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Beslutande:

Conny Kristensen Gahnström (S),
ordförande
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§85-89)
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Hanna Westerén)
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samt 120, 124 som tidigarelades, ingen ersättare på
övriga 115-127)
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Roger Wärn (M) (för Margareta Benneck)
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Daniel Heilborn (MP)
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Clara Andermo (MP) (för Robert Hall)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP) (kl. 13.00-16.20,

§85-89)

Ola Matting (MP) (16.20-21.00, § 90-127 för
Lisbeth Bokelund)

Ola Lindvall (C) (för Inger Olofsson)
Anders Larsson (C) (kl. 13.00-20.25, § 85-117

samt 120, 123, 124 som tidigarelades, ingen ersättare på
övriga 118-127)

Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (L)
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Frans Brozén (L) (kl. 13.00-15.00, §85-88)

Bror Lindahl (L) (15.00-21.00, § 89-127 för
Frans Brozén)
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Patrik Thored (M)
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Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 85

Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2015/6
- Länsstyrelsen 2016-06-15, dnr: 201-2044-16

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Malena Bendelin (C) entledigats
från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Sammanräkningarna visar att
Stig Hansson (C) blir ny ersättare i regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 86

Information om näringslivspaket ”Hållbara Gotland”
RS 2015/568
- Hållbara Gotland, Näringsdepartementet juni 2016, faktablad
- Hållbara Gotland - Rapport Näringsdepartementet juni 2016

Peter Larsson, kontaktperson för näringslivsutveckling i Gotlands län, presenterade
regeringens förslag på åtgärder för hållbar näringslivsutveckling på Gotland. Detta
redogörs närmare för i rapporten Hållbara Gotland.
Regeringen har avsatt 100 miljoner kronor för åtgärder som ska stärka Gotlands industri
och näringsliv.
Nedan sammanfattas de förslag som Jan Larsson har lagt fram
Kompetens för attraktionskraft

Jag bedömer att Campus Gotland kan utvecklas avsevärt, dels till följd av ökade
ambitioner från Uppsala Universitet, dels till följd av mina förslag i denna rapport.
Jag föreslår extra insatser för att bryta mönstret med en generellt sett låg
utbildningsnivå. Jag förslår att Teknikcollege bildas på Gotland och bedömer att
Yrkeshögskolan kommer att ha en viktig roll för att höja kompetensnivån.
Nyindustriell utveckling

Jag föreslår att ett centrum för ny industriell utveckling bildas på Gotland och att
resurser avsätts för att främja innovationsförmågan och stödja små och medelstora
företags behov av mindre investeringar, affärsutveckling och annan rådgivning samt
kapitalförsörjning.
Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar

Gotland ska bli ett centrum för utveckling av framtidens hållbara livsmedel, jordbrukets
och havets näringar. Ett arbete ska påbörjas för att skapa en utvecklingsarena för hela
sektorn som inbegriper hela livsmedelssystemet och som kan understödja forskning och
utveckling med olika tidshorisont. Forskningsprogrammet Sustainable Food System
Gotland etableras och Gotland Grönt Centrum fortsätter att utvecklas
De hållbara besöken i en rik natur- och kulturmiljö

En arena för utveckling av de hållbara besöken inrättas för att stimulera till gemensam
utveckling bland stora och små aktörer inom besöksnäringen och de kulturella och
kreativa näringarna. Science Park Gotland bör få i uppdrag att bygga upp denna arena.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 86 forts.
Det digitala försteget

Mitt förslag är att en kompetensarena för digital utveckling inrättas på Gotland.
Förslag till procentuell fördelning av 100 miljoner kronor:
−

Kompetens för attraktionskraft 5 %

−

Ny industriell utveckling 30 %

−

Framtidens hållbara livsmedel och havets näringar 30 %

−

De hållbara besöken i en rik natur- och kulturmiljö 25 %

−

Det digitala försteget 15 %

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 87

Revisorernas information
RS 2016/28, RS 2016/122, RS 2016/336

Revisorernas ordförande Carin Backlund informerad om revisorernas pågående arbete.
−

Granskning av vården till de mest sjuka äldre är nu slutförd och både hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden har svarat. Behandlingen av svaren inte klara
utan arbetet kommer ske under hösten.

−

Granskning av arbetet med barn som riskerar att fara illa: Berörda nämnders svar
har kommit. Behandlingen av svaren inte klara utan arbetet kommer ske under
hösten.

−

Granskning av inköp och upphandling: Rapporten har skickats till de berörda
nämnderna och svar inväntas till i mitten av september.

−

Revisorerna har under en dag fått information om den rådande vattenbristen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 88

Delårsrapport 1 för 2016
RS 2016/49

- Ledningskontoret 2016-04-29

Regionfullmäktiges beslut
1. Resultatkrav enligt regionfullmäktiges beslut 25 april 2016 (RF § 57) ska genomföras.
Beslutet innebar att kultur- och fritidsnämnden har ett resultatkrav på 1,5 miljoner
kronor, barn- och utbildningsnämnden 11 miljoner kronor, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2,5 miljoner kronor, miljö- och hälsoskyddsnämnden samt
byggnadsnämnden 1 miljon kronor vardera. Nämnder med intern serviceverksamhet
har resultatkrav på 7 miljoner kronor gällande tekniska nämnden samt 16 miljoner
kronor totalt för regionstyrelsens förvaltningar ledningskontoret och serviceförvaltningen. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden ska lämna ett
resultat enligt budget för 2016.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade åtgärder samt
nämndövergripande frågor för att nå ekonomisk balans inom respektive nämnd.
Uppdraget återrapporteras i samband med den ordinarie uppföljningsprocessen.
3. Regionstyrelsen ser mycket positivt på resultatet av försök med tidiga och intensiva
rehabiliteringsinsatser i hemmet och föreslår att socialnämnden får följande uppdrag.
a. Återuppta satsningen på arbetssättet inom befintlig resurstilldelning.
b. Förtydliga redovisningen av de ekonomiska förutsättningarna samt den samlade
besparingen inom socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden till budgetavstämningen 2016.
4. Investeringar som är budgeterade 2016 (via årsbudget och kompletteringsbudget)
och som ännu inte gått ut på anbudsförfrågan får inte påbörjas under 2016. Detta
gäller inte nämndernas potter och projekt enligt beslutad VA-plan. Undantagna är
AMV infektion, Vårdcentral Slite (ombyggnad), Abborren ny reservkraft, Törnekvior
ny förskola Visby, Broväg/Norra Hansegatan cirkulationsplats och
hygieniseringsanläggning på Fårö.
5. Investeringsbudget 2017-2018 revideras inför budgetavstämningen hösten 2016.
Revideringen ska ta hänsyn till investeringsstopp, senaste investeringsprognos samt
övriga relevanta omständigheter.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 88 forts.
Delårsrapport 2016:1 omfattar perioden januari-mars 2016 och är i huvudsak inriktad på
ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2016) på skatter, statsbidrag
och övriga poster inom finansförvaltningen.
Ett negativt resultat prognostiseras vid årets slut på -12 miljoner kronor (mnkr) vilket är
46 mnkr lägre än det budgeterade resultatet på +34 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -60 mnkr. Regionstyrelsens
förvaltningar, ledningskontoret och serviceförvaltningen, redovisar sammanlagt en
prognos på +16 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +7 mnkr, tekniska
nämnden +7 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +1,5 mnkr. Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -68 mnkr och socialnämnden -25 mnkr. Övriga
nämnder redovisar en prognos i balans med budget eller små avvikelser.
Ett överskott mot budget på 14 mnkr beräknas på skatteintäkter och bidrag (prognos
från februari 2016). Även finansnettot är positivt jämfört med budget med 3,5 mnkr. I
2016 års budget finns en budgeterad besparing på 10 mnkr för ett effektivare lokalutnyttjande. På viket sätt besparingen ska genomföras är ännu inte beslutat och därför
inte medräknat i den här prognosen vilket gör att motsvarande underskott beräknas.
Övriga poster inom finansförvaltningen beräknas hamna i nivå med budget.
Nettokostnadsutvecklingen jämfört med samma period föregående år är 0,1 procent. De
externa intäkterna har ökat med 17,4 procent och de externa kostnaderna har ökat med
3 procent. Personalkostnaderna har ökat med 3,1 procent. Lönerevisionen motsvarar
2,5 procent.
Antal anställda har minskat med 37 jämfört med årsskiftet och uppgår nu till 6 220
personer. Sjukfrånvaron är fortsatt hög och uppgår nu till 5,7 procent. Särskilt fokus
behöver sättas på sjukfrånvaron under året.
Investeringsprognos inklusive exploateringar uppgår till 826,5 mnkr och budgeten
uppgår till 901,7 mnkr.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 88forts.
Regionfullmäktiges beslut om att införa resultatkrav på vissa nämnder ser ut att uppnås
av samtliga berörda nämnder utom barn- och utbildningsnämnden. Varken socialnämnden eller hälso- och sjukvårdsnämnden har till den här rapporten kunnat redovisa
eller vidta åtgärder som är så kraftiga att man bedömer sig kunna uppnå ett resultat i
nivå med budget.
På regionstyrelsens sammanträde redovisades vilka investeringar som inte ska påbörjas
2016 enligt beslut på budgetberedningens arbetsutskott (2016-05-09--11, -13).
Ledningskontoret föreslår att investeringsbudget 2017-2018 revideras inför
budgetavstämningen hösten 2016 och att denna revidering tar hänsyn till
investeringsstopp, senaste investeringsprognos samt övriga relevanta omständigheter.
Regionstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde 2 juni enligt nedan:
1. Inköp får endast genomföras inom gällande regiongemensamma avtal.
2. Serviceförvaltningen får i uppdrag att påskynda projektet gällande certifierade
inköpare.
3. Ledningskontoret får i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen, kvalitetssäkra och följa upp planerade och
beslutade åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt
stödja förvaltningarna i arbetet med att effektivisera samverkande processer.
4. Tekniska nämnden får i uppdrag att till regionstyrelsen 2016-09-22 återkomma med
följande.
a. Redovisning av hittills genomförda delprojekt i VA-planen inklusive utfall av
kostnader jämfört med planen.
b. Analys av genomförande av återstoden av planen utifrån tillgängliga resurser och
med prioritering att hantera vattenbristsituationen
5. Ledningskontoret får i uppdrag att redovisa konsekvensbeskrivningar gällande
investeringar som ej påbörjas 2016, inklusive anbud och medfinansieringar, vid
regionstyrelsens sammanträde 2016-06-16.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Isabel
Enström (MP), Johan Thomasson (L), Elin Bååth (Fi), Lars Thomsson (C), Stefaan De
Maecker (MP), Brittis Benzler (V) och Lennart Petersson (S).
Expedieras
Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 89

Styrkort 2016-2019
RS 2016/140
- Ledningskontoret 2016-03-02
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 85
- Förslag till styrkort, rev 2016-06-17

Regionfullmäktiges beslut
•

Verksamhetsidé, perspektiv, målområden och mål fastställs enligt förslag till styrkort
för Region Gotland 2016-2019 med följande tillägg (understruken text).
−

Under rubriken Verksamhetsidé
Region Gotland ska utifrån vårt ansvar som kommun, landsting och region leverera
kostnadseffektiv välfärd och rättssäker service med hög tillgänglighet, valfrihet och god
kvalitet till fast boende, besökare och näringsliv på Gotland. Region Gotland ska vara drivande
i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.

−

Under rubriken Samhälle/social hållbarhet
En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans

−

Under rubriken Samhälle/ekologisk hållbarhet
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

Styrkortet ska gälla hela koncernen under perioden 2016- 2019 och nytt styrkort ska
beslutas första året av ny mandatperiod.
Ledningskontoret har tillsammans med koncernledningsgruppen arbetat fram ett förslag
till nytt regiongemensamt styrkort, både modell- och innehållsmässigt.
Modellen utgår ifrån två perspektiv, samhälle och verksamhet. Kopplat till respektive
perspektiv finns tre målområden som sedan i sin tur innehåller ett antal mål. Till målen
ska kopplas indikatorer/mätvärden som beskriver hur väl man uppfyller målet.
Innehållsmässigt är verksamhetsidén, målområdena och målen förändrade gentemot
nuvarande styrkort.
På regionstyrelsen sammanträde fanns förslag till styrkort och en del ändringar gjordes.
Enligt beslut gavs ledningskontoret i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde redovisa
förslag till indikatorer till de beslutade målen.
Efter regionstyrelsen har ledningskontoret sammanställt nytt förslag till styrkort med
indikatorer.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 89forts.
Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Saga Carlgren (V), Ola Lindvall (C), Isabel
Enström (MP) och Ulf Klasson (L).
Yrkanden
• Simon Härenstam (M) yrkade på ändring så att det under rubriken Verksamhet – kvalitet
ska stå Ökad valfrihet. I detta instämde Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L).
•

Elin Bååth (Fi) yrkade att texten ”som bidrar till tillväxt” stryks.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Simon Härenstams
yrkande och fann att regionstyrelsens förslag vunnit bifall.
Ordföranden ställde därefter proposition på Elin Bååths yrkande och fann att det hade
avslagits.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

2
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Rf § 90

Strategisk plan och budget
RS 2016/7

- Revisorernas budgetäskande 2016-05-24
- Regionfullmäktiges presidiums svar på revisorernas budgetäskande 2106-06-17
- Nämndernas underlag till strategisk plan och budget 2016-04-21
- Beredningsunderlag 2016-04-29
- Komplettering strategisk plan och budget socialnämnden 2016-04-29
- Strategisk plan och budget 2017-2019 ombudgetering 2016-05-12
- Strategisk plan och budget 2017-2019 komplettering gällande besparing och investeringsbudget 2016-05-30
- Plankalkyl 2016-05-30

Regionfullmäktiges beslut
Revisorernas budget 2017
•

Budget för revisorerna är oförändrad för år 2017.

Driftbudget
•

Strategisk plan och budget 2017-2019 gällande driftbudget godkänns.

Investeringsbudget
•

Nämnderna får i uppdrag att återkomma till höstens budgetavstämning med förslag
till reviderad investeringsbudget 2017 och ny investeringsbudget 2018 utifrån nya
förutsättningar efter beslut om investeringsstopp för 2016.

Utbud och effektiviseringar inklusive personalstrategiska åtgärder 2017-2019
•

Regionstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde 2016-12-19 lämna en
samlad rapport kring hur uppdragen enligt nedan har hanterats. Berörda nämnder
ska alltså återrapportera respektive uppdrag till ledningskontoret senast 2016-09-26
för fortsatt beredning.
o

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
får i uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att
minska kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 20172019.
− Integrerade skolformer och flexibel lokalanvändning för att bygga bärkraftiga

enheter med högt resursutnyttjande.
− Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov

strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen och den kommande
serviceplanen.
− Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet.
− Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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− Planera för större enheter i syfte att uppnå bättre pedagogiska möjligheter och

effektivitet inom samtliga skolformer.
− Effektivisera små skolenheters verksamhet.
− Fler ska nå gymnasieexamen.

o

Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att
redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och
nivån på olika taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering av
myndighetshanteringen.

o

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda en alternativ och mer effektiv politikeroch förvaltningsorganisation för kultur- och fritidsverksamheten i Region
Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande, förutsättningar för
alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över förvaltningsgränser
samt möjliga organisationsförändringar.
Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att till budgetavstämningen 2016
återkomma med ett underlag för nämnden utbud och åtagande kopplat till
serviceutredningen.
Tillsammans ska uppdragen redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing relativ 2016 års budget på 15 miljoner kronor under perioden 20172019.

o

Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av
verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20
miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se
över verksamhetens åtagande och standard. Vidare bör förutsättningarna till
minskade kostnader genom utökat externt utförande belysas. Det senare
omfattar även taxefinansierad verksamhet.

o

Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt
och gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att långsiktigt hålla sig inom budgetram. I socialnämndens uppdrag ska ingå en redovisning av förutsättningarna för ökad kostnadseffektivitet i omhändertagandet
av äldre och inom individ- och familjeomsorgen.

o

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa
hur en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen
och teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på förutsättningar för utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar att
sänka kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019
ska redovisas.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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o

Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika och förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Syftet
är dels att åstadkomma en ökad koncernsamordning dels att effektivisera.
Förutsättningarna att sänka kostnaderna med 25 miljoner kronor fördelat under
perioden 2017-2019 ska redovisas.

o

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad
effektivisering av nämndorganisationen.

Ombudgetering gemensamma tjänster på Visborg
4.

Budget för gemensamma tjänster på Visborg fördelas om enligt förslag. Ny
prismodell för de gemensamma tjänsterna börjar gälla från 1 januari 2017.

R eser va t i on er
För reservationer se bilagd lista.

Allmänt

Vid regionstyrelsens sammanträde 2016-05-09 presenterade ekonomidirektör Åsa
Högberg och koncerncontroller Ulrika Jansson det ekonomiska läget för att ge en
orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget 2017-2019, med fokus
på budgeten 2017. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med
företrädare för samtliga nämnder.
Driftbudget – ramar

Ledningskontoret har sammanfattat nämndernas äskanden för 2017. Totalt äskar
nämnderna budgetmedel om 121,4 mnkr för år 2017, varav 85,4 mnkr avser nya behov
och 36 mnkr avser uppräkning av interna priser och externa avtal.
Regionstyrelsen föreslog ramar för 2017 med kompensation för personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken 71 mnkr, justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 31,6 mnkr, externa avtal
och interna priser 19,5 mnkr, ramtillskott på 20,3 mnkr samt besparingar 57,1 mnkr. Det
justerade resultatet blir då 36,7 mnkr.

