn och ungdomar med
svårigheter i skolan är en grupp som särskilt ska uppmärksammas och stödjas.
Vi vill därför ha en kartläggning av hur det ser ut i den gotländska skolan – både grundskolan och
gymnasieskolan – för barn med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Vi vill ha svar på följande frågor:
• Hur många barn finns med olika former av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – ADHD,
ADD, Aspergers syndrom eller annan funktionsnedsättning inom autismsspektrat, dyslexi, Tourettes
syndrom och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ?
• Vad gör skolan för dessa barn? På vilket sätt ges särskilt stöd för barnen så att de ska klara av att
uppnå målen för läroplanen? Vi vill ha en redogörelse för varje enskild skola.
• Vilka synpunkter har lärarna på vad de saknar i skolan för att stödja dessa elever.
• Hur ser statistiken ut om man ser tillbaka – till de senaste fem åren och fram till idag – hur många av
dessa barn gick ut ur skolan med icke godkända betyg i alla ämnen?
För att kunna förändra/förbättra måste man veta hur verkligheten ser ut. Liberalerna yrkar därför att
regionfullmäktige ger i uppdrag till skolförvaltningen att ge svar på ovanstående frågor och återkomma med
en skriftlig rapport.
Visby den 23 nov 2015

Lena Grund
Liberalerna på Gotland

Bilaga § 302
Motion:
Till:

Förbättrad vård för transpersoner
Regionfullmäktige

Förbättrad vård för transpersoner
Forskning visar att 1-2% av befolkningen är transpersoner, vilket på Gotland skulle innebära ca
1000 personer. Transpersoner är en av samhällets mest osynliggjorda och utsatta grupper. 65% av
alla unga transpersoner har exempelvis någon gång funderat på att ta sitt liv. Ett gott bemötande i
vården är därför av yttersta vikt. I RFSL:s rapport från 2014 om livet på Gotland för HBTQ-personer framkommer det dock att bemötandet i vården är mycket bristfälligt. Utredningen pekar inte
bara på bristande kompetens utan även direkta kränkningar.
En möjlighet för transpersoner är att genomgå en könsidentitetsutredning. Det möjliggör byte av
juridiskt kön samt könsbekräftande vårdalternativ (hormonbehandling, operation etc). För närvarande ges könsidentitetsutredningar på 7 platser i Sverige. För att som gotländsk patient få en könsidentitetsutredning krävs en remiss från psykiatrin på Gotland. Gotländska transpersoner vittnar
om att processen för att få komma till könsidentitetsutredning på fastlandet många gånger är en
långdragen, plågsam och kränkande process. Vårdgivare är ofta osäkra i dessa frågor, men patienter
beskriver även att de aktivt motarbetats av vårdgivare som inte vill remittera till könsidentitetsutredning, eller som rentav förnekar transidentiteten.
Transpersoners livssituation måste förbättras, och bemötandet i vården är grundläggande för att det
ska bli möjligt. Vårdprocessen för könsidentitetsutredning måste kortas och kompetensen hos vårdgivare höjas. Dessutom behöver information om var specialkompetens finns och vilka vårdmöjligheter som finns tydliggöras för både medborgare och vårdpersonal.

