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Lena Grund (L) (kl. 13.00-18.15, § 128-153,
ingen ersättare på övriga § 154-169)

Elin Bååth (Fi)
Eva Pettersson (SD)

Närvarande, icke tjänstgörande
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2016-09-26

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 128
Parentation över avlidne ledamoten Arvid Olofsson
Ordföranden Conny Kristensen Gahnström (S) höll en parentation över den nyligen
avlidne ledamoten Arvid Olofsson (SD).
Hans minne hedrades med en stilla stunds eftertanke.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 129
Nya ledamöter och ersättare i fullmäktige
RS 2016/9

- Länsstyrelsen 2016-06-22, dnr: 201-2134-16
- Länsstyrelsen 2016-08-29, dnr: 201-2712-16
- Länsstyrelsen 2016-07-08, dnr: 201-2362-16

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2016-06-22 från sammanräkning som utvisar att
Madeleine Petersson (Fi) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Alida Gadea (Fi).
Länsstyrelsens protokoll 2016-08-29 från sammanräkning som utvisar att Karin
Persson (Fi) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Madeleine Petersson (Fi).
Länsstyrelsens protokoll 2016-07-08 från sammanräkning som utvisar att Eva
Pettersson (SD) blir ny ledamot – Efter avlidna ledamoten Arvid Olofsson (SD).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 130
Utdelning av Ungdomsledarpris 2016
RS 2016/629

- Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, § 51

Regionfullmäktige har att utdela Region Gotlands ungdomsledarpris för 2016 som är på
10 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämnden har i år utsett Lena Nordahl, aktiv ledare i Kyrkans ungdom
och nämndens motivering lyder enligt följande:
Lena aktiverar över 50 ungdomar i Dalhemstrakten med stort engagemang och
klokhet. Under 40 år har hon varit en trygghet för flera generationer av barn och
unga. Hon utvecklar föreningen genom nya idéer för att samla in pengar till
ungdomsresor t.ex. genom "Hjulmarknad" där bilägare får komma och fika
’medans’ ungdomarna byter däck. Hon har förmågan att kunna möta ungdomar
när de är i en brytningstid mellan barn och vuxen som är unik. Hennes livsgärning
är ovärderlig och hon fortsätter att leverera för barns bästa!
Talet till pristagaren hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhag (S).
Diplom och prischecken delades ut av Filip Reinhag. Blommor delades ut av
regionfullmäktiges ordförande Conny Kristensen Gahnström (S).
Pristagaren tackade för priset och höll et tacktal.
Region Gotlands ungdomspris delas årligen ut till ”en ideellt arbetande ledare som verkar inom
föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.” För att kvalificera sig ska man vara ”ett gott
föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper”.
Expedieras

Pristagaren
Kultur- och fritidsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 131

Revisorernas information
Revisorernas vice ordförande Bertil Virgin (S) informerade om revisorernas pågående
arbete.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 132
Remiss. Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
RS 2015/569

- Finansdepartementet 2016-07-08 Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48)
- Stockholms läns landsting och Region Gotland 2016-05-24, Konsekvenser av länssammanslagning
Stockholm Gotland
- Ledningskontoret 2016-08-18
- (Regionstyrelsen 2016-09-01, § 197)
- Regionstyrelsen 2016-09-22, § 231
- Regionstyrelsens remissvar 2016-09-26, reviderat 2016-09-22

Regionfullmäktiges beslut
•

Remissyttrandet överlämnas till Finansdepartementet i enlighet med regionstyrelsens
förslag.

Finansdepartementet har gett Region Gotland tillfälle att lämna synpunkter på
Indelningskommitténs delbetänkande Regional indelning – tre nya län, SOU 2016:48.
Indelningskommittén har i uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning som
ska innebära att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Syftet är att skapa
ändamålsenliga och effektiva organisationer.
De indelningsändringar som föreslås i betänkandet är Norrlands län, Svealands län och
Västra Götalands län. Kommittén förslår att ändringarna i länsindelningen ska träda i
kraft den 1 januari 2018 och landstingsindelningen den 1 januari 2019.
Indelningskommittén avser att i sitt slutbetänkande återkomma till återstående län.
Ledningskontoret har lämnat förslag till remissyttrande avseende Indelningskommitténs
delbetänkande Regional indelning - tre nya län (SOU 2016:48).
Regionstyrelsen har, vid sitt sammanträde 22 september, kompletterat ledningskontorets
förslag.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Stefaan De
Maecker (MP) och Brittis Benzler (V).
Expedieras

Finansdepartementet
Ledningskontoret Ledning och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 133

Plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser i
Region Gotland 2018-2019
RS 2016/294

- Ledningskontoret 2016-06-14
- (Regionstyrelsen 2016-06-02, § 125)
- Regionstyrelsen 2016-06-16, § 169

Regionfullmäktiges beslut
•

Plan för allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland 2016-2019 antas.

•

Ledningskontoret får i uppdrag utreda om frågan går att delegera eller om ny nämnd
skall inrättas utifrån regionstyrelsens beslut 2016-06-02 § 125.