(mnkr)

Driftsbudget 2017
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller
S-MP-V
Avsatt för personalkostnadskompensation
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

52,0

C

M

52,0

52,0
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52,0
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Personalkostnadskompensation 2 %
Jämställdhetssatsning
Rekrytering bristyrken
Avsatt för resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN totalt
Resursfördelningsmodell GVN totalt
Resursfördelningsmodell HSN totalt
Resursfördelningsmodell SON totalt
Delsumma resursfördelningsmodeller
Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och
resursfördelningsmodeller
B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal
Interna priser
Delsumma externa avtal och interna priser
C. Förslag till ramtillskott
KFN: Ramtillskott nytt avtal Kustparksbadet
KFN: Förstärkt bemanning fritidsgårdar
BUN: Kompensation ökad hyra nya kulturskolan
GVN: Kompensation ökad hyra nya gymnasieskolan
GVN: Naturbruksprogrammet, återställning tillfälligt 3 årigt
anslag
SON: Förstärkt familjehemsorganisation
HSN: Generellt ramtillskott
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri
mammografi
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri
öppenvård för personer 85 år och äldre
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om höjd ålder för
avgiftsfri tandvård
HSN: Kompensation ökad hyra psykiatrilokaler
HSN: Kompensation ökad premie LÖF
Finansförvaltning: Minskad pott asylsökande
Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017
Kollektivtrafik
Omorganisation hälso- och sjukvård

D. Besparingar
Utbildningssektorn
Myndighetsutövning

-3,0

-58,0

-58,0
-13,0

-3,0

-3,0

34,6

34,6

34,6

34,6

-11,1

-11,1

-11,1

-11,1

-0,6

-0,6

-0,6

-0,6

-35,0

-32,0

-16,0

-16,0

-19,6

-19,6

-19,6

-19,6

-31,6

-28,6

-12,6

-12,6

-50,6

-66,6

-21,6

-31,6

36,0

36,0

36,0

36,0

-15,4

-15,4

-15,4

-15,4

-4,1

-4,1

-4,1

-4,1

16,5

16,5

16,5

16,5

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-4,9

-4,9

-4,9

-4,9

-8,1

-8,1

-8,1

-8,1

0,8

0,8

0,8

0,8

-5,0

-5,0

-5,0

-5,0

-3,0

-5,0

-5,0

-5,0

-2,7

-2,7

-2,7

-0,9

-1,2
-1,2
-1,6
-2,5
-2,7
0,9
10,0
-5,0
-5,0

15,0
4,0
Utdragsbestyrkande:

-87,0

-10,0

-20,3

Delsumma ramtillskott

Justerande:

-58,0

-25,7

-25,7

-35,7
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Kultur och fritid
Teknisk verksamhet
Vård och omsorg
Intern service
Effektivisering administration
Politisk verksamhet - arvoden
Besparingar
Besparingar personal
Externa utförare även inom vård och omsorg
Delsumma besparingar
Summa justeringar (A+B+C+D)
Utgångsläge inför budgetberedningen
Avsättning för återställning av balanskrav

Justerat resultat

3,0
5,0
0,0
20,0
10,0
0,1
76,5

76,5

76,5

10,0

10,0

10,0

57,1 106,5

86,5

86,5

20,0

2,7

30,7

55,6

33,9

61,0

61,0

61,0

61,0

-27,0

-27,0

-27,0

-27,0

36,7

64,7

89,7

67,9

Investeringar – ramar

Efter dagens beslut i § 112 om investeringsstopp 2016 behöver investeringsbudgeten för
2017 och 2018 beredas ytterligare. Nämndernas föreslås därför återkomma till höstens
budgetavstämning med förslag till reviderad investeringsbudget 2017 och förslag till
investeringsbudget 2018. Utgångspunkter för arbetet är konsekvenser av
investeringsstopp 2016, investeringsprognos 2016 och ett ansträngt ekonomiskt läge
som gör att investeringsutgifterna bör begränsas så långt det är möjligt.
Ombudgetering gemensamma tjänster Visborg

Serviceförvaltningen ansvarar för vissa gemensamma tjänster på Visborg. Kostnaden för
de tjänsterna fördelas efter antal arbetsplatser på Visborg. Efter att fler förvaltningar
flyttade till Visborg sommaren 2015 och en förtätning i lokalerna genomfördes så
behöver kostnaden och därmed budgeten fördelas om.
Yrkanden
•

Regionfullmäktiges ordförande yrkade i enlighet med presidiets förslag på
oförändrad budget för revisorerna för år 2017.

•

Håkan Onsjö (M) yrkade på höjning av revisorernas budget i enlighet med
revisorernas eget förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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•

Björn Jansson (S), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) yrkade på driftsbudget
enligt tabell ovan kolumn (S-MP-V) samt uppdrag redovisade ovan under
beslutsrubrik Utbud och effektiviseringar inklusive personalstrategiska åtgärder
2017-2019 (dels under förslag till fullmäktige, dels under förslag till regionstyrelsen).

•

Eva Nypelius (C) yrkade på driftsbudget enligt tabell ovan kolumn (C) samt uppdrag
enligt följande:

För beslut i fullmäktige
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde 19 december 2016
lämna en samlad rapport kring hur uppdragen enligt nedan har hanterats. Berörda
nämnder ska alltså återrapportera respektive uppdrag till ledningskontoret senast 26
september 2016 för fortsatt beredning.
2. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att minska
kostnaderna med 75 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019.
− Integrera skolformer för att bygga bärkraftiga enheter med högt resursutnyttjande i
syfte att uppnå större flexibilitet och effektivitet inom samtliga skolformer.
− Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov
strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen.
− Effektivitet kring och inom programstruktur på gymnasiet.
− Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
− Fler skall nå gymnasieexamen.
− Dagens maximala restid för elever ska vara oförändrad.
− Översyn av personaltätheten i förskolan för att närma sig rikssnittet.
− Genomföra översyn av förskole- och skolorganisationen i Visby.
− Strukturella förändringar bör utgå från befintliga lokaler för att ge reella besparingar
med hänsyn till lokal- och busskostnader.
− Vår inriktning är att ej lägga ned skolor samt högstadier på landsbygden.
3. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa
förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat
under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor
ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att se över inriktningen på kultur- och fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av åtagande,
förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning över
förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar. I uppdraget ingår också
att redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing på 20 miljoner kronor
fördelat under perioden 2017-2019.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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5. Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av
verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se över
verksamhetens åtagande och standard. Vidare bör förutsättningarna till minskade
kostnader genom utökat externt utförande belysas. Det senare omfattar även
taxefinansierad verksamhet.
− Fokus bör vara effektivare organisation och minskad personal.
− Inga försämringar av skötsel och snöröjning på enskilda vägar.
− Arbeta för att underlätta bildandet av vägföreningar och då belägga vägen innan
överlämning.
− Föreslagen besparing med endast trafik på stomlinjerna är inte realistisk inom
kollektivtrafiken.
6. Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt
och gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att långsiktigt
hålla sig inom budgetram. Handlingsplanen ska vara tidsatt och konkret med tydliga
åtgärder och förväntade resultat.
− Externa utförare bör prövas även inom vård och omsorg.
− Arbetet med bemanningsplanering och schemaläggning ska intensifieras för bästa
optimala organisation.
7. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en analys av vårdkonsumtionen på
Gotland.
8. Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa hur
en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen och
teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på förutsättningar
för utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar att sänka
kostnaderna med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska
redovisas.
9. Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika
och förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Syftet är dels att
åstadkomma en ökad koncernsamordning dels att effektivisera. Förutsättningarna
att sänka kostnaderna med 25 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019
ska redovisas.
10. Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad
effektivisering av nämnd- respektive förvaltningsorganisationen.
För beslut i regionstyrelsen
11. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera gällande friskvårdspolicy.
12. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera den regiongemensamma modellen för
omställning och övertalighet.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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13. Ledningskontoret får i uppdrag att formulera om ledar- och medarbetarpolicyn till
att inkludera samtliga policys inom personalområdet. Ledar- och medarbetarpolicyn
kompletteras sedan med riktlinjer som styr den operativa hanteringen av
personalfrågorna
14. Ledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheter för att inrätta ett HR-råd
Uppdraget för HR-rådet skall vara att följa och arbeta med kompetensförsörjning,
lönebildning, sjukfrånvaro, bemanningsplaner och schemaläggning samt
omställningsarbete allt för att stärka koncernstyrningen inom området.
15. Ledningskontoret får uppdraget att utreda möjligheten att tillsätta en särskild
styrelse för ledningen av sjukhuset. En utförarstyrelse som består av såväl politiker
som profession.
•

Simon Härenstam (M) yrkade på driftsbudget enligt tabell ovan kolumn (M) samt
uppdrag enligt följande.

För beslut i fullmäktige
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde 19 december 2016
lämna en samlad rapport kring hur uppdragen enligt nedan har hanterats. Berörda
nämnder ska alltså återrapportera respektive uppdrag till ledningskontoret senast 26
september 2016 för fortsatt beredning.
2. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att minska
kostnaderna med 75 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019.
a) Skolorganisationen måste kunna arbeta med samma resurser som jämförbara
kommuner och behöver därför organiseras så att den kan bygga bärkraftiga
enheter med högt resursutnyttjande i syfte att uppnå större flexibilitet och
effektivitet inom samtliga skolformer. Detta skapar förutsättningar för bättre
ekonomi, bättre användande av de resurser vi har, bättre elevresultat, säkring av
kompetensen inom skolan och ger förutsättningar för en attraktivare arbetsplats
för skolans personal. Fokus bör här vara en översyn av högstadieskolorna och
minskad administration.
b) Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov
strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen.
c) Effektivitet i programstruktur på gymnasiet.
d) Integrera verksamheter över förvaltningsgränser
3. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa
förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat
under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor
ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen. Gotland

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

får inte ta ut högre avgifter än jämförbara kommuner och fokus måste vara på
effektivisering av verksamheten.
Regionstyrelsen får i uppdrag att se över inriktningen på kultur- och
fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av
åtagande, förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning
över förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar. I uppdraget ingår
också att redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing på 20 miljoner kronor
fördelat under perioden 2017-2019. Vid en eventuell organisationsförändring vill vi
att ett Kulturutskott som är direkt kopplat till Regionstyrelsen utreds som modell för
politisk styrning av denna för Gotland mycket viktiga verksamhet.
Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av
verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se över
verksamhetens åtagande och standard. Vidare bör förutsättningarna till minskade
kostnader genom utökat externt utförande belysas. Det senare omfattar även
taxefinansierad verksamhet. Gotland får inte ta ut högre avgifter än jämförbara
kommuner och fokus måste vara på effektivisering av verksamheten och minskad
personal. Vi vill också att en bolagisering av VA-verksamheten utreds.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt och
gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att hålla sig inom
tilldelad budgetram. Handlingsplanen ska vara tidsatt och konkret med tydliga
åtgärder och förväntade resultat.
Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en analys av vårdkonsumtionen på
Gotland. Den måste innefatta en omvärldsanalys med exempel från andra landsting
som på ett strukturerat sätt har förändrat vårdkonsumtionen och minskat
kostnaderna.
Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa hur
en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen och
teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på förutsättningar för
utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar att sänka kostnaderna
med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska redovisas.
Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika
och förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Syftet är dels att
åstadkomma en ökad koncernsamordning dels att effektivisera. Förutsättningarna att
sänka kostnaderna med 25 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska
redovisas.
Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad
effektivisering av nämnd- respektive förvaltningsorganisationen. Fokus ska här ligga
på att också minska den politiska organisationen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

För beslut i regionstyrelsen
11. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera gällande friskvårdspolicy.
12. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera den regiongemensamma modellen för
omställning och övertalighet.
13. Ledningskontoret får i uppdrag att formulera om ledar- och medarbetarpolicyn till
att inkludera samtliga policys inom personalområdet. Ledar- och medarbetarpolicyn
kompletteras sedan med riktlinjer som styr den operativa hanteringen av
personalfrågorna.
14. Ledningskontoret får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse
för ledningen av sjukhuset. En utförarstyrelse som består av såväl politiker som
profession.
•

Johan Thomasson (L) yrkade på driftsbudget enligt tabell ovan kolumn (L) samt
uppdrag enligt följande.

För beslut i fullmäktige
1. Regionstyrelsen får i uppdrag att till fullmäktiges sammanträde 19 december 2016
lämna en samlad rapport kring hur uppdragen enligt nedan har hanterats. Berörda
nämnder ska alltså återrapportera respektive uppdrag till ledningskontoret senast 26
september 2016 för fortsatt beredning.
2. Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att, utifrån strategier angivna nedan, redovisa förutsättningarna att minska
kostnaderna med 75 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019.
a) Integrera skolformer för att bygga bärkraftiga enheter med högt
resursutnyttjande i syfte att uppnå större flexibilitet och effektivitet inom
samtliga skolformer.
b) Ett systematiskt geografiskt perspektiv där lokal särart och lokala behov
strukturerar utbudet med grund i serviceutbudsutredningen.
c) Effektivitet i programstruktur på gymnasiet.
d) Integrera verksamheter över förvaltningsgränser.
3. Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa
förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10 miljoner kronor fördelat
under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika taxor
ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.
4. Regionstyrelsen får i uppdrag att se över inriktningen på kultur- och
fritidsverksamheten i Region Gotland. I uppdraget ingår en genomlysning av
åtagande, förutsättningar för alternativa driftsformer, ökad verksamhetssamordning
över förvaltningsgränser samt möjliga organisationsförändringar. I uppdraget ingår
också att redovisa förutsättningarna till en kostnadsbesparing på 20 miljoner kronor
fördelat under perioden 2017-2019.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

5. Tekniska nämnden får i uppdrag att inom den skattefinansierade delen av

6.

7.
8.

9.

10.

verksamheten redovisa förutsättningarna att minska kostnaderna med 20 miljoner
kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ingår att se över
verksamhetens åtagande och standard. Vidare bör förutsättningarna till minskade
kostnader genom utökat externt utförande belysas. Det senare omfattar även
taxefinansierad verksamhet.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att, både enskilt och
gemensamt, redovisa en handlingsplan kring förutsättningarna att långsiktigt hålla
sig inom budgetram.
Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra en analys av vårdkonsumtionen på
Gotland.
Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med tekniska nämnden redovisa hur
en effektivisering av styrningen av tjänster utförda av serviceförvaltningen och
teknikförvaltningen kan åstadkommas. I uppdraget ingår att se på förutsättningar för
utbudsminskningar av den interna servicen. Förutsättningar att sänka kostnaderna
med 50 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska redovisas.
Regionstyrelsen får i uppdrag att göra en översyn av både den förvaltningsspecifika
och förvaltningsövergripande styrningen och administrationen. Syftet är dels att
åstadkomma en ökad koncernsamordning dels att effektivisera. Förutsättningarna att
sänka kostnaderna med 25 miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019 ska
redovisas.
Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningar för en samordnad
effektivisering av nämnd- respektive förvaltningsorganisationen.

För beslut i regionstyrelsen
11. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera gällande friskvårdspolicy.
12. Ledningskontoret får i uppdrag att revidera den regiongemensamma modellen för
omställning och övertalighet.
13. Ledningskontoret får i uppdrag att formulera om ledar- och medarbetarpolicyn till
att inkludera samtliga policys inom personalområdet. Ledar- och medarbetarpolicyn
kompletteras sedan med riktlinjer som styr den operativa hanteringen av
personalfrågorna
Kompletterande punkter från (L):
− Konkurrensutsätt möjliga verksamheter inom i första hand HSN och SON:s
verksamhetsområde, men även inom andra förvaltningar, för att spara tio
miljoner kronor. Fem miljoner kronor kan då satsas på kollektivtrafik respektive
nödvändig omorganisation av regionens sjukvårdsorganisation.
− Övriga förvaltningars verksamheter ska prövas för ev. konkurrensutsättning.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

− Där sammanslagningar kan ske mellan olika förvaltningar/nämnder, för att
vinna effektivitet och pengar, skall detta genomföras.
− Sjukvårdens administration ska genomlysas och riv upp matrisorganisationen.
− Återinför kliniker med klinikchefer som har tydligt mandat och ekonomiska
resurser att leda verksamheten ur ett perspektiv som gynnar kärnverksamheten.
− Återinför specificerade avdelningar.
− Se över ledningsstrukturen.
− Uppdatera datasystemen så effektiv kostnadsuppföljning kan ske.
− Upphäv utbildningsstoppet.
− Organisationsöversyn av KFN och KFF kan genomföras, utan att drabba
verksamheterna, för att nå en besparing på 20 miljoner under tiden 2017-2019.
Detta kan genomföras genom omorganisation och utlokalisering av verksamhet.
P r oposi t i onsor dni ng och omr öst ni ng
Revisorernas budget. Ordföranden ställde proposition på presidiets förslag på oförändrad
budget för revisorerna för år 2017 och Håkans Onsjös yrkande om höjning av revisorernas
budget och fann att presidiets förslag om oförändrad budget hade vunnit bifall.
Huvudomröstning. Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag, Eva

Nypelius (C) (förslag C) och Simon Härenstam (M) (förslag M) samt Johan Thomasson (L)
(förslag L) yrkanden mot varandra och fann att regionstyrelsens förslag är huvudförslag.
Omröstning begärdes.
Motförslag i huvudomröstningen. Ordföranden ställde proposition på Eva Nypelius (C),

Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L) yrkanden mot varandra och fann att Eva
Nypelius (C) yrkande vunnit bifall som motförslag.
Omröstning. Ja för regionstyrelsens förslag och Nej för Eva Nypelius yrkande. 37

ja-röster. 14-nejröster. 19 avstod. Regionstyrelsens förslag har vid omröstning vunnit majoritet.
Expedieras

Alla nämnder
Serviceförvaltningen
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 91

Exploateringsbudget 2017-2019
RS 2016/386

- Ledningskontoret 2016-04-26
- Regionstyrelsen 2016-06-02, § 122

Region fullmäktiges beslut
•

Exploateringsplan och exploateringsbudget 2017-2019 godkänns enligt förslag med
undantag av avsnitt 5.1.11 Nytt bryggeri Visby hamn.