Jag yrkar därför på
- Att det ska finnas resurser med specialkompetens i transfrågor i varje vårdsteg, dvs på minst ett
par vårdcentraler, på lasarettet, ungdomsmottagningen och i psykiatrin. Dessa resurser skall
konsulteras av övrig personal om en patient upplyser om att hen är transperson.
- Att den som söker vård och stöd hos psykiatrin kring könsidentitetsfrågor ska behandlas av psykiatriker, psykolog eller kurator med särskild dokumenterad kompetens inom området, såvida
patienten inte själv efterfrågar en annan person.
- Att vårdgivare i alla steg ska kunna remittera till könsidentitetsutredning.
- Att den som önskar remiss till en av Sveriges 7 könsidentitetsutredningsteam ska få det av den
vårdgivare som tillfrågas, och inte ytterligare skickas vidare.
- Att information om var resurser med specialkompetens finns, samt hur vårdmöjligheterna ser ut,
för transpersoner ska finnas tillgängligt på hemsida, samt i broschyrer på samtliga vårdinrättningar inklusive elevhälsan.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2015-11-18
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Motion: Inkluderande SFI
Till: Regionfullmäktige
Människor på flykt kommer till Gotland av olika anledningar. Vissa flyr krig och terror, andra
förtryck och fattigdom. Vissa är analfabeter, medan andra är akademiker. Men det finns en
gemensam nämnare: En viktig väg in i det svenska samhället går genom språket. Språket är
också en av nycklarna till arbetslivet, och därmed till att kunna bli självförsörjande.
Alla gotlänningar - nya som gamla - har att vinna på en snabb och smidig integrering. Många
som kommer till Gotland har med sig kunskaper och erfarenheter som det verkligen finns ett
behov av här. Ett gemensamt språk överbygger dessutom upplevelser av främlingskap, för
människor närmare varandra och möjliggör social delaktighet.
Idag krävs det på Gotland att en person är folkbokförd här för att få delta i SFI. För att kunna
folkbokföra sig krävs uppehållstillstånd eller uppehållsrätt. För asylsökande innebär att väntan
på uppehållstillstånd blir ett socialt vakuum - ibland i flera år. För EU-medborgare innebär det
ett moment 22: Språket är det som hindrar egen försörjning, samtidigt som avsaknaden av
egen försörjning är det som står i vägen för uppehållsrätt, vilket krävs för att få lära sig
språket. Detta system lägger grunden för utanförskap snarare än integration. Med utanförskap
följer ohälsa och sociala motsättningar, och även barnen påverkas. Asylsökande barn har
visserligen rätt till skolgång, men om föräldrarna hamnar i utanförskap påverkar det
naturligtvis även barnen.
I den arbetsmarknadspolitiska strategi som antogs i fullmäktige står att "Ett intersektionellt
perspektiv ska genomsyra all arbetsmarknadspolitisk verksamhet.” Det innebär att Region
Gotland ska arbeta arbetsmarknadspolitiskt för att motverka de maktordningar som ger vissa
människor sämre förutsättningar på arbetsmarknaden. Att ge alla människor som bor på
Gotland samma möjlighet att lära sig svenska är ett mycket viktigt steg för att uppfylla
strategins intersektionella intention.

Jag yrkar därför på
- Att alla som saknar grundläggande kunskaper om svenska språket och så
önskar ska ges möjlighet att delta i SFI på Gotland - asylsökande såväl som
utsatta EU-medborgare och papperslösa.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ 2015-11-18
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Motion:
Till:

Inför närvarorätt
Regionfullmäktige

Enligt kommunlagen 4 kap 23 § får fullmäktige besluta att en förtroendevald som inte är ledamot
eller ersättare i en viss nämnd eller styrelse skall få närvara vid sammanträden och delta i
överläggningarna men inte i besluten. Beslutet får även innefatta att den förtroendevalde skall ha
rätt att få sin mening antecknad i protokollet.
Att inte ha närvarorätt innebär för partier, som inte av egen kraft eller genom samverkan har en
plats i regionstyrelsen eller samtliga nämnder, ett informationsunderläge som gör att deltagandet
under regionfullmäktige sker på andra villkor än för de partier som har en plats i regionstyrelsen
och nämnderna.
Möjligheterna till insyn stärker inte bara den demokratiska förankringen utan möjliggör även att alla
partier har jämlika förutsättningar inför arbetet i regionfullmäktige. Detta innebär att det offentliga
samtalet under regionfullmäktiges sammanträden kommer att bygga på mer jämlikt fördelad
information vilket förbättrar samtalsklimatet och skapar en bättre grund för tydligare och öppnare
diskussioner.

Jag yrkar därför på
- Att regionfullmäktige beslutar att införa närvarorätt i regionstyrelsen samt nämnderna i
enlighet med kommunallagen 4 kap 23 §.
- Att förtroendevald som närvarar kan vara ordinarie ledamot eller ersättare i
regionfullmäktige.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2015-11-18