Ledningskontoret har redovisat förslag till exploateringsplan och exploateringsbudget
för åren 2017-2018 avseende kommande utbyggnadsområden. Redovisade projekt ger
under kommande 4-årsperiod möjlighet att bygga mer än 1 000 lägenheter i flerfamiljshus och omkring 150 småhus/radhus. Det innebär en byggtakt på ca 250 lägenheter och
30 småhus per år. Denna byggtakt är ungefär dubbelt så hög som utfallet har varit den
senaste 10-årsperioden, åtminstone när det gäller flerfamiljslägenheter. (Antalet småhus
som byggs på Gotland ligger vanligen kring ett 50-tal, till stor del är det ensambyggare
som bygger).
Region Gotland har genom sitt markägande en god styrning när det gäller regionens
markinnehav. Det föreslås att regionen i markanvisningsskedet styr upplåtelseformen så
att hyresrätter prioriteras och att det säkerställs att de byggherrar som genomför
projekten också producerar hyresrätter.
Den kommande 4-årsperioden innebär ett stort tryck på bostadsproduktionen för
Gotland i allmänhet och Visby i synnerhet. Exploateringsplanen visar på att det finns en
god planberedskap och en god framförhållning när det gäller mark som kan anvisas för
byggande, men att det är viktigt att byggherrarna som anvisas mark och genomför
projektet i den takt det är planerat. Regionen bör vara aktiv med att signalera att
förlängning av beviljade markanvisningar inte kommer att vara möjliga om projekt inte
genomförs på utsatt tid.
Regionstyrelsen har föreslagit att exploateringsbudgeten godkänns enligt ledningskontorets
förslag, med undantag av avsnitt 5.1.11 Nytt bryggeri Visby hamn.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 92

Internränta 2017
RS 2016/222
- Ledningskontoret 2016-04-25
- Regionstyrelsen 2016-06-02, § 113

Regionfullmäktiges beslut
•

Internräntan sänks till två (2) procent från och med 2017. Budgetramarna för
nämnderna justeras.

•

De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över dessa.

•

De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se över
dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar senast
2016-08-10.

Internräntan ska fastställas årligen baserad på genomsnittsräntan på den externa
upplåningen. Sedan 2006 har regionens internränta legat på 4 %.
Genomsnittsräntan på den externa upplåningen var vid årsskiftet 2015/2016 2,74 %.
Med dagens låga räntenivå förväntas genomsnittsräntan sjunka ytterligare vid
nyupplåning/omsättning av lån. Ledningskontoret föreslår att nivån på internräntan ska
sänkas från 4 % till 2 % fr.o.m. 2017.
Internräntan är en intern kostnad för nämnderna/verksamheterna som ska spegla
räntekostnaden för regionens externa lån.
För affärsdrivande verksamhet påverkar kostnaden externa avgifter och taxor. För
interna resultatenheter påverkar kostnaden de interna priserna såsom internhyror och
serviceförvaltningens interna priser. För anslagsfinansierad verksamhet kompenseras
verksamheten för höjning av kostnaden för internränta på samma sätt som ramen
minskas vid minskning av kostnaden.
Internräntan har ingen påverkan på Region Gotlands externa resultaträkning, kostnaden
i den består av de externa räntekostnaderna.
En justering av budgetramarna för de anslagsfinansierade verksamheterna ska göras i
samband med budgetarbetet inför 2017.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 92forts.
För berörda verksamheter påverkar inte detta det ekonomiska resultatet eftersom det är
ett nollsummespel mellan budget och kostnad.
För interna resultatenheter och affärsdrivande verksamheter sker ingen justering av
budget. Dock behöver dessa verksamheter se över den interna prissättningen samt
externa taxor och avgifter.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontorets föreslagit att
−

Internräntan sänks till två (2) procent från och med 2017. Budgetramarna för
nämnderna justeras.

−

De nämnder som behöver justera sina interna priser får i uppdrag att se över
dessa.

−

De nämnder som behöver justera externa avgifter och taxor får i uppdrag att se
över dessa och i förekommande fall återkomma med förslag på förändringar
senast 2016-08-10.

Expedieras

Alla nämnder
Serviceförvaltningen Konsult och service
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 93

Kapitaltäckningsgaranti för GNEAB (Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB)
RS 2016/308

- Ledningskontoret 2016-04-27
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 107

Regionfullmäktiges beslut
•

En kapitaltäckningsgaranti ställs för Gotlands näringslivs- och etablerings AB
(GNEAB) innebärande att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet
genom kapitaltillskott från Region Gotland.

Med anledning av den skadeståndsprocess som GNEAB driver mot de tre tidigare
funktionärerna är bolaget fortfarande aktivt. Ett problem som nu uppstår, efter att
GNEAB:s alla fastigheter sålts, är att bolaget saknar fortlevande intäkter samtidigt som
det drar på sig kostnader. Bolaget har under sin fortlevnad löpande kostnader för den
advokat som driver den juridiska processen och kostnader för redovisning, revisorer,
styrelse och vd. Först vid en positiv utgång av skadeståndsprocessen kan förväntas
intäkter till bolaget, sannolikt kommer detta inte ske under 2016.
Den löpande likviditeten kan hanteras i och med att bolaget har en kredit på regionens
koncernkonto med 10 miljoner kronor. Däremot förbrukas det egna kapitalet successivt
varför bolaget kan hamna i ekonomiskt trångmål under den tid processen pågår då det
egna kapitalet kan komma att förbrukas så mycket att kontrollbalanskravet utlöses.
Bolagets revisor har påtalat detta problem och rekommenderar att styrelsen begär en
ekonomisk garanti från ägaren för att detta scenario inte ska behöva uppstå. I annat fall
kan en revisorsanmärkning komma till bokslutet som ska behandlas på bolagsstämman
2016-05-23.
Eftersom skadeståndsprocessen följer bolagets ägares rekommendationer begär därför
GNEAB:s styrelse att ägaren beslutar att ställa en kapitaltäckningsgaranti för GNEAB
som innebär att bolaget vid varje tidpunkt garanteras det egna kapitalet genom
kapitaltillskott från Region Gotland.
Eftersom GNEAB ska likvideras när skadeståndsprocessen är avslutat kommer bolagets
då kvarvarande tillgångar att återgå till Region Gotland.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 93 forts.
A nför a nden
Anföranden hölls av Håkan Onsjö (M) och Björn Jansson (S).
Expedieras

GNEAB
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 94

Bolagsordning och ägardirektiv för Inspiration Gotland AB
RS 2016/204

- (Regionstyrelsen 2014-01-24, § 24)
- Ledningskontoret 2016-04-14
- Regionstyrelsen 2016-06-02, § 120

Regionfullmäktiges beslut
•

De reviderade förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Inspiration Gotland
AB godkänns.

Ledningskontoret fick i januari 2014 i uppdrag av regionstyrelsen att ta fram nya
ägardirektiv till såväl Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB (GNEAB) som
Inspiration Gotland AB (bolaget). Med anledning av den oklarhet som förevarit kring
GNEAB har detta uppdrag inte kunnat effektueras under 2014 eller 2015.
Då GNEAB är under avveckling så hanteras idag delar av GNEAB:s uppdrag av
bolaget, det vill säga företagslotsning och marknadsföring av Gotland som etableringsort för företag (enligt beslut Rs § 24 2014, RS 2013/578). I det reviderade förslaget till
ägardirektiv är dessa delar också inarbetade. Det reviderade förslaget till ägardirektiv för
bolaget är också anpassat utifrån Region Gotlands aktieägarpolicy. Ägardirektivet
föreslås gälla för och med dess antagande till och med 2020, det vill säga under samma
period som den tillväxtplan som är under framtagande. Till följd av överföringen av
uppgifter från GNEAB till bolaget behöver också bolagsordningen för bolaget revideras
för att rymma den föreslagna verksamheten.
Ledningskontoret bedömer att det reviderade förslaget till ägardirektiv väl fångar upp
den verksamhet Inspiration Gotland AB idag bedriver samt ger en ökad tydlighet kring
inriktning och styrformer framgent.
Regionstyrelsen har med mindre ändringar föreslagit att de av ledningskontoret reviderade
förslagen godkänns.
Yr k a nden
•

Elin Bååth (Fi) yrkade att texten ”som bidrar till tillväxt” stryks ur bolagsordningen.

•

Björn Jansson (S) yrkade, med instämmande av Claes Nysell (L), avslag på Elin Bååths
ändringsyrkande.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 94 forts.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Bååths
ändringsyrkande och fann att det hade avslagits.
Expedieras

Inspiration Gotland AB
LK Näringsliv
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 95

Lönepolicy
RS 2016/302

- Ledningskontoret 2016-04-25
- Regionstyrelsen 2016-06-02, § 118

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till lönepolicy fastställs.

Nuvarande lönepolicy fastställdes av fullmäktige 2009. En översyn och revidering av
policyn har gjorts. Det nya förslaget innehåller enbart smärre förändringar. Policyn och
riktlinjer för lönesättning har processats i HR-chefsnätverket, koncernledningsgruppen
och centrala samverkanskommittén.
Ledningskontorets bedömning är att den reviderade policyn bör antas.
Regionstyrelsen har i likhet med ledningskontoret, föreslagit att lönepolicyn fastställs.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 96

Tillägg i reglerna om ersättning till förtroendevalda
RS 2016/211

- Arvodeskommittén 2015-10-22 § 23
- Ledningskontoret 2016-05-25

Regionfullmäktiges beslut
•

Komplettering görs i Region Gotlands ersättningsregler till förtroendevalda på så
sätt att det under ”Anteckningar:” p.4 görs ett tillägg med ett andra stycke enligt
följande (anges här kursivt): ”4. Till vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra som
ordförande under ordinarie ordförandens längre bortavaro i anledning av sjukdom
etc. utgår under tjänstgöringstiden motsvarande ersättning som till ordföranden.
Motsvarande ersättningsregel ska gälla för ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens
arbetsutskott som inkallats att långtidstjänstgöra som ledamot.”

•

Kompletteringen ska gälla retroaktivt från 2015-10-01 men arvode för samma
funktion kan inte utbetalas till flera förtroendevalda samtidigt.

Jä v
På grund av jäv deltar inte Johan Thomasson (L) i handläggningen av detta ärende.

På Arvodeskommitténs möte 2015-10-22, under § 23, behandlades frågan p.g.a. den
uppkomna situation i Folkpartiet, numera Liberalerna, vad som ska gälla för det fasta
arvodet som utgår till ledamöterna i regionstyrelsen och dess utskott när ordinarie
ledamot är förhindrad fullgöra sitt uppdrag pga. sjukdom eller annat under längre tid.
Nuvarande regler i Regions Gotlands bestämmelser om ersättning till förtroendevalda,
anger under ”Anteckningar”, i p. 4 att en vice ordförande, som inkallats att tjänstgöra
som ordförande under en längre period, p.g.a. dess ordinarie innehavares frånvaro p.g.a.
sjukdom eller annat, har rätt till ersättning som motsvarar ordförandearvodet.
Arvodeskommittén var av den uppfattningen att det fasta arvodet som utbetalas till
regionstyrelsens och arbetsutskottets ledamöter bör även omfatta långtidstjänstgörande
ersättare på motsvarande sätt som gäller för vice ordföranden enligt p. 4.
Kommittén beslutade att kommitténs uppfattning i denna fråga får föras vidare för
beslut i regionstyrelsen
Ledningskontoret delar Arvodeskommitténs uppfattning.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 96 forts.
Regionstyrelsen har i likhet med ledningskontoret föreslagit att arvodeskommitténs förslag
godkänns.
Expedieras

Arvodeskommittén
Alla nämnder
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 97

Avgift för kopia av allmän handling m.m.
KS 2009/474

- Författningssamling avgift för allmän handling 2008-11-24
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2009-11-11 § 113
- Ledningskontoret 2016-02-29
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 79

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Avgifterna för allmän handling behöver ses över. Det föreligger även ett initiativ om
detta från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Ledningskontoret föreslår med revidering av
befintliga regler en ny taxa som på offentlighetsprincipens område avses följa vad som
gäller för statliga myndigheter. För service därutöver, t.ex. utlämnande i elektroniskt
format av e-post, fakturakopior m.m., bekräftas nämnderna möjlighet att ta ut avgifter.
Regionstyrelsen har följt ledningskontorets förslag.
A nför a nden
Anförande hölls av Björn Jansson (S) och Bo Björkman (S).
Yr k a nden
•
•

Ulf Klasson (L) yrkade på tillägg i § 3: Politiska partier och politiker som är
representerade i Region Gotlands fullmäktige ska även befriade från avgift.
Håkan Onsjö (M) yrkade på att ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att ärendet skulle återremitteras.
Expedieras

Ledningskontoret kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 98

Ändrad maxtaxa inom äldreomsorgen
RS 2016/303

- Socialnämnden 2016-04-20 § 58
- Ledningskontoret 2016-04-26
- Regionstyrelsen 201-06-02, § 141

Regionfullmäktiges beslut
•

Högkostnadsskyddet, maxtaxan, inom äldreomsorgen höjs från 1 772 kronor till
1 991 kronor per månad från och med första juli 2016.

Riksdagen har beslutat att höja maxtaxan inom äldreomsorgen från och med 1 juli 2016.
Med anledning av detta har regionens statsbidrag minskats.
Socialnämnden föreslår i och med riksdagsbeslutet att maxtaxan för insatser till
brukarna höjs från 1 772 kronor per månad till 1 991 kronor per månad. Avgifter som
ingår i maxtaxan är hemtjänstavgift (insatser i ordinärt och särkilt boende, korttidsplats
och dagverksamhet för dementa), avgift trygghetslarm och avgift för hemsjukvård.
Då statsbidraget minskats är en höjning av maxtaxan nödvändig för att finansiera
intäktsbortfallet. Vid en höjning är det är dock mycket svårt att bedöma hur stor
intäktsökningen blir då flera av brukarna redan idag har reducerad maxavgift på grund
av låg inkomst.
Uppskattat antal brukare som kan få höjd avgift är drygt 1 000 av cirka 2 200 brukare.
Regionstyrelsen har, i likhet med socialnämnden och ledningskontoret, föreslagit att
maxtaxan höjs till 1 991 kr per månad.
A n för a nde
Anförande hölls av Stefan Nypelius (C).
Expedieras

Socialnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 99

Taxa. Långtidsparkering vid hamnterminalen
RS 2016/170

- Tekniska nämnden 2016-02-17 § 28
- Ledningskontoret 2016-04-01
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 89

Regionfullmäktiges beslut
•

•

Taxa vid långtidsparkeringen justeras enligt följande:
•

Enbart taxa per timme eller dygn införs i hamnen

•

Möjlighet för taxa veckovis upphör.

•

Taxa för parkering höjs till 10 kr/timme

•

Taxa för parkering höjs till 50 kr/dygn.

Taxan gäller från och med 1 juli 2016.

För att styra trafiken och skapa tillgängliga parkeringsplatser bedöms taxan för långtidsparkering behöva höjas till 10 kronor per timme respektive 50 kronor per dygn.
Med tanke på den förväntade ökningen av antalet besökare 2016, beroende på högre
kapacitet i Gotlandstrafiken och en förväntad förlängning av säsongen, måste
parkeringsreglerna anpassas efter detta.
Vid långtidsparkeringarna i anslutning till hamnterminalen har trycket på lediga
parkeringar blivit stort och tillgängliga parkeringar är ofta för få. I samband med
Gotlandsbåtens angöring i färjeläge 2, kommer hela den norra långtidsparkeringen att
behöva användas som bilfilter till färjan. Det innebär en minskning med 70 p-platser.
En metod för att styra och reglera tillgängligheten till parkeringsplatser är att reglera
avgift och taxa för parkering. Sedan 2004 har följande taxa gällt vid hamnterminalen:
5 kronor/timme
35 kronor/dygn
200 kronor/en vecka
350 kronor/två veckor
Tekniska nämnden föreslår en justering av taxa när det gäller debitering per/timme från
5 kronor till 10 kronor och justering av dygnstaxa från 35 kronor till 50 kronor samt att
möjlighet till veckovis taxa upphör.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 99forts.
Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna revideringen av taxa för långtidsparkering
vid hamnterminalen i Visby Hamn. tekniska nämnden
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Ordföranden föreslog att taxan skulle börja gälla från och med 1 juli 2016 och fann att
så hade beslutats.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 100

Avgiftsfri mammografi och utökad driftsbudget 2016
RS 2016/269

- Ledningskontoret 2016-05-13
- Regionstyrelsen 2016-06-02, § 117

Regionfullmäktiges beslut
•

Under förutsättning att staten så lagstadgar inför Region Gotland avgiftsfri
mammografiscreening från och med 2016-07-01.

•

Under förutsättning att staten så lagstadgar beviljas hälso- och sjukvårdsnämndens
äskande om utökad driftbudget med 600 000 kronor för år 2016.

•

Äskande om medel för 2017 hänförs till beslut i samband med budget 2017.

I promemorian ”Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården” som
nyligen varit ute på remiss i bland annat landsting/regioner och som hälso- och sjukvårdsnämnden ställt sig positiv till föreslås att mammografiscreening regelbundet ska
erbjudas avgiftsfritt till kvinnor mellan 40 och 74 år. Enligt Socialstyrelsen sänker
screening med mammografi dödligheten i bröstcancer med 16-25 procent. Syftet med
förslaget är att öka deltagandet i mammografiundersökningar, speciellt bland socioekonomiskt utsatta grupper.
Ledningskontoret håller med hälso- och sjukvårdsnämnden om att ställa sig positiv till
att införa avgiftsbefriad mammografiscreening. Finansieringsprincipen tillämpas av
staten vilket innebär att Region Gotland får kompensation i det generella statsbidraget.
För 2016 tillkom ca 600 000 kronor och för 2017 ökas detta till ca 1 200 000 kronor.
När budget för 2016 fördelades tillsköt regionfullmäktige netto 71,9 miljoner kronor till
hälso- och sjukvårdsnämnden. I detta ingår personalkostnadsökningskompensation,
kompensation för externa avtal, tillskott enligt resursfördelningsmodellen, ramtillskott
samt besparing på 1 procent. I detta specificerades inte att finansiering av kostnadsfri
mammografiscreening ingår, dock har en omfördelning av det generella statsbidraget
gjorts till fördel för hälso- och sjukvårdsnämnden.
I samband med februaris månadsrapport finns en stor oro för att budgeten inte kommer
att hållas. Med anledning av detta kan inte ledningskontoret förorda ett tilläggsanslag för
2016.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 100 forts.
Budget för 2017 inklusive hälso- och sjukvårdsnämndens äskande för kompensation för
kostnadsfri mammografiscreening föreslås hanteras i den ordinarie budgetprocessen.
Regionstyrelsen har föreslagit att avgiftsfri mammografiscreening införs och att hälso- och
sjukvårdsnämnden för detta beviljas utökad driftsbudget för 2016.
A nför a nden
Anföranden hölls av Lars Bjurström (V) och Eva Nypelius (C).
Yr k a nde
•

Isabel Enström (MP) yrkade, för undvikande av missförstånd, att det i beslutet under
punkt 2 skall införas att hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas utökad driftbudget
”med 600 000 kronor för år” 2016.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Isabel Enströms
tilläggsyrkande och fann att tilläggsyrkandet hade vunnit bifall.
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 101

Bestämmelser för sjukresor
RS 2016/172

- Tekniska nämnden 2016-02-17 § 38
- Ledningskontoret 2016-03-29
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 88

Regionfullmäktiges beslut
•

Bestämmelser för sjukresor fastställs enligt tekniska nämndens förslag med tillägg
enligt nedan.
2. Serviceresor
2:a stycket. – det understrukna
Framresa vid behov av akut och planerad sjukvård ersätts med serviceresa om
beställningscentralen bedömer att patientens hälsotillstånd kräver detta. Vid
hemresa bedömer vårdinrättningen lämpligt färdsätt. Intyg kan krävas i
efterhand enligt bestämmelserna i avsnitt 2:1.
2.1 Styrkande av medicinska skäl

För att serviceresa ska utgå ska medicinska skäl kunna styrkas. Detta kan ske
genom:
Ny punkt. 4. I de fall beställningscentralen beviljat serviceresa kan intyg som
styrker det medicinska behovet krävas i efterhand.
I följande stycke ska det stå: sociala omständigheter eller för individen
ekonomiska skäl.

En översyn av bestämmelserna för sjukresor har gjorts på grund av att teknikförvaltningen fått i uppdrag av tekniska nämnden att utreda möjligheterna att effektivisera
sjukresorna. Patientens medicinska skäl ska alltid ligga till grund för behovet av sjukresa
med upphandlat fordon (taxi). Väntetiderna kommer att minimeras för de resenärer som
verkligen är i behov av sjukresa. Sjukresa med kollektivtrafik eller egen bil erbjuds även
fortsättningsvis till övriga sjukresenärer.
Ledningskontoret anser att förslaget tydliggör hur patienten och anhöriga kan få
ersättning för sjukresor samt förtydligar kraven kring sjukresa med upphandlat fordon.
Förändringen innebär också en förbättring för de patienter som är i verkligt behov av
sjukresa med upphandlat fordon. Den ekonomiska effekten beräknas bli en besparing
på ca 1 miljoner kronor.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 101 forts.
Ledningskontoret stödjer tekniska nämndens förslag.
Regionstyrelsen, har i likhet med ledningskontoret, föreslagit att bestämmelserna fastställs
enligt tekniska nämndens förslag.
Yr k a nde
Tommy Gardell (S) yrkade att följande skulle ändras i förslaget:
2

Serviceresor

2:a stycket. – det understrukna
Framresa vid behov av akut och planerad sjukvård ersätts med serviceresa om
beställningscentralen bedömer att patientens hälsotillstånd kräver detta. Vid
hemresa bedömer vårdinrättningen lämpligt färdsätt. Intyg kan krävas i
efterhand enligt bestämmelserna i avsnitt 2:1.
2.1 Styrkande av medicinska skäl

För att serviceresa ska utgå ska medicinska skäl kunna styrkas. Detta kan ske
genom:
Ny punkt. 4. I de fall beställningscentralen beviljat serviceresa kan intyg som styrker
det medicinska behovet krävas i efterhand.
I följande stycke ska det stå: sociala omständigheter eller för individen ekonomiska
skäl.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Tommy Gardells
ändringsyrkande och fann att ändringsyrkandet hade vunnit bifall.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 102

Detaljplan för Västerhejde Stenstugu 1:38 och del av 1:39, Region
Gotland. Antagande
RS 2014/160

- Byggnadsnämnden 2016-04-13, § 62
- Ledningskontoret 2016-04-29
- Regionstyrelsen 2016-06-02, § 127

Regionfullmäktiges beslut
•

Detaljplan för Västerhejde Stenstugu 1:38 och del av 1:39 antas.

Jä v
Jäv anmäldes av Anna Hrdlicka (M) som inte deltog i ärendet

Detaljplanen syftar till att skapa nya tomter, totalt 19 st, för enfamiljshus. Planen saknar
stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet då översiktsplanens markanvändning syftar till att bibehålla det öppna landskapet. Byggnadsnämnden har mot
bakgrund av detta överlämnat planförslaget till regionfullmäktige för antagande.
Inom området har tidigare en handelsträdgård legat och misstanken om att den har givit
upphov till markföroreningar t ex i form av bekämpningsmedel har resulterat i att en
miljöteknisk markundersökning gjorts. Halterna av bly och barium är så pass förhöjda i
vissa områden att det krävs en sanering av marken.
Planområdet ligger inom yttre vattenskyddsområde och inom ramen för det tekniska
samrådet skall därför entreprenörerna informeras vilka skyddsåtgärder som behöver
vidtas för att inte äventyra vattenskyddet.
Den föreslagna bebyggelsen är väl lokaliserad ur servicesynpunkt. Tillgängligheten till
området är också god genom utbyggda gatunät och gång- och cykelvägar. Området ska
anslutas till det kommunala VA-nätet och dagvattenfrågan kommer att lösas lokalt inom
området genom översilning och infiltration.
Ledningskontoret anser att i likhet med byggnadsnämnden att avsteget från den
redovisade markanvändningen i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet kan
motiveras då den föreslagna nybebyggelsen i stort lokaliseras till redan ianspråktagen
mark. Därmed blir förändringen i landskapsbilden marginell.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 102 forts.
Dessa förslag till åtgärder för att sanera området från markföroreningar anses också
tillräckliga för byggandet av nya bostäder.
Ledningskontoret har föreslagit att planförslaget antas.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att planförslaget antas.
A n för a nde
Anförande hölls av Karl-Allan Nordblom (MP).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 103

Försäljning av Visby Kopparslagaren 2
RS 2016/349

- Ledningskontoret 2016-05-13
- Regionstyrelsen 2016-06-02, § 130

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt och exploateringsavtal med Svenska Vårdfastigheter AB godkänns
och fastigheten Gotland Visby Kopparslagaren 2 överlåts till företaget till ett pris av
6 145 000 kronor.

Jäv
På grund av jäv deltar inte Johan Thomasson (L) i handläggningen av detta ärende.

Ledningskontoret föreslår att regionstyrelsen godkänner köpekontrakt och exploateringsavtal med Svenska Vårdfastigheter AB om överlåtelse av Visby Kopparslagaren 2.
Regionfullmäktige ska fatta slutligt beslut i frågan. Fastigheten ingår som en del i en
förhyrningsupphandling som tekniska nämnden genomför och inom tomten ska ett
särskilt boende med 60 platser uppföras. Fastigheten omfattar 10 601 kvm och
köpeskillingen om 6 145 000 kronor bedöms som marknadsmässig. Försäljningen av
fastigheten är villkorad av att kontrakt mellan parterna om förhyrning av särskilt boende
tecknas i enlighet med genomförd upphandling.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att köpekontraktet godkänns.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 104

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2016
RS 2016/209

- Ledningskontoret 2016-03-29
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 86

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 950 000 kronor.

•

Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 950 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.

Kapitalkostnaderna, d.v.s. avskrivningar och internränta, ska justeras till 2016 års nivå i
budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt sett
innebär detta att nämndernas ramar ökas med 950 000 kronor och att det budgeterade
resultatet för regionen blir 33 miljoner kronor.
Differensen mellan anläggningsredovisningen och budgeten justeras med hjälp av
förändring av kapitalkostnadskompensationen. Endast de anslagsfinansierade
verksamheterna kompenseras. Övriga verksamheter justeras via interna och/eller
externa priser.
Ledningskontoret tillstyrker att justering medges för de ökade kapitalkostnaderna och
att medel anvisas ur regionens Eget kapital.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret tillstyrkt tilläggsanslaget.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 105

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i mark- och stadsmiljö
RS 2016/169

- Tekniska nämnden 2016-02-17 § 35
- Ledningskontoret 2016-04-01
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 100

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att genomföra det
Näringspolitiska programmet har Region Gotland beviljats regionala tillväxtmedel med
3 250 000 kronor vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas för ett antal
projekt. Enligt förvaltningens bedömning behövs 3 100 000 kronor i tilläggsanslag för
att investeringarna ska kunna genomföras. Investeringsutgifterna är finansierade.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens ansökan beviljas om tilläggsanslag
avseende investeringar i trafikmiljön om 3 100 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt tilläggsanslaget.
Yrkande
•

Meit Fohlin (S) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

Ordföranden ställde proposition på ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde eller
återremitteras och fann att ärendet skulle återremitteras.
Expedieras

Tekniska nämnden

Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 106

Ansökan om tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön
RS 2016/168

- Tekniska nämnden 2016-02-17 § 34
- Ledningskontoret 2016-04-01
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 99

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 5 600 000 kronor för investeringar i
trafikmiljön. Medel anvisas via beviljad statlig medfinansiering.

Region Gotland har beviljats statlig medfinansiering för ett antal projekt 2016. Enligt
tekniska förvaltningens bedömning behövs 5 600 000 kronor i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras.
Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämndens ansökan medges om
tilläggsanslag avseende investeringar i trafikmiljön om 5 600 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, tillstyrkt förslaget.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 107
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet
Finsam Gotland 2015
RS 2016/284
Samordningsförbundet Finsam 2016-04-15, årsredovisning och revisionsberättelse

Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat- och balansräkning för år 2015 fastställs för samordningsförbundet Finsam
Gotland.

•

Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Gotland beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2015.

Jäv
Björn Jansson (S) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.

Regionfullmäktige har att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet
för samordningsförbundet Finsam Gotland (Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser) 2015.
Expedieras

Samordningsförbundet Finsam Gotland
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 108
Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen för 2015.
Anmälan: AB Gotlandshem, Gotlands Energi AB, Gotlands Elnät AB
Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB, Wisby Strand
Congress & Event Gotland AB, ALMI Gotland AB, Science Park Gotland
RS 2015/380

- AB Gotlandshem
- Gotlands Energi AB
- Gotlands Elnät AB
- Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
- Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
- ALMI Gotland AB
- Science Park Gotland

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Årsredovisningar och revisionsberättelser av regionen ägda eller delägda dotterbolag har
lämnats till regionfullmäktige, enligt rubricerat, för kännedom.
Anm: Ännu återstående årsredovisningar för Region Gotlands bolag är:
- Inspiration Gotland (årsstämma 22 juni)
- Stiftelsen Gotlandsmusiken
- Gotlands Stuveri AB
- Gotland Grönt Centrum
- Gotlands Elförsäljning AB
Expedieras:

AB Gotlandshem
Gotlands Energi AB
Gotlands Elnät AB
Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB
ALMI Gotland
Science Park Gotland

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 109

Avsägelse. Ersättare i regionfullmäktige
RS 2016/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Alida Gadea (Fi) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Alida Gadea (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Alida Gadea

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 110

Avsägelser och fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden,
byggnadsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
Gotlandshem AB, Gotland Grönt Centrum, Science Park Gotland,
Inspiration Gotland AB, Gotlands tingsrätt, Förvaltningsrätten i
Stockholm
RS 2016/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Anna Engström (S), Ing-Marie Gyberg (V), Mona Malmström (MP), Thomas Karlström (S),
Eleonor Wahlgren (S), Kamilla Olsson (M) och Per Lindskog befrias från sina uppdrag.

•

Ny ledamot i byggnadsnämnden 2016-07-31–2018-12-31
(efter Anna Enström S)

(S)
•

Anne Ståhl Mousa, Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby

Ny ersättare i byggnadsnämnden 2016-06-20–2018-12-31
(efter Anne Ståhl Mousa S)

(S)
•

Ny ledamot och vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden
2016-08-31–2018-12-31 (efter Mona Malmström MP)
(MP)

•

Tony Ekman, Lummelundsväg 70, 621 41, Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

Ylva Hammar, Thottgatan 3, 621 58, Visby

Ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden 2016-06-20–2018-12-31
(efter Thomas Karlström S)

(S)
•

Kjell-Åke Wahlström, Varpastigen 6, 624 49, Slite

Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2016-08-31–2018-12-31
(efter Ylva Hammar MP)

(MP)
•

Jörgen Renström, Tranhusgatan 43, 621 55, Visby
att inträda i ordningen före Kristin Ekström

Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2016-06-20–2018-12-31
(efter Kjell-Åke Wahlström S)

(S)

Lena Broén S, Gothenhofsgatan 13, 621 58 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 110 forts.
•

Ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-06-20–2018-12-31
(efter Alékxander Cassis S)

(S)
•

Carin Rosell, Hellvi Alkviar 4, 624 50, Lärbro
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie S-gruppen

Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-20–2018-12-31
(efter Eleonor Wahlgren S)

(S)

Jenny Larsson, Lummelundsväg 70, 621 41, Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

•

Ny ersättare i Gotlandshems styrelse t.o.m. bolagsstämman 2019
(efter Malena Bendelin C)

(C)

Arne Strandänger, Själsövägen 16, 622 76 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i C-gruppen

•

Som representant vid årsstämma 2016 för Gotland Grönt Centrum utses Tommy
Gardell (S)
Att godkännas i efterhand: beslut taget vid regionstyrelsens sammanträde
28 april § 109

•

Som representant vid årsstämma 2016 för Science Park Gotland utses Saga
Carlgren (V)
Att godkännas i efterhand: ordförandebeslut av Conny Kristensen Gahnström fattat
15 maj 2016

•

Ny nämndeman i Gotlands tingsrätt 2016-06-20–2018-12-31
(efter Kamilla Olsson M)

(S)
Gunnar Solin, Södervärnsgatan 4, 621 46, Visby
• Val av ersättare i Barn- och utbildningsnämnden (efter Antonia Broén S)
Bordläggs
•

Val av nämndeman i förvaltningsrätten i Stockholm (efter Eleonor Hemström S)
Bordläggs

•

Val av ledamot i Inspiration Gotland AB
Bordläggs

Anna Engström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden fr.o.m.
2016-07-31.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 110 forts.
Ing-Marie Gyberg (V) har avsagt sig uppdraget som nämndeman vid Gotlands tingsrätt.
Mona Malmström (MP) har avsagt sig uppdraget som vice ordförande och ledamot i
kultur- och fritidsnämnden fr.o.m. 2016-08-31.
Thomas Karlström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden.
Eleonor Wahlgren (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Kamilla Olsson (M) har avsagt sig uppdraget som nämndeman i Gotlands tingsrätt.
Per Lindskog har avsagt sig uppdraget som ledamot i Inspiration Gotland AB fr.o.m.
2016-10-01.
Expedieras

Berörda nämnder och styrelser
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 111
Medborgarförslag; förteckning över inte avgjorda
- Förteckning över inte avgjorda medborgarförslag t.o.m. maj 2016

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

Regionfullmäktiges sekretariat (ledningskontoret) har upprättat förteckning över
samtliga medborgarförslag som ännu inte var avklarade fram till och med 2016-05-31.
Anföranden
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M) och Karl- Allan Nordblom (MP).
Expedieras:

Anmärkning:

Regionfullmäktiges sekretariat
Alla nämnder

Justerande:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 112

Rapport. Ännu inte färdigbehandlade motioner och
medborgarförslag i regionstyrelsen
RS 2016/465

- Förteckning 2016-05-31
- Regionstyrelsen 2016-06-16, information

Regionfullmäktiges beslut
•

Rapporten godkänns.

Motioner och medborgarförslag under beredning i regionstyrelsen redovisas.
A nför a nden
Anföranden hölls av Mats Hedström (M) och Björn Jansson (S).
Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) riktade en uppmaning till nämnder och
styrelsen att uppmärksamma de motioner och medborgarförslag som delvis är igångsatta
för beredning.
Expedieras:

Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Anmärkning:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 113

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Mats Englunds medborgarförslag om att flytta trygghetspatrullen i
Roma till f.d. vårdcentralens lokaler
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

RS 2016/310
2016-04-28

Sara Lidqvists medborgarförslag om att låta Gotland bli en enda
valkrets
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2016/335
2016-05-03

Glenn Axells medborgarförslag om mat till travbanans hästar på
Skrubbs
Presidiets förslag: Medborgarförslaget överlämnas för kännedom
till Länsstyrelsen Gotlands län och Gotlands travsällskap.

RS 2016/346
2016-05-10

Motivering: Det är inte Region Gotland som ansvarar för djurskyddet
på Gotland utan det är den statliga myndigheten Länsstyrelsen
Gotlands län
Birgitta Waldenströms medborgarförslag om en s.k. Bondens marknad i RS 2016/370
2016-05-23
Visby
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Irene Magnussons medborgarförslag om att ompröva socialnämndens
beslut om höjning av kostnaden för matportioner
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

RS 2016/388
2016-05-30

Gunnar Petterssons medborgarförslag om att återställa de utdikade
våtmarkerna
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2016/391
2016-06-01

Gunilla Schentz’s medborgarförslag om en rulltrappa vid domkyrkan
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2016/398
2016-06-03

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 113 forts.
Nore Salomonssons medborgarförslag om parkeringsavgift längs
Polhemsgatan
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2016/416
2016-06-14

Sören Carlstedts medborgarförslag om cykel- och gångbana längs
sydöstra Visbyleden (Inkom 2016-06-17) RS 2016/429
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2016/429
2016-06-017

Expedieras:

Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 114
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Jan Cederlunds medborgarförslag om medborgarförslag om att inte använda dricksvatten
vid sopning av gator. RS 2014/135
•

Tekniska nämnden 2016-05-25, § 113

•

Medborgarförslag (inkom 2014-03-04)

Björn Erikssons medborgarförslag om att införa det fastighetsnära systemet, FNI
RS 2015/253
•

Tekniska nämnden 2016-05-25, § 112

•

Medborgarförslag (inkom 2014-04-14)

Ola Hafdells medborgarförslag om att avskaffa delade turer m.m. inom Region Gotland
RS 2015/30
•

Regionstyrelsen 2016-04-28, § 83

•

Medborgarförslag (inkom 2015-01-19)

Leif Gustafssons medborgarförslag om skärpta regler för beslut av medborgarförslag
RS 2015/346
•

Regionstyrelsen 2016-04-28, § 82

•

Medborgarförslag (inkom 2015-05-20)

Jennifer Nilssons medborgarförslag om gratis cykelhjälmar, RS 2015/604
•

Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-26, § 47

•

Medborgarförslag (inkom 2015-10-17)

Bernt Herlitz’s medborgarförslag om att låta staket runt kolonilotterna vara kvar med
öppen grind. RS 2016/26
•

Tekniska nämnden 2016-04-27, § 89

•

Medborgarförslag (inkom 2016-01-14)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 115
Interpellation. Stoppa gentrifieringen i Visby innerstad
RS 2016/320

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade Anna Hrdlickas (M)
interpellation om arbetsgrupp för att stoppa gentrifieringen av Visby innerstad. Anna
Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen
gjorde även Filip Reinhag (S), Lars Bjurström (V) och Bo Björkman (S).
Interpellation 2016-04-25

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 116
Interpellation. Parkeringsavgifter
RS 2016/312

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade Johan Thomassons (L)
interpellation om parkeringsavgifter. Johan Thomasson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Lars Thomsson (C)
och Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2016-04-25

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 117
Interpellation. Kommunal service
RS 2016/321

Regionrådet Meit Fohlin (S) besvarade Anna Hrdlickas (M) interpellation om kommunal
service. Anna Hrdlicka (M) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-25

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 118
Interpellation. Västerhejde skola
RS 2016/322

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers besvarade Lars Thomssons
(C) interpellation om planerna för Västerhejde skola. Lars Thomsson tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-25

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 119
Interpellation. Sjukskrivningar inom hemtjänsten
RS 2016/323

Ärendet utgick och besvaras på nästa sammanträde.
Interpellation 2016-04-25

Rf § 120
Interpellation. Helårskontrakt för studentbostäder
RS 2016/324

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade Elin Bååths (Fi) interpellation
om helårskontrakt för studentbostäder. Elin Bååth (Fi) tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Bo Björkman (S),
Brittis Benzler (V) och Sixten Anna Johansson (V).
Interpellation 2016-04-25

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 121
Interpellation. Slitebadens annexbyggnad
RS 2016/317

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) besvarade Mats Hedströms
(M) interpellation om Slitebadens annexbyggnad. Mats Hedström (M) tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Lars
Thomsson (C) och Lena Celion (M).
Interpellation 2016-04-25

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 122
Interpellation. Ungas utbildning i naturvetenskap och hantverk
RS 2016/

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade Anna
Hrdlickas (M) interpellation om ungas utbildning i naturvetenskap och hantverk. Anna
Hrdlicka (M) tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-25

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 123
Interpellation. Parkeringsavgifter i Visby innerstad
RS 2016/319

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade Lars Thomssons (C)
interpellation om parkeringsavgifter i Visby innerstad. Lars Thomsson (C) tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Johan
Thomasson (L) och Anna Hrdlicka (M).
Interpellation 2016-04-25

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 124
Interpellation. Årets tillväxtkommun kontra parkeringsavgifter
RS 2016/325

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade Anna Hrdlickas (M)
interpellation om årets tillväxtkommun kontra parkeringsavgifter. Anna Hrdlicka (M)
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-25

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 125
Interpellation. Svartbyggen
RS 2016/313

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) besvarade Anna Hrdlickas
(M) interpellation om svartbyggen. Anna Hrdlicka (M) tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-25

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 126

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L)
Fler externa utförare inom vård och omsorg

RS 2016/425
2016-06-20

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Närhetsprincip för de som beviljats permanent uppehållstillstånd

RS 2016/436
2016-06-20

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L)
Motion. Brister i styrning och ledning av sjukvården

RS 2016/437
2016-06-20

Karl-Johan Boberg (C)
Säkra bemanningen inom räddningstjänsten

RS 2016/438
2016-06-20

Anders Larsson (C)
Renovera och öppna badhuset i Roma

RS 2016/439
2016-06-20

Eva Gahnström (C)
Strategi för att öka byggnationen i trä

RS 2016/440
2016-06-20

Johan Thomasson m.fl. (L)
Lös dagens problem i sjukvården

RS 2016/441
2016-06-20

Elin Bååth (Fi)
Arbetstidsförkortning till 6-timmars arbetsdag

RS 2016/442
2016-06-20

Elin Bååth (Fi)
Miljöfarligt avloppsslam

RS 2016/443
2016-06-20

Elin Bååth (Fi)
Företags ansvar för att spara på vatten

RS 2016/444
2016-06-20

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-06-20

Rf § 127
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Gunnel Lindby (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om att boende (personer med huvudsaklig dygnsvila) på Gotland också är
folkbokföda på Gotland
RS 2016/ 445

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation betalning av boendeparkering
RS 2016/ 446

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation tilläggsanslag i hälso- och
sjukvårdsnämnden trots beslut om annat
RS 2016/ 447

Stefan Wramner (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S)
ställa interpellation tilläggsanslag i socialnämnden trots beslut om annat
RS 2016/ 448

Elin Bååth (Fi) fick tillstånd att till Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Saga Carlgren (V) ställa interpellation om ett intersektionellt perspektiv i
arbetsmarknadspolitiken
RS 2016/ 449

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2016-06-20

Omröstning § 90
Ärende: Strategisk plan och budget 2017-2019
Yrkande:
Se paragrafen

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

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Mats Sundin (S)
Anneli Klovsjö (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Filip Reinhag (S)
Bo Björkman (S)
Charlotta Andersson (S)
David Lindvall (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Viola Öst (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Anna-Maria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Sixten Anna Johansson (V)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Clara Andermo (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Ola Matting (MP)
Elin Bååth (Fi)
Conny Kristensen Gahnström (S)

Följande röstade nej:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Eva Gustafsson (C)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ola Lindvall(C)
Anders Larsson (C)
Följande avstod
Margareta Persson (M)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Per-Anders Croon (M)
Meishuan Wong (M)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Ingemar Lundqvist (M)
Jacob Dygéus (M)
Stefan Wramner (M)
Håkan Onsjö (M)
Roger Wärn (M)
Sven Bosarfve (M)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Bror Lindahl (L)
Claes Nysell (L)
En frånvarande (SD)

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per maj 2016
Medborgarförslag
Registreringsdatum
Minnesbuss för äldre!
2013-08-28
Att rökdykningskompetens ska finnas på norra och södra Gotland samt att räddningsvärnen åter
blir deltidsstationer
2014-05-16
Uppmuntra ett småföretag varje månad hela året
2014-06-18
Säkerheten på Södra Hällarna
2014-07-30
Telefonjourer dygnet runt, stödgrupper till anhöriga.
2014-08-05
Samarbete mellan socialtjänst och psykiatrin
2014-08-05
Förläng sommarhämtningen på Fårö till efter Fårönatta!
2014-09-10
Namnbyte på Cramergatan till Betty Petterssons Gata
2014-12-12
Byt plats mellan busshållplatserna och aktivitetsparken och bygg ny busstation
2015-02-11
Skolklasser t.o.m. årskurs 3 ska få åka buss utan kostnad med kollektivtrafiken
2015-04-27
Anlägg cykel- och gångbana längs Västra Törnqvior från Allégatan till kolonilotterna
2015-05-18
Underhåll av Skogsholmsvägen i Visby
2015-05-22
Sommarparkeringskort
2015-06-24
Krav på utbildning för vikarier i sjukvården
2015-08-11
Individanpassat brandskydd för utsatta riskgrupper
2015-08-13
Tillfälligt öppna Halla skola när elevantalet ökar för Vänge skolområde
2015-08-27
Offentlig toalett på Östercentrum mellan Din sko och Swedbank
2015-08-28
Bygga en trottoar längs med Terra Novavägen
2015-09-04
Tillåt mopedtrafik på cykelbanan Lummelundsväg 1/9-1/6
2015-09-10
Utökad kollektivtrafik i Visby och på landsbygden
2015-09-21
Ge information om potentiella hälsorisker med elektromagnetiska fält
2015-10-05
Halla skola ska inte säljas innan lokalbehov för Vänge och Roma skola är tillgodosedda
2015-10-08
Utveckla busshållplatsen "Norra Kustvägen" vid linje 10, belägen i Klintehamn
2015-10-09
Behåll P-skiva, skrota P-automater
2015-10-09
Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att personalens kompetens tas till
vara i ledningen av verksamheten
2015-10-15
Ändra parkeringstid från 24 timmar till exempelvis 48 eller 72 timmar
2015-10-19
Återvinning innanför murarna alt. i närhet precis utanför
2015-10-19
Metallocken på dagvattensbrunnar och avloppsbrunnar ska förses med gotlandsmotiv
2015-11-24
Belysning på strandpromenaden mellan ringmurens slut och lasarettet
2015-11-26
Lägga ner skolor på landsbygden
2015-11-30

Bilaga § 111
Ärendenr.
RS 2013/523

Nämnd
SON

RS 2014/280
RS 2014/354
RS 2014/413
RS 2014/425
RS 2014/424
RS 2014/507
RS 2014/698
RS 2015/76
RS 2015/277
RS 2015/340
RS 2015/352
RS 2015/429
RS 2015/483
RS 2015/486
RS 2015/504
RS 2015/506
RS 2015/536
RS 2015/550
RS 2015/567
RS 2015/595
RS 2015/607
RS 2015/609
RS 2015/608

TN
RS
TN
SON
SON
TN
BN
BN
TN
TN
TN
TN
SON
SON
BUN
TN
TN
TN
TN
MHN
BUN
TN
TN

RS 2015/632
RS 2015/642
RS 2015/641
RS 2015/738
RS 2015/750
RS 2015/760

RS
TN
TN
TN
TN
BUN

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per maj 2016
Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige samt två regionråd
Behåll "Toftastugorna" och använd dem till dagligverksamhet
Gatubelysning på Bergsgatan och spotbelysning på f.d. kalkugnen
Behåll Romabadet
Förbud att använda plastpåsar i affärer
Trygg hemgång vid utskrivning från lasarett eller korttidsplats
Namnge park utanför S:t Nicolai ruin till Friedrich Mehlers Plats
Tätare bussturer till och från Väskinde - Wisbygymnasiet
Ställplats husbilar, husvagnar
Bussförbindelse mellan Högklint-Visby
Använd östra delen av Stora Torget till parkering kvällar och helger
Förbättra kollektivtrafiken till Hemse
Utför all slamtömning vid fritidshus under sommarhalvåret, maj - oktober.
Kulturpeng eller frikort för barn och ungdomar till kulturevenemang
Släke (tång) från stränder att användas till gödning
Tillåt enkelriktad biltrafik och parkering på Adelsgatan september till sista maj
Lägenhetsbyggnation i Stenkyrka Socken
Apotek till vårdcentralen vid Korpen i Visby
Slopa Lagen om valfrihet, LOV
Utökade öppettider på Solbergabadet
Medborgarförslag. Fler papperskorgar på Södra Hällarna
Lägga ett provisoriskt golv i Romabadet
Om Region Gotlands matpolicy avseende religiöst märkt mat till skolbarn m.m.
Bolagisering av folktandvården
Ompröva beslutet att stänga Romabadet
Bevattningsförbud - Toaletter som rinner
Papperskorgar med hundbajspåsar
Betalsoppåsar som komplement till betalsopsäckarna
Hjälp att räfsa och göra fint i Gråboskogen
Hyrpersonal inom sjukvården
Flytta trygghetspatrullen vid Romas äldreboende till f d Roma vårdcentrals lokaler och uppgradera
den till en ordinär distriktssköterskemottagning
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till fullmäktige 2018
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Medborgarförslag ännu inte avgjorda per maj 2016
En bondens marknad med egenodlade grönsaker, frukt, blommor o dyl i parken vid korsningen
Kung Magnus väg/Skolportsgat i Visby. Öppet lörd. under sommar och höst
Sammanlagt 63 st
BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniskanämnden
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Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen maj 2016
Motion

Reg.datum

Ärendenr.

Motionär

Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden
Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter
Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
Skapande av nytt utskott - Tillväxt- och Utvecklingsutskott
Region Gotlands beslutade styrdokument

2013-06-19

RS 2013/429

Mats Hedström m fl (M)

2014-02-25
2014-06-18
2014-10-29
2014-12-12
2014-12-16

RS 2014/105
RS 2014/350
RS 2014/597
RS 2014/699
RS 2014/707

Alexander Jansson (C)
Bo Björkman (S)
Lars Bjurström (V)
Johan Thomasson (FP)
Inger Harlevi (M)

2015-04-28
2015-04-28
2015-09-09
2015-10-14
2015-10-14
2015-11-25
2015-11-25

RS 2015/284
RS 2015/285
RS 2015/541
RS 2015/616
RS 2015/621
RS 2015/742
RS 2015/744

Simon Härensatm (M)
Simon Härensatm (M) m. fl.

2015-11-25
2015-12-11
2016-02-24
2016-02-24
2016-02-24
2016-03-29
2016-04-11
2016-04-11
2016-05-02

RS 2015/745
RS 2015/802
RS 2016/134
RS 2016/135
RS 2016/136
RS 2016/217
RS 2016/267
RS 2016/268
RS 2016/329

2016-05-02
2016-05-02
2016-05-02
2016-05-02

RS 2016/330
RS 2016/331
RS 2016/332
RS 2016/333

Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och kalkindustrins framtid på
norra Gotland
Webbsändning med bild av regionfullmäktiges sammanträden
Subventionering av hormonfria preventivmedel
Håll Gotland rent
Normkritisk pedagogik
Kartläggning av elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Inkluderande SFI (Svenska för invandrare)
Närvarorätt i styrelse och nämnd för förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare
Utveckla boendet genom att erbjuda kollektivhusboende
Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar
Rekrytering Räddningstjänsten
Obesvarade medborgarförslag
Policy för HBTQ+
Ny simhall
Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Dubbel markanvisning för bostadsbyggande

Elin Bååth (Fi)
Eva Gahnström (C)
Elin Bååth (Fi)
Lena Grund (L)
Elin Bååth (Fi)
Elin Bååth (Fi)
Brittis Benzler (V)
Inger Harlevi (M) och Anna Hrdlicka (M)
Anna Hrdlicka (M)
Robin Storm (M) och Anna Hrdlicka (M)
Elin Bååth (Fi)
Ulf Klasson (L)
Anna Hrdlicka (M)
Lars Thomsson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)

Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden
Utfasning av mikroplast
Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
Kvalificerad vård i livets slutskede

Elin Bååth (Fi)
Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M)
Anna Hrdlicka (M)

Bilaga § 112

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen maj 2016

Medborgarförslag

Reg.datum

Uppmuntra idrottare som har tagit SM-medalj

2014-06-18

Ärendenr.
RS 2014/354

2015-10-15

RS 2015/632

2016-03-17

RS 2016/183

2016-05-04

RS 2016/335

Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att
personalens kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten
Om Region Gotlands matpolicy avseende religiöst märkt mat till
skolbarn m.m.
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till
fullmäktige 2018

Bilaga § 115
Interpellationssvar
2016-06-20

Interpellation om arbetsgrupp för att stoppa gentrifieringen
av Visby innerstad
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt frågor till mig om det finns en
Arbetsgrupp för att stoppa gentrifieringen av Visby innerstad?
- Under vilken nämnd lyder denna grupp?
- Vilket är dess uppdrag?
- När redovisar gruppen sina resultat?
Mitt svar:
Enligt den information jag erhållit så finns det ingen sådan grupp.
Visby 20 juni 2016

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 116

Interpellation: Parkeringsavgifter
Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Med anledning av Tekniska nämndens senaste beslut gällande höjning av pavgifterna i Visby, samt införande av avgift från första minut.
•
•
•

På vilka grunder ändrade man avgifterna och tiderna gällande parkering i
Visby.?
Vilken utredning ligger till grund för detta beslut?
Har man med hänsyn till handeln och boende i Visby gjort någon typ av
konsekvensanalys?

Visby 2016-04-25
Johan Thomasson
Liberalerna på Gotland
Mitt svar:
Fråga 1
Huvudsyftet med parkeringsavgifter är att styra trafiken och få omsättning av
tillgängliga P-platser.
Två timmars fri parkering största delen av året anser jag är lämpligt på de större
parkeringarna utanför ringmuren och vid yttre hamnen där omsättning av P-platser
inte är lika viktig.
På mer attraktiva och publika P-platser som i innerstaden, utanför Österport, runt
Campus Gotland och i inre hamnområdet är det mycket viktigare att vi styr trafiken
så det blir en större omsättning av P-platserna.
Två timmar fritt i dessa områden har inneburit dålig omsättning och lägre
tillgänglighet på lediga P-platser.
Runt Campus Gotland har det satts i system att ändra P-skivor och flytta bilar så att
platserna kan vara upptagna av samma bilar hela dagarna för några kronor.
På Stora torget upptas de få platser som finns av de som verkar i området genom att
P-skivor ändras och det finns inga platser för de besökare som har behov av en
bilplats.
Det är nästan omöjligt för våra parkeringsvakter att kontrollera och stävja detta
beteende.
Antal parkeringsplatser Visby har också minskat med drygt 100 platser.
Detta var skälet till att Tekniska Nämnden ville ändra reglerna och
parkeringsavgifterna efter sommaren 2016.
Tekniska Nämnden beslutade därför den 23 mars 2016 att det skall vara avgift från
första stund året runt i de attraktiva och publika P-plasterna i Visby.
Beslutet togs av majoriteten tillsammans med Centerpartiet. Moderaterna och
Liberalerna var emot förslaget.

Fråga 2
Tekniska Nämnden har valt att inte köpa in någon konsult för att göra en omfattande
och kostsam utredning.
Eftersom det satts i system att vrida på P-skivor och flytta bilar för att slippa betala
avgifter så blir inte statistiken från p-automaterna tillförlitlig. Vi har istället lyssnat
på dagliga rapporter från våra P-vakter som sett problemen mycket tydligt utan att
kunna ingripa eller stävja fusket.
Förvaltningen får även klagomål på att det ofta är brist på parkeringsplatser vid
attraktiva och publika P-platser och att man ser samma bilar stå parkerade hela
dagarna.
Utifrån detta beslutade nämnden att införa avgifter från första stund på just dessa
attraktiva och publika platser.
Fråga 3
Det är lätt i opposition att framföra krav på att omfattande konsekvensanalyser skall
göras av allting, för att i nästa skede kritisera majoriteten för att slösa pengar på
konsulter.
Visby Centrum som vi haft många diskussioner med genom åren har haft ett tydligt
krav på att det skall vara två timmar fritt året runt överallt. Tekniska nämnden anser
att det skall vara en sommarreglering med avgift från första stund för att få
omsättning och tillgänglighet till lediga P-platser. Vi har inte kunnat mötas i den
frågan och en kostsam konsekvensanalys har vi inte ansett nödvändig i denna fråga.
Det beslut som togs den 23 mars innebar att vid de attraktiva och publika platserna
blev det avgift från första stund året runt.
Detta beslut ändrades av Tekniska Nämnden den 27 april till att två timmar fritt skall
gälla från vecka 37 till vecka 23.
Med facit i hand så kan jag konstatera att nämnden nog tog i lite för mycket när
beslutet omfattade hela innerstaden och hela inre hamnen.
Det hade varit lämpligare med att ändra reglerna på de mest problematiska ställen
som t.ex. utanför Österport, på Stora Torget och utanför Campus Gotland.
Nämnden kommer därför att bjuda in näringslivets organisationer att delta i arbetet
med att se över parkeringsreglerna i Visby. Inga ändringar av P-regler kommer att
göras innan det arbetet är slutförd.
Visby 2016-06-13

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden

Bilaga § 117
Interpellationssvar
2016-06-20

Interpellation om kommunal service
Svar till Anna Hrdlicka
Anna frågar mig:
- Vad ser regionrådet kan förbättras när det gäller tillgången till kommunal service
inom samhällsbyggnad under den tid då ön har flest besökare?
För att besvara frågan tog jag tillfället i akt att ta reda på något av det Region Gotland gör
under sommaren då ön har flest besökare. Här följer ett axplock av det.
Verksamheten arbetar kontinuerligt med att utveckla, tillgängliggöra och förbättra den
kommunala servicegraden. Almedalsveckan och de mest besökstäta sommarveckorna är en
utmaning för verksamheterna generallt vad gäller att dimensionera rätt och tillräckligt,
vilket naturligtvis tar resurser i anspråk för att klara den ordinarie verksamheten inom
befintlig driftsbudgetram. På sommaren dimensioneras utbudet av servicetjänster beroende
på antalet besökare och kunder.
Det innebär följande:
Återvinningscentraler och sopsorteringsstationer:
● På återvinningscentralerna ökas öppethållandet i bland annat Vamlingbo, Ljugarn,
Klintehamn och Fårösund med förlängd öppettid på torsdagar fram till kl. 18. (Jmfr
till 15 på vintern)
● Öppettiderna i Visby ses just nu över och tanken är att dessa även ska ses över på
samtliga av öns återvinningscentraler. Även andra aspekter kommer att finnas med i
denna översynen som tillgänglighet, utbud och infrastruktur
● På sommaren öppnas det en återvinningsstation på Fårö med
betalsopsäcksmottagning för besökare där
● I Visby hamn finns en avfallsmottagning för hushållssopor och betalsopsäckar för
att främst sommartid underlätta för besökare att slänga sitt medhavda avfall. Den är
öppen från en timme före avgång vilket på sommaren innebär att det öppen mest
hela tiden
Avlopps- och slamtjänster:
● Vi ställer om slamhämtningen till att i huvudsak köra beställningar istället för
aviserad distriktshämtning. Här är vi snart framme med sms-avisering också för att
ytterligare underlätta
● Vi har lagt om distriktshämtningen för slam så att vi hämtar mer utifrån där folk
bor än tidigare - dvs mer anpassat till var folk bor när i tiden
Service inom gatu- och parkområdet som görs extra under sommaren:

● Utbudet och servicen kring renhållning av gator, parker och allmän plats ökar
sommartid (till exempel sätts fler extra papperskorgar ut och töms med tätare
intervaller)
● Servicen kring bad- och besöksplatser sköts kontinuerligt och på vissa platser ökar
den (exempelvis städning, tömning av toaletter och renhållning av stränder från
tång och annan nedskräpning)
● Utsmyckning av allmän plats (rabatter och urnor)
● Extra bänkar sätts ut
● Klottersanering vi behov
Tillstånd och tillsyn:
● Tillståndsmyndigheten ökar upp bemanningen mellan V 25 och V 32 med fyra
restauranginspektörer som gör tillsyn på kvällar, nätter och helger. De tar inga egna
beslut men fungerar som enhetens ögon och öron och rapporterar vad de ser.
Under V 27 är det semesterstopp på enheteen
● På livsmedelssidan har man anställt två sommarvikarier under tiden 1/6-31/8 vilket
innebär att man aldrig är färre än fyra inspektörer, jämfört med de sex som finns på
vintertid
Gata/park som utförs "extra" under sommarsäsongen:
● Renhållning av gator, parker och allmän plats (t ex extra papperskorgar sätts ut och
töms med tätare intervaller)
● Städning av staden påbörjas 05 och pågår till 20.
● Helgstädning v 26-32
● Extra städning utöver ovan under Almedalsveckan
● Bad- och besöksplatser sköts kontinuerligt (ex städning/tömning av toaletter,
renhållning av stränder-släke, skräp mm)
● Utsmyckning av allmän plats (ex blomurnor och rabatter)
● Utsättning av bänkar
● Klottersanering vid behov
Information (främst vattenbrist i år):
● Inför varje sommar informera TKF rikligt i turisttidningar mm på Gotland
● I år har vi gjort en speciell drajv, med tanke på vattenbristen, först och främst på
vår egen sida www.gotland.se, men RG har också haft annonser på
www.helagotland.se samt i papperstidningarna GT och GA samt Villatidningen
Gotland. (Om vattenbrist och spartips)
● På vår hemsida finns information om tappställen för vatten som finns runt om på
ön
● Vi har tagit fram informationsblad till boendeanläggningarna på svenska och
engelska och detta kan hämtas från sidan www.gotland.se/sparavatten (finns också
i pappersform och delas ut bland annat på Visborg i Rådhuset samt i turistbyrån i
Donerska Huset)
● Vidare har vi information om sparkampanjen på Destination Gotlands monitorer
● Vi skickar även flitigt ut pressinformationer angående vattenläget etc

● I GotlandsGuiden och Gotland Just nu (GA och GT:s turisttidning) finns i år
annons om sparkampanjen, men även om återvinning, sommarparkeringar och
kollektivtrafiken
● När det gäller återvinning och kollektivtrafiken finns det även information på
Destination Gotlands monitorer
Bygglov
● Kundtjänst är öppet som vanligt
● Strävar efter att alltid ha minst två handläggare och två inspektörer på plats
● Kundmottagning i receptionen är öppen tisdagar och torsdagar under hela
sommaren
● Särskilda handläggare för företag/näring(åretruntinsats men gynnar såklart även
företagande på sommaren)
Som sagt - detta är ett axplock av sådan verksamhet som Region Gotland gör eller
tillhandahåller sommartid för att göra vistelsen här så angenäm som möjligt för besökare.
Självklart finns ytterligare förbättringar för att ytterligare förenkla för besökare samtidigt
som allt i dagsläget måste kostnadsbedömas pga ekonomiskt läge.
Ytterligare satsning på toaletter samt bättre möjligheter avseende tillgänglighet på attraktiva
besöksplatser och skyltar på fler språk är några exempel som ytterligare kan förbättras.
Insatser i samband med Kryssningskajen kommer att här bidra till alla besökare framöver.
Smidig hantering av markupplåtelse, ett enhetligt och lättbegripligt parkeringssystem (också
för husbilar), städning runt papperskorgar och parkeringsfickor runt om på hela ön är
exempel på sådant som kan förbättras. Utökade möjligheter till att ta med cyklar på bussen
skulle möjliggöra för cykelturismen. Badbussar till stränder skulle också kunna vara en del
av kollektivtrafiken för att möjliggöra för besökare som inte har med sig bil att besöka
badplatser. Inspiration Gotland borde kunna visa på mer av den naturturism Gotland har
att erbjuda - var finns vandringsleder eller var skåda örn är exempel som borde vara lätt för
besökare att hitta. En brist som är tydlig är att Region Gotland inte kan erbjuda så mycket
dricksvatten eller vatten som boende och besökande vill ha. Här behöver vi, utöver det
som görs för att säkra det vatten vi har och arbetet med att hitta mer vatten, jobba med att
hitta nya tekniklösningar och innovationer som skulle kunna vara framgångsrika.
Verksamheten arbetar med flera utvecklingsområden på det här området just nu. Det är en
möjlighet men samtidigt medför utveckling som t.ex. avsaltning stora
investeringskostnader.
Ett långt svar som jag tror också är viktigt för att vi alla ska se allt som faktiskt görs för att
vi ska vara en fortsatt attraktiv besöksplats. Verksamheterna arbetar hårt för att ständigt
förbättra och anpassa utifrån att vi är så många samtidigt på Gotland under några få
veckor!
Meit Fohlin

Bilaga § 118
Interpellationssvar
2016-06-20

Interpellation om Västerhejde skola
Ledamoten Lars Thomsson har till mej ställt några frågor om planerna för Västerhejde
skola. Han lyfter också fram behovet av att snarast reparera eller bygga nytt för Västerhejde
skola, en uppfattning som jag och Barn- och Utbildningsnämnden delar.
•

Gäller inte Regionfullmäktiges fattade beslut för Barn- och
utbildningsnämnden?

Svar: RFs beslut gäller, men när vår förvaltning i underlaget inför budget i våras föreslog att
skolan borde placeras på Wisborg, för att det sammantaget skulle bli en för regionen
billigare lösning, ville vi inte avvisa det. Ekonomiska aspekter är viktiga. Underlaget var
däremot inte tillräckligt utförligt för ett ställningstagande, varför nämnden hänvisade det
för vidare beredning. Eftersom många av turerna kring detta bygge har handlat om att hitta
mest kostnadseffektiva lösning, anser jag det rimligt att nämnden på ett seriöst sätt prövar
förvaltningens förslag.
•

Varför vill BUN skjuta på denna investering ytterligare, när
tidsplanen redan från början var väldigt pressad?

BUN vill inte skjuta på denna investering, den har skjutits på tillräckligt. Jag tror inte detta
beslut försenar bygget av Västerhejde skola. Beloppen finns i budgetbeslutet från 2015
fördelade över tre år 2017, 2018 och 2019. Vilket enligt de uppgifter jag fått från
teknikförvaltningen innebär att själva byggarbetet kan utföras 2018 och 2019, det bör
fortfarande vara rimligt att hinna med. Hur investeringstopp för 2017 och beslut om att
minska på investeringsvolymen för 2018 och framåt, påverkar Västerhejde skola vet vi inte
förrän i höst.
BUN behandlade frågan i sak, senast i september 2014 och beslöt då att förorda ett förslag
som innebar nybygge på nuvarande Västerhejde IP, men att de delar av befintliga lokaler
som var värda att renovera, skulle behållas och användas för förskola, skola och fritids. Ett
beslut jag fortfarande tycker är ganska bra.
Det var därefter RS som försenade tidsplanen, genom att i oktober 2014 besluta.
•

Ledningskontoret får i uppdrag att komplettera utredningen om lokalutnyttjande
vid Västerhejde skola enligt följande: o Analys, slutsatser och förslag av det
samlade samhällsbyggnadsprojektet omfattande skola, förskola, fotbollsplan,
grönytor mm.

•

Redovisning av alternativa lösningar i syfte att begränsa investerings- och
driftkostnader och eventuellt möjliggöra en etappvis utbyggnad i förhållande till
växande behov.

I maj 2015 beslutar RS.
Tekniska nämnden får i uppdrag att arbeta fram en kostnadseffektiv lösning enligt
alternativ 1,innebärande att huvudbyggnad behålls och paviljonger ersätts med ny byggnad
på samma tomt/fastighet, från förstudie 2013-09-11, med en eventuell användning av
fotbollsplanen på den östra sidan av skolgården.
•

Vad händer om dagens baracker döms ut av berörda
myndigheter?

Om skollokaler döms ut är det alltid bekymmersamt, och regionen använder många lokaler
som inte är byggda enligt dagens krav och önskemål. Teknik förvaltningen gör ett bra
arbete med att hålla lokalerna i skick, de bedömer kontinuerligt vilka åtgärder som är
nödvändiga att genomföra för att hålla lokalerna i användbart skick. Vad de planerar för
Västerhejde skola om några lokaler där behöver tas ur bruk tidigare än planerat känner jag
inte till.
Brittis Benzler
Ordförande Barn – och Utbildningsnämnden

Bilaga § 120
Interpellationssvar
2016-06-20

Interpellation om helårskontrakt för studentbostäder
Ledamoten Elin Bååth (Fi) har i en interpellation ställt ett antal frågor till mig angående
helårskontrakt för studenter.
Mitt svar:
1. Vilken bostadspolitik för studenter på Gotland driver Regionstyrelsen?
Regionfullmäktige har beslutat följande:
Utdrag ur Bostadsförsörjningsplanen:
-

Regionen skall medverka till att studenterna vid Högskolan erbjuds en
boendegaranti i samband med terminsstart.

-

Regionen skall arbeta för att fler studentlägenheter hyrs ut med helårskontrakt.

Regionledningen har regelbundna möten med Gotlandshem och Campus Gotland och i
dessa samtal så finns bostäder för studenter alltid på agendan samt att vi för diskussioner
med byggmarknadens aktörer om behovet av studentbostäder.
2. Med vilken intention och i vilket syfte lät Region Gotland bygga 120 studentlägenheter på Soldaten 1,
och varför lät man ändra i bygglovet efter byggstart?
I handlingar från 2004 från TN och KS anges att fastigheten ska anvisas till Midroc Projekt
Development AB för uppförande av 120 studentlägenheter. Bostäderna bedömdes utgöra
ett nödvändigt tillskott för att möta högskolans expansion. Fastigheten har ägts och
förvaltats av Din Bostad i Hasslanda AB.
3. Vilka lagar/föreskrifter reglerar vilken typ av kontrakt som erbjuds studenter?
För studentlägenheter gäller samma lagar som för vilken hyresrättslägenhet som helst, det
är Jordabalkens 12 kapitel (Hyreslagen) som tillämpas. I och med att hyresgästen skriver
under hyreskontraktet accepteras också de villkor som hyresvärden erbjuder, t ex
tidsbegränsad hyresperiod.
4. Hur försvaras ändringen av boendeförhållanden f.o.m. 1. januari 2016 på Soldaten 1, i relation till det
beviljade bygglovet?
Balder Fastighets AB som idag äger fastigheten har inte beslutat om nya regler. Man har
dock bestämt att utreda hur den framtida uthyrningen ska ske och under tiden man gör det
tecknas inga kontrakt på permanent basis. Bakgrunden till åtgärden var att det fanns
vakanta lägenheter mitt under studieåret. Balder välkomnar en dialog med regionen,
universitetet, Rindi, Gotlandshem mfl.
5. Vilka avtal och förväntningar finns mellan Regionstyrelsen och nuvarande samt tidigare ägare av
Soldaten 1?

Det finns inga avtal mellan regionstyrelsen och Balder eller tidigare ägare. Men Balder
uttrycker ett intresse av att samarbeta med alla parter och att kunna bidra till att erbjuda
studentlägenheter på Gotland. Vi har en etablerad dialog med dem och kommer att bredda
den till att omfatta även andra aktörer såsom universitetet och Rindi mfl.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 121

Svar på interpellation av Mats Hedström (M) angående
Slitebadens annexbyggnad.

Vid byggnadsnämndens sammanträde 12 maj i år gavs tillfälligt bygglov (BN 2016/578) för
Slitebadens annex, dvs Othem Havstruten 2 i Slite, från 2016-02-15 till 2019-02-15. Åtgärden
är alltså beslutad att pågå under en begränsad tid, tre år. Kopplat till beslutet är bestämmelse
att det är definitivt slutdatum för byggnaden, efter lovets utgång kommer inte ytterligare
bygglov att ges, vare sig tillfälligt eller permanent.
Skälet för beslutet är humanitära skäl under den situation vi befinner oss i för närvarande med
ökat flyktingmottagande. Migrationsverket har i brev till byggnadsnämnden anfört ömmande
skäl för att kunna använda byggnaden för boende. Därför bedömde byggnadsnämnden att
tidsbegränsat bygglov kunde ges med hänvisning till det allmänna intresset och det akuta
behovet av tillfälliga bostäder. BN anser att detta överstiger den lokala eventuella olägenheten
med att byggnaden står kvar ytterligare tre år.
Karl-Allan Nordblom (MP) ordförande byggnadsnämnden

Bilaga § 122
Interpellationssvar
2016-06-20

Interpellation om nyfikenhet på naturvetenskap eller
hantverk
Ledamoten Anna Hrdlicka har till mej ställt frågan om vad jag vill göra för att fler unga ska
hitta sin plats i utbildningslandskapet.
Det är mycket, på olika arenor i samhället man skulle vilja göra för att fler unga ska hitta sin
plats i utbildningslandskapet. I det här svaret begränsar jag mej till skolans värld, vad jag vill
göra, och lite om vad som redan görs inom skolan på Gotland.
Jag tror att den viktigaste insatsen är den som sker i skolans vardag. Att skolan har positiva
förväntningar på att alla elever kan lära och utvecklas. Att förskola och skola har ett
arbetsätt där man stödjer och utmanar barn och elever att viga sina ramar, att se fler
möjligheter vad gäller studie och yrkesval. Ett sådant arbetssätt är också väl i linje med
skolans uppdrag.
I läroplanens portalparagraf om skolan värdegrund och uppdrag ( En likvärdig utbildning) står att skolan
ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter, samt motverka traditionella
könsmönster. Skolan ska ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen
oberoende av könstillhörighet.
Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende och bidra till att eleverna
utvecklar ett arbetssätt som främjar entreprenörskap.
I kapitlet övergripande mål och riktlinjer står t ex att alla i skolan ska bidra till att elevens studie- och
yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund.
För att understödja detta arbete har nämnd och förvaltning initierat en del
utvecklingsinsatser.
-

Skolverkets och Linnéuniversitetets utbildning för förskolepersonal i värdegrundoch likabehandlingsarbete, som bland annat behandlat normkritiskt tänkande och
En Rosa pedagogik.

-

Vårt pågående arbete med den Gotländska utmärkelsen Jämställd skola och
förskola. Där är arbete om kön och yrken vanligt förekommande inom både
förskolor och skolor. Ett sätt att visa att både flickor och pojkar kan välja många
olika yrken inte bara traditionellt kvinnliga eller manliga.

-

Röda tråden – studie- och yrkesvägledning redan från början. Samarbete mellan
SYV och skolan. Studie och yrkesvägledarna får fortbildning om jämställd
vägledning.

-

Arbetsmarknadskunskap, är något vi startat upp i år. Det är en
kompetensutveckling för SYV och lärare anordnad i samverkan mellan Skolverket,
Arbetsförmedlingen och Karlstad universitet. Tanken med detta och med Röda
tråden är att det ska förbättra arbetet med arbetsmarknadskunskap inom skolans
alla årskurser.

-

Skolan arbetar sedan många år med ett material, NTA-lådor, om naturvetenskap
och teknik för att öka elevernas intresse för dessa områden.

Skolan kan och bör fortsätta att utveckla sitt arbete kring normer, genus och yrkesval så att
fler elever ser fler möjligheter för sina framtida studie och yrkesval. Jag skulle också gärna
se att gymansieskolan utvecklade sitt arbete med att göra alla program attraktiva för både
flickor och pojkar.
Brittis Benzler
Ordförande Barn- och Utbildningsnämnden

Bilaga § 123

Interpellation: Parkeringsavgifter i Visby innerstad
Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Tekniska nämnden har hastigt infört radikalt andra villkor för handel, arbetande,
studenter och boende i Visby innerstad när de tagit bort de 2 fria timmarnas
parkering vintertid som gällt sedan tidigare. Detta riskerar att leda till väldigt
dramatiska och negativa konsekvenser för innerstan. Många handlare funderar just
nu på att flytta ur stan, andra kanske tvingas lägga ned på grund av den försämrade
tillgängligheten för till exempel den sista kvarvarande livsmedelsbutiken. Om 2 år så
är nya kryssningskajen på plats. Är det tänkt att dessa resenärer skall mötas av en
död kuliss? Den risken är uppenbar när man inför sådana radikala försämringar för
företagandet innanför murarna som nu görs. Därför ställer jag följande frågor.
• Varför införs så radikala förändringar av parkeringsavgifterna året innan en större
översyn skall ske i form av en Parkeringsstrategi?
• Varför införs de nya reglerna omedelbart och inte efter sommaren 2016?
• Vilken dialog har du haft med de företag och deras anställda som drabbas av dessa
beslut?
Vänge 2016-04-25
Lars Thomsson
Mitt svar:
Fråga 1
Huvudsyftet med parkeringsavgifter är att styra trafiken och få omsättning av
tillgängliga P-platser.
Två timmars fri parkering största delen av året anser jag är lämpligt på de större
parkeringarna utanför ringmuren och vid yttre hamnen där omsättning av P-platser
inte är lika viktig.
På mer attraktiva och publika P-platser som i innerstaden, utanför Österport, runt
Campus Gotland och i inre hamnområdet är det mycket viktigare att vi styr trafiken
så det blir en större omsättning av P-platserna.
Två timmar fritt i dessa områden har inneburit dålig omsättning och lägre
tillgänglighet på lediga P-platser.
Runt Campus Gotland har det satts i system att ändra P-skivor och flytta bilar så att
platserna kan vara upptagna av samma bilar hela dagarna för några kronor.
På Stora torget upptas de få platser som finns av de som verkar i området genom att
P-skivor ändras och det finns inga platser för de besökare som har behov av en
bilplats.
Det är nästan omöjligt för våra parkeringsvakter att kontrollera och stävja detta
beteende.

Antal parkeringsplatser Visby har också minskat med drygt 100 platser.
Detta var skälet till att Tekniska Nämnden ville ändra reglerna och
parkeringsavgifterna efter sommaren 2016.
Tekniska Nämnden beslutade därför den 23 mars 2016 att det skall vara avgift från
första stund året runt i de attraktiva och publika P-plasterna i Visby.
Beslutet togs av majoriteten tillsammans med Centerpartiet. Moderaterna och
Liberalerna var emot förslaget.
Eftersom beslutet ifrågasatts av Lars Thomsson har jag efterfrågat Centerpartiets
hållning i frågan och fått tydligt svar att Centern står helt bakom beslutet i Tekniska
Nämnden.
Parkeringsstrategin är ett mycket mer omfattande arbete som innebär att regionen
utarbetar en parkeringspolicy som föreslås innehålla:
• God tillgänglighet till parkering
• Styrning av trafiken
• Effektiv/Attraktiv markanvändning
• Minskning av trafikens negativa effekter
• Parkering för husbilar
• Ställplatser för husbilar
• Parkering av turistbussar
I strategin ingår även att ta fram en Parkeringsnorm för regionen.
Parkeringsnormen ska ange ett minimikrav för antalet parkeringsplatser för olika
ändamål. Den skall gälla som vägledning vid detaljplaneläggning och som krav vid
bygglov. Parkering på gatumark omfattas inte av parkeringsnormen.
• Parkeringsnorm för bil. Anger minimikrav på antalet bilplatser för olika
ändamål. Visby bör kunna delas upp i olika zoner med olika behov av
parkeringsplatser.
• Parkeringsnorm för cykel. Kan också delas upp i olika zoner.
• Parkeringsnorm för motorcykel
Att bestämma parkeringsavgifter ingår inte i framtagandet av parkeringsstrategin.
Fråga 2.
De ändringar Tekniska Nämnden genomfört av P-regler genom åren har alltid gjorts
i samband med sommarregleringen. De beslut som fattades i mars 2016 avsågs
självklart att träda i kraft vecka 24 när sommarregleringen börjar och sen fortsätta att
gälla efter att sommarregleringen upphör vecka 36. Att införa några nya regler två
månader innan sommarregleringen var aldrig aktuellt och det skulle bara innebära
missförstånd och onödiga böter för många.
Tyvärr angavs inte tiden i nämndens beslut i mars för alla tog för givet att precis som
tidigare ändringar, införs i samband med sommaren, men teknikförvaltningen
tolkade nämndens beslut att det skulle införas så fort som möjligt och det skedde den

18 april. Även informationen var knapphändig med endast en liten annons i
gotlandstidningarna. Ett mycket olyckligt missförstånd som jag verkligen beklagar
och ber om ursäkt för vilket ställt till problem för många.
Beslutet kunde endast ändras av nämnden som den 27 april ändrade beslutet till att
två timmar fritt skall gälla från vecka 37 till vecka 23.
Fråga 3
Innan beslutet togs den 23 mars genomfördes möte med Visby Centrum där de i
första hand ifrågasatte sommarperiodens längd som teknikförvaltningen föreslog
skulle vara 16 veckor. (Vecka 20-36). Visby Centrum framförde sitt krav på att det
skulle vara två timmar fritt året runt överallt i Visby. Visby Centrum erbjöd sig att
betala 1 miljon kronor till regionen för minskade parkeringsintäkter om regionen
införde två timmar fritt året runt överallt.
Tekniska Nämnden var inte beredd att gå med på två timmar fritt året runt och kan
heller inte ta emot pengar för att inte genomföra en reglering. Tekniska Nämnden
valde istället att minska förslaget på sommarperiodens längd till 12 veckor. (Vecka
24-36)
Efter beslutet den 23 mars har reaktioner kommit från näringslivets organisationer
genom Svenskt Näringsliv, Tillväxt Gotland, Gotlands förenade besöksnäring och
Visby Centrum, samt även från mindre företagarorganisationer i innerstaden samt
direkt från företagare.
Efter kontakter med företagens huvudorganisationer bestämdes ett möte den 26 april
där vi gemensamt skulle se på de beslut som nämnden fattat och ev göra
förändringar i samband med nämndens möte i maj.
Nu infördes de nya reglerna redan den 18 april vilket självklart upprört näringslivets
organisationer och många företagare och vid mötet den 26 april blev det
överenskommet att jag vid nämndens möte den 27 april föreslår nämnden att
ompröva sitt beslut från 23 mars, vilket nämnden gjorde.
Nämnden beslutade även att näringslivets organisationer skall erbjudas att delta i
arbetet med att se över parkeringsreglerna i Visby. Inga ändringar av P-regler
kommer att göras innan det arbetet är slutfört.
Sen kommer självklart näringslivets organisationer tillsammans med alla övriga
intressenter att bli delaktiga i arbetet med att ta fram en parkeringsstrategi för Visby.
Visby 2016-06-13

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Bilaga § 124
Interpellationssvar
2016-06-20

Interpellation om årets tillväxtkommun kontra
parkeringsavgifter
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt följande frågor till mig angående
årets tillväxtkommun 2018
- Anser regionrådet Jansson att parkeringsavgifter i Visby innerstad från första minuten är
en åtgärd i linje med att Gotlands ska bli årets tillväxtkommun 2018?
- Anser regionrådet att detta gynnar eller straffar näringsidkarna i Visby innerstad?
Mitt svar:
För att bli årets tillväxtkommun krävs det en mängd åtgärder. Det står inte och faller med
en enda åtgärd. Om parkeringsavgifter påverkar vet jag inte och jag gissar att hos tidigare
vinnande kommuner finns parkeringsavgifter av olika konstruktioner.
Om det gynnar eller straffar näringsidkare finns det olika svar på. Syftet med
parkeringsavgifter är att styra trafiken och ge möjlighet till omsättning av parkeringsplatser.
Om avgifter avskräcker besökare till handlare så kan det påverka negativt. Det kan även
påverka handlare negativt om det inte finns tillgång till parkeringsplatser.
Visby 20 juni 2016

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 125

Svar på interpellation av Anna Hrdlicka (M) angående
”svartbyggebalans”
Under 2015 ställde moderaterna en interpellation om hur många svartbyggeärenden som
finns obehandlade hos BN. Vad vi förstår har antalet ärenden samlats i än större högar sedan
interpellationen ställdes.
Mina frågor till Byggnadsnämndens ordförande är:
– Hur många svartbyggeärenden finns idag obehandlade respektive under handläggning?
– Hur väljer förvaltningen ut ärenden som ska drivas och på vilka grunder?
Precis som Anna Hrdlicka anför så har ärenden samlats under årens gång, mest med anledning
av alltför stor arbetsbörda och för att arbetsuppgifter vad gäller tillsynsarbete har prioriterats
ned till fördel för främst bygglov. Men moderaterna verkar ha andra uppgifter om
ärendehögarna hos byggnadsnämnden än byggnadsnämnden själv. Antalet oavslutade
tillsynsärenden har enligt tillgänglig statistik sjunkit något sedan förra interpellationen 2015.
– Hur många svartbyggeärenden finns idag obehandlade respektive under
handläggning?
Enligt uppgifter i handläggningsprogrammet W3D3 den 2 juni 2016, så finns det 271 ärenden
under benämning: ”Anmälan ifrågasatt olovlig åtgärd”, av dessa är det 53 ärenden som är
under utredning.
– Hur väljer förvaltningen ut ärenden som ska drivas och på vilka grunder?
För att både uppfylla rättssäkerhet och effektivitet så har nyligen tagits fram en ny modell som
följs. Arbetsveckan ges följande indelning:
3 dagar i veckan är planerade för att handlägga nya ärenden samt ärenden i egenskap av mer
brådskande karaktär. Med brådskande karaktär avses fall som behöver handläggas skyndsamt
på grund av fara för liv och hälsa och/eller ärenden med omfattande påtryckningar från kund
och/eller med stor medial uppmärksamhet
2 dagar i veckan är avsedda för gamla ärenden och där prioriteras särskilt ärenden som är
inom Visby innerstad.

Arbete med tillsyn är komplicerat och eftersom ärenden som inte handlagts sträcker sig
tidigare än år 2011, så har även regelverket förändrats och utvecklats vad gäller tillsynsarbete.
Den delen har varit svårt att överblicka särkilt för handläggare och inspektörer som inte har en
juridisk utan mer teknisk bakgrund. Vad gäller tillsynsplan som tidigare tagits fram så har vi
samma anledning där om varför arbetet med denna stannat upp. Det beror på
underbemanning, dels på tjänstledighet och föräldraledighet och dels på personalbrist i stort.
Men från och med 1 april i år så har vi en samhällsbyggnadsjurist på plats, i och med det

utökad kompetens och resurs, vilket kommer att förbättra effektiviteten i tillsynsarbetet
framåt.
Med detta som utgångspunkt pågår nu ett arbete med att utveckla och kvalitetssäkra
handläggning av tillsynsärenden samt bevaka gällande regler. Varje tillsynsärende innebär
även skyndsam handläggning, utredning kring om bygglov kan ges samt om sanktion ska ges.
Det betyder att vi för varje tillsynsärende behöver minst två handläggare med varsin
specialkompetens. Tillsynsärenden blir därmed beroende av samspel mellan handläggarna och
deras fria arbetstid för tillsynsärenden, utöver det dagliga uppdraget de har.
Boverket sammanfattar tillsynsarbete så här:
”Det är lätt att få intrycket att byggnadsnämndens tillsyn endast handlar om att jaga så
kallade svartbyggare. Tillsynsansvaret omfattar dock betydligt mer och är till nytta för många
under lång tid. Byggnadsnämndens tillsynsansvar omfattar exempelvis även de tekniska
egenskapskraven och gäller både i byggskedet och i bruksskedet. Byggnadsnämndens tillsyn
bidrar i bästa fall till att de hus som byggs och brukas blir säkra, funktionella och friska. Det
leder i sin tur till färre olyckor och sjukdomsfall på grund av exempelvis husras och sjuka
hus.”

Karl-Allan Nordblom (Mp), ordförande byggnadsnämnden

Bilaga § 126

Motion
Regionfullmäktige

Fler externa utförare
Vi i Borgerlig samverkan ser möjligheter i att pröva externa utförare i större
utsträckning även inom vård och omsorg. Erfarenhet från tidigare upphandlingar
på Gotland visar att det finns kostnadsbesparingar att göra utan försämrad
kvalitet men med större valfrihet för brukare och medarbetare. Detta har vi även
lyft fram i våra budgetalternativ. Regionens ekonomiska läge är oerhört
bekymmersamt och då måste alla vägar prövas.
Det finns en övertro bland den politiska majoriteten att regionen kan driva
särskilda boenden billigare och bättre än övriga aktörer. Man blundar för de
erfarenheter som finns hittills. Regionen har under en period nu haft ansvarat för
driften av Pjäsens äldreboende. Inför övertagandet utfäste den rödgröna
majoriteten ett antal fördelar för regionen genom att sköta det i egen regi. Detta
trots att verksamheten enligt dåvarande ordförande i socialnämnden ”bedrevs
med god kvalité till förhållandevis låg kostnad”. Övertagandet av äldreboendet
Pjäsen i egen regi har visat sig mindre framgångsrik.
Vi yrkar härmed att:
Regionfullmäktige ger SON I uppdrag att pröva upphandling av verksamheter i
större omfattning än idag och då inleda med upphandling av driften av Pjäsens
äldreboende i Visby.

Visby 2016-06-15

Eva Nypelius (C

Simon Härenstam (M)

Johan Thomasson (L)

Bilaga § 126

Visby 2016-06-13

Motion:

Angående närhetsprincip för människor som bor på Gotland
och beviljats permanent uppehållstillstånd

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har tagit ett stort ansvar under den akuta flyktingkris som uppkom i
Sverige under hösten år 2015. På kort tid placerades hundratals människor i tillfälliga
boenden, spritt i olika socknar på ön. På grund av den stora ökningen asylsökande i
hela landet har också tiden för prövning av uppehållstillstånd skjutit i höjden.
Många av de som nu väntar på besked om uppehållstillstånd kommer att få besked
under 2016 och 2017 – mer än ett år efter att de kommit till Gotland. Under den tiden
har många rotat sig i det gotländska samhället. De unga som bott på asylboenden
har erhållit plats i förskola, grundskola, gymnasieskola och förberedelseklass –
utifrån vad som varit lämpligast för varje enskild individ. Många barn och vuxna har
under tiden kommit att betrakta skolan som ”sin”, samtidigt som de fått vänner och
bekanta i den socken de bott i under prövotiden.
Men när uppehållstillstånd beviljas finns risken att bli anvisad till en annan kommun.
Vi har redan under våren sett exempel på detta, bland unga som platsanvisats till
andra kommuner på fastlandet.
Det finns därför skäl att lyfta frågan om möjligheten att i den fördelning av personer
med permanent uppehållstillstånd som genomförts enligt ny lag från och med 2016,
ta särskild hänsyn till närhetsprincipen utifrån att det redan finns asylboenden på
Gotland.
Detta skulle gagna både enskilda individer och Region Gotland i stort. Den som
beviljas uppehållstillstånd tvingas inte till uppbrott från sin ort. Civilsamhället kan med
ett långsiktigt perspektiv uppmuntras att ta ett större ansvar. Region Gotland får
dessutom tydliga incitament att börja med integration från dag ett – istället för att
agera sluss till andra kommuner.

Med anledning av ovanstående vore det önskvärt om Region Gotland kunde påtala
för berörda myndigheter att det gagnar såväl individer som kommunen i stort att de

människor som bor på Gotland och får permanent uppehållstillstånd, också får
Gotland som sin placeringsort i och med den fördelning som görs enligt den nya
lagen.
Med anledning av ovanstående vill jag yrka:
- Att Region Gotland genom Regionstyrelsen och Ledningskontoret kontaktar såväl
Migrationsverket som Arbetsförmedlingen angående att stärka närhetsprincipen för
placeringen av de människor som bor på Gotland och beviljas permanenta
uppehållstillstånd.
Jesper Skalberg Karlsson (M)

Bilaga § 126

Motion:

Förbättra styrning och ledning av den gotländska sjukvården

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Nuvarande styrning och ledning av sjukvården har stora brister
Sjukvårdens stora ekonomiska underskott och ledningens bristande kontroll av
ekonomin fortsätter och det har satt hela Region Gotland i en mycket svår ekonomisk
situation som tvingar alla delar av våra verksamheter till mycket kraftiga besparingar.
Vi i Borgerlig samverkan uppmärksammande tidigt att det fanns problem med
styrningen och ledningen av den gotländska sjukvården. I den motion som vi
lämnade in till Regionfullmäktige den 15 juni 2015 var vi tydliga med att det behövdes
en granskning avseende den interna styrningen och kontrollen av Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Region Gotland har näst störst underskott per invånare av alla landsting i hela
Sverige, trots att SKL:s analysgrupp var tydliga med att den budget som beslutades
för 2016 var på rätt nivå i jämförelse med övriga landsting.
Vid revisorernas senaste granskning framfördes mycket allvarlig kritik avseende
bristande styrning och ledning av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta förstärks
ytterligare av de signaler som kommer från verksamheten och som beskriver en
ledning med tillkortakommanden, otydligt ledarskap och avsaknad av klara
beslutsmandat.
Med anledning av ovanstående yrkar vi härmed:
att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av Hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs.
att en översyn avseende nuvarande matrisorganisation genomförs.
att Hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt får i uppdrag att redovisa en konkret
handlingsplan med tydliga och tidsatta åtgärder samt förväntade resultat för att
kunna hålla sig inom den av Regionfullmäktige beslutade budgeten.
att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse (bestående av
såväl politiker som profession) för ledningen av sjukhuset.
Visby 2016-06-20

Eva Nypelius (C)

Simon Härenstam (M)

Johan Thomasson (L)
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Att säkra bemanningen inom räddningstjänsten för framtiden.
Det är mycket viktigt att det finns fungerande räddningstjänst över hela ön som
skapar trygghet för boende såväl som för de företag som finns etablerade över hela
ön. Det är även mycket viktigt ur miljösynpunkt att det finns beredskap som snabbt
kan agera över hela ön när det sker olyckor av olika slag.
Det har under flera år varit problematiskt att lösa nyrekryteringen till deltidskårerna
inom räddningstjänsten framförallt på landsbygden. Den största svårigheten verkar
vara att de som är lämpliga att jobba inom deltidskårerna har sin övriga arbetstid helt
eller delvis på annan ort än där de är bosatta. På de orter där det finns deltidskårer
finns det ett antal regionala arbetstillfällen som med god vilja och ett gemensamt
ansvar från förvaltningarna borde vara möjliga att kombinera med att vara anställd
vid en deltidskår.
Jag yrkar
att: Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda hur man kan skapa de
kombinationstjänster som behövs för att trygga en bra räddningstjänstorganisation
över hela ön.

Visby 2016-06-20

Karl-Johan Boberg

Bilaga § 126
MOTION.
Till Regionfullmäktige
Romabadet måste vara en del av baden på Gotland även i fortsättningen.
Bakgrund:
KFNs beslut den 22 mars 2016 att inte renovera och öppna Romabadet igen har
förorsakat stora problem och kostnader för de som tidigare utnyttjade
Romabadet. Detta beslut föregicks av, som jag ser det, bristfälligt
beslutsunderlag, ingen konsekvensanalys och inte heller någon
landsbygdssäkring av beslutet vilket visar sig nu.
Att stänga ute och omplacera 42 000 badande i Romabadet till andra
badinrättningar på ön, har misslyckats totalt. För att nämna några berörda
grupper så handlar det om ca 8 000 skolbad, ca 14 000 rehab och motionsbad
och resterande familj- och föreningsbad (de sociala baden som är nog så
viktiga.).
Efter detta olyckliga beslut har det inkommit flera medborgarförslag och det har
anordnats öppna möten där man protesterat mot stängningen. Den rödgröna
majoriteten vägrar att lyssna och vill inte se problemen eller öppna för en dialog
med näringslivet i Roma eller andra berörda.
Detta har föranlett att en av Romaortens byggföretag har lämnat in ett komplett
anbud för att renovera de brister som Romabadet står inför till en mycket lägre
kostnad än vad regionens ansvariga har uppgett. Byggföretaget beräknar
kostnaden till 20 miljoner kronor i stället för 60 miljoner som var regionens
beräkning. Med det förslaget skulle vi kunna få ett fungerande bad för ca 30% av
kostnaderna mot vad regionen räknade fram. Därtill kommer de effekter som
uppstår när många personer inte längre kan hålla igång med vattengympa och
rehab.
Kostnader och problem som uppstår om man inte renoverar badet nu:
- väsentligt ökade kostnader för transporter av skolelever till andra bad för
att bli godkända i simundervisning . Andra undervisningstimmar som
försvinner i tid för transporter.
- Kan inte undervisa i gymnastik och/idrott p.g.a. avsaknad av inomhushall.
- Större kostnader för hälso- och sjukvården p.g.a. för få bad för rehab och
motionssim.
- Attraktionskraften och tillväxten av barnfamiljer minskar i Romaorten.
Detta bör föranleda ett omtag och väcker många frågeställningar inför
kommande renoveringar och investeringar i regionens byggnader.
Med anledning av ovanstående yrkar jag härmed:
- att: ta del av det inkomna anbudet för renovering och upphandla en
renovering med utgångspunkt från detta.
-

att: Romabadet är en del av baden på Gotland och öppnas igen.

Anders Larsson
Centerpartiet
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. träbyggnadsstrategi
Den globala uppvärmningen medför att vi måste ändra vårt sätt att bo och
leva. Bland annat har Sverige förbundit sig att inte öka koldioxidhalten i
atmosfären. Ett framgångsrikt sätt är att bygga bostäder och
verksamhetslokaler av trä. Då binds CO₂ i husen under lång tid och det
minskar andelen koldioxid i atmosfären. Givetvis under förutsättning att
den avverkade skogen återplanteras. Produktionstiden för ett hus byggt
av trä är kortare än när det byggs med andra material. Med fler trähus
kan bodstadsbristen byggas bort snabbare! Trä är ett förhållandevis lätt
material vilket medför att antalet transporter av byggmaterial minskar och
att det går att anlägga en enklare grund.
Över hela landet har kommuner tagit fram mer eller mindre omfattande
träbyggnadsstrategier, t.ex. Växjö, Mora och Skellefteå. Det finns en, till
viss del berättigad, oro för risken för bränder i trähus. Mellan 1874 och
1994 var det förbjudet att bygga bostäder av trä högre än två våningar.
Oron är befogad när det gäller gamla hus, men ny teknik gör trähus mer
brandsäkra.
Därför föreslår jag:
att: Region Gotland tar fram en strategi för att öka byggnation i trä.
Bro 160619
Eva Gahnström
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Motion till Regionfullmäktige Gotland

Lös dagens problem i sjukvården på ön och satsa därmed på framtidens
sjukvård
En ökad produktivitet och effektivitet i välfärdstjänsterna är viktigt för välfärdens framtida finansiering.
Andelen äldre ökar och det ställs högre krav på standard och läkemedel i sjukvården. Vårdkonsumtionen på
Gotland är hög. Vården i hela landet har ekonomiska utmaningar. Produktivitetsutveckling inom sjukvården är
av stor betydelse. Och måste börja nu!
I den nyligen presenterade utredningen ”Effektiv vård” föreslås ett stärkt uppdrag för primärvården och att
detta innebär att resurser behöver omfördelas från sjukhusvård till primärvård.
På Gotland har vi nu ett läge där vi dels måste söka lösningar i den aktuella ekonomiska situationen men också
tänka framåt.
Professor Clas Rehnberg, Karolinska Institutet, har skrivit rapporten ”Produktivitetsskillnader mellan
akutsjukhus i Norden”. I rapporten framgår att de svenska akutsjukhusen uppvisar lägst produktivitet i Norden.
Liberalerna finner det viktigt att anta utmaningen att få upp denna produktivitet på vårt sjukhus.
I Liberalernas budgetarbete listade vi de krav vi finner relevanta och viktiga både för sjukvården på ön i nuläget
och för framtiden. Vi har kvalitet idag men behöver öka produktiviteten.
Vi yrkar därför att:
•

Matrisorganisationen rivs upp

•

Ledningsstrukturen genomlyses i både förvaltningen och vården

•

Kliniker återinförs med klinikchefer som har tydligt mandat och ekonomiska resurser att leda
verksamheten ur ett perspektiv som gynnar kärnverksamheten

•

Specificerade avdelningar återinförs

•

Satsning görs på primärvården och på kontinuitet i hela vårdkedjan

•

Lättakut införs på Hemse vårdcentral

•

Satsning görs på datasystemen så effektiv kostnadsuppföljning kan ske

•

Utbildningsstoppet upphävs och satsningar/program på att behålla personal görs

•

Möjliga verksamheter konkurrensutsätts inom sjukvården och socialtjänsten

På grund av det akuta ekonomiska läget förväntarr vi oss en snabb behandling.

Visby den 20 juni 2016
Liberalerna på Gotland

Johan Thomasson

Ulf Klasson

Lena Grund

Frans Brozén

Claes Nysell

Bror Lindahl
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Motion:
Till:

Arbetstidsförkortning
Regionfullmäktige

Det arbete som utförs i samhället idag är ojämnt fördelat. Många går arbetslösa, samtidigt som
andra arbetar sig till utbrändhet och stressproblem.
Under de första två tredjedelarna av 1900-talet ledde ökad produktivitet både till inkomstökning och
arbetstidsförkortning. Det senaste tillfället normalarbetstiden sänktes var införandet av den femte
semesterveckan 1978, men effektiviseringarna har knappast minskat de snart 40 år som gått sedan
dess.
Idag pågår försök med kortare arbetstid inom olika verksamheter, i olika delar av landet. Redan
inom ett halvår hade sjukfrånvaron minskat och patientnöjdheten stigit på ett äldreboende i
Göteborg.
En minskning av arbetstiden kan också användas för att höja den reella produktionen. Med två 6timmarsskift i stället för ett 8-timmars kan lokaler och maskiner utnyttjas en större del av dagen,
med kortare väntetider som följd. De anställda har mer energi, och gör därmed ett bättre arbete.
Detta har visats både i vård och omsorg, som en ortopedavdelning i Mölndal och tidigare nämnda
äldreboende, och i så skilda privata verksamheter som bilverkstad och IT-konsulter.

Jag yrkar därför på
⁃

Att Region Gotland inleder försök med 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en
verksamhet, för att utreda en bredare arbetstidsomläggning.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

16/6 2016
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Motion:
Till:

Miljöfarligt avloppslam
Regionfullmäktige

Gotland har fått dispens av Naturvårdsverket för användning av avloppsslam som gödning vid
odlingar, och är tillsammans med Länsstyrelsen part i projektet ”Kretslopp vid nybyggnation”.
Syftet med spridning av avloppslam är att skapa kretslopp där fosfor från livsmedelssystemet
återförs till åkermarken. Att inte återföra växtnäringen leder på sikt till allvarliga miljöproblem.
Tyvärr finns det också stora nackdelar med att sprida avloppslam. Det innehåller nämligen även en
rad ämnen som är skadliga för både människor och den biologiska mångfalden. Ett exempel är
kadmium, som vi i första hand får i oss just genom kosten. Det räcker med en mycket liten
exponering för att allvarliga hälsorisker ska medfölja. I avloppsslammet återfinns även andra typ av
oreglerade miljögifter, som exempelvis flamskyddsmedel - som kan störa djurs och
människorshormonsystem ochorsaka cancer - och läkemedel, som antibiotika och hormoner från ppiller. Det saknas idag gränsvärden för många av de här ämnena, som alltså över huvud taget inte
mäts. Därför avråder Naturskyddsföreningen från användning av avloppsslam som gödning. Även
Kemikalieinspektionen och WHO varnar för riskerna med skadliga ämnen i avloppsslam.
Utifrån detta är det tydligt att vinsterna med spridning av avloppslam helt enkelt inte på långt när
överväger nackdelarna.Spridningen av avloppslam står i opposition till både försiktighetsprincipen,
som både Miljöbalken och EU:s miljöpolitik utgår ifrån, och riksdagens miljökvalitetsmål Giftfri
miljö, Ett rikt odlingslandskap samt God bebyggd miljö.
För att säkra kretsloppet av fosfor behöver en långsiktig omstrukturering av avloppssystemen ske,
och på kort sikt behöver alternativa metoder för att minska riskerna med giftspridning via
avloppslammet tas fram - ett arbete som är i full gång i en rad pilotverksamheter. Genom att
fortsätta spridning av giftigt avloppslam medverkar Region Gotland istället till att ett ohållbart och
omodernt system upprätthålls.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland upphör att medverka till användning av avloppslam som gödning

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
31/5 2016
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Motion:
Till:

Företagens ansvar för vattenbesparing
Regionfullmäktige

I år har Gotlands ansträngda vattensituation blivit extra aktuell. Aldrig tidigare har bevattningsförbud införts så tidigt på året. Enligt SMHI kan vi inte heller räkna med att bli räddade av vädret
kommande år, då de låga nederbördsmängderna förväntas hålla i sig.
Region Gotland har genomfört insatser för att minska vattenförbrukningen hos privatpersoner, både
i form av information och konkreta förbud. Men som Radio Gotland uppmärksammade den 22 februari 2016 så står företag för en betydande del av förbrukningen av kommunalt dricksvatten. De
fyra företag som förbrukar mest vatten står för mer än 11% av förbrukningen, d v s 390 000 m³/år.
Regionen för dialog med de största förbrukarna i syfte att på frivillig väg minska vattenförbrukningen. Men några krav, liknande de som ställs på privatpersoner, ställs inte på företag.
För att på sikt minska vattenförbrukningen på Gotland behöver både hushåll och företag dra sitt strå
till stacken, och vi i Feministiskt initiativ anser därför att formella krav inte bara bör riktas mot privatpersoner, utan även företag.

Jag yrkar därför på
-

Att alla företag som förbrukar mer än 10 000 kubikmeter kommunalt dricksvatten per år
åläggs att upprätta en plan för hur de ska effektivisera sin vattenförbrukning och att planen
följs upp av Region Gotland. Detta oavsett var på ”prioriteringstrappan” för vattenbesparing
regionen för tillfället befinner sig.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

31/5 2016