Regionfullmäktige skall enligt lag (2006:544) fastställa en plan för hur extraordinära
händelser ska hanteras inom Region Gotland. Planen skall antas en gång per
mandatperiod. Planen är avsedd att tillämpas när Region Gotland måste övergå i en
anpassad organisation på grund av en allvarlig eller extraordinär händelse i enlighet med
lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser i fredstid och höjd beredskap. Planen gäller även, efter komplettering, under
höjd beredskap. Vid sådant tillfälle ska dock ytterligare resurser tillföras.
Verksamhet som ryms inom begreppet räddningstjänst leds enligt särskilda
bestämmelser i Lagen om skydd mot olyckor (2003:778). Långvariga och/eller
komplicerade räddningsinsatser kan få sådana konsekvenser för andra delar av Region
Gotlands verksamhet att regionledningen måste agera.
Planer och dokument av mer operativ karaktär med koppling till denna plan, exempelvis
kriskommunikationsplan, utbildningsplan, övningsplan, befattningskort och checklistor,
utarbetas och fastställs av ledningskontoret.
Ledningskontoret har skrivit fram en plan för hantering av allvarliga och extraordinära
händelser i Region Gotland. Planen har behandlats i regionstyrelsen 2 juni då ärendet
återremitterades till ledningskontoret med uppdraget att sammanställa ett förslag till
delegation för en praktisk hantering av arbetet i krisledningsnämnden.
Ledningskontoret har efter beredning kommit fram till att det inte går att göra
förändringar i nuvarande reglemente för regionstyrelsen där det är angivet att
regionstyrelsen tillika är krisledningsnämnd.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 133 forts.
Genom att, i den föreslagna planen, ta bort skrivningen att regionstyrelsen är
krisledningsnämnd så kan planen antas i sin nuvarande form. Det innebär att
regionstyrelsen utifrån dess reglemente är krisledningsnämnd tills annat beslut är taget.
Ledningskontoret föreslås få i uppdrag att utreda och lämna förslag på delegation till
utskott eller inrättande av en ny nämnd.
När ett sådant beslut fattas så skall endast regionstyrelsens reglemente justeras i
förhållande till detta. Rubricerad plan behöver inte, med ovanstående förslag, justeras i
detta avseende.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att planen antas.
Anföranden
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M) och Isabel Enström (MP).
Yrkande
•

Johan Thomasson (L) biföll regionstyrelsens förslag med yrkandet att första meningen i
punkt 10 i förslaget ändras till ”skall genomföra minst fyra utbildnings/övningstillfällen per år”.

•

Björn Jansson (S) yrkade avslag på Johan Thomassons ändringsyrkande.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Thomassons
ändringsyrkande om minst fyra utbildnings-/övningstillfälle per år och fann att
regionstyrelsens förslag vunnit bifall.
Expedieras

Ledningskontoret ASB-enheten
Länsstyrelsen på Gotland med antagen plan

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 134
Bestämmelser för färdtjänst
RS 2016/171

- Tekniska nämnden 2016-02-19, § 39
- (Regionstyrelsen 2016-04-28, § 87)
- Tekniska nämnden 2016-06-29, § 141
- Ledningskontoret 2016-07-04
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 177

Regionfullmäktiges beslut
•

Förändringar i Bestämmelser för färdtjänst enligt tekniska nämndens förslag
godkänns.

•

Bestämmelserna ska gälla fr.o.m. 1 november 2016.

Tekniska nämnden har föreslagit förändringar av bestämmelserna för färdtjänst.
Ärendet har behandlats av regionstyrelsen, den 28 april, som återremitterade ärendet för
ytterligare beredning. Bredningen avsåg alternativa lösningar på avståndsbegränsning,
rutiner för ledsagarservice, bestämmelsernas relation till riksfärdtjänsten och eventuella
andra frågor kring färdtjänst i stort. Tekniska nämnden har behandlat ärendet igen 29
juni och förtydligat ovanstående frågor.
Förändringarna är föreslagna som en del av besparingsåtgärderna samt en anpassning av
bestämmelserna till övriga landet. Ekonomisk konsekvens av föreslaget beräknas bli en
besparing på drygt 300 000 kr årligen.
Tekniska nämnden föreslår inte några ytterligare förändringar i bestämmelserna jämfört
med det förslag som behandlades i regionstyrelsen 28 april.
Ledningskontoret har bedömt att tekniska nämnden belyst de frågeställningar som
regionstyrelsen efterfrågat och anser de besvarade med underlaget från
teknikförvaltningen.
Regionstyrelsen har föreslagit att bestämmelserna kan godkännas.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 135
Avgift för kopia av allmän handling m.m.
KS 2009/474

- Ledningskontoret 2016-02-29

- Regionfullmäktige 2016-06-20, § 97
- Ledningskontoret 2016-04-20, komplettering
- Ledningskontoret 2016-08-24, förtydligande
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 178

Regionfullmäktiges beslut
•

Taxa för avgift för kopia av allmän handling m.m. antas.
1 § I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling
skall nämnder och fullmäktige i Region Gotland tillämpa vad som är föreskrivet
för en myndighet i 15–19 § avgiftsförordningen (1992:191) eller senare utfärdade
motsvarande bestämmelser.
2 § För service genom utlämnande i annan form än som följer av offentlighetsprincipen såsom i elektroniskt format har en nämnd rätt att bestämma avgift
med den begränsning som följer av självkostnadsprincipen på området. I avvaktan på att sådana nämndregler antagits får en nämnd tillämpa motsvarande
avgifter för en framställd digital sida som för en utskrift enligt 1 §.
3 § Nämnder och fullmäktige i Region Gotland är sinsemellan befriade från avgift
enligt dessa bestämmelser (gäller ledamöter och ersättare). Likaså är den befriad
från avgift som enligt lag eller annan författning har rätt till gratis information.
Den som är part i ett ärende om tillstånd, tillsyn eller liknande har utan tillkommande avgift rätt till en (1) uppsättning av beslut och, i övriga ärenden än ärende
om utlämnande av handling, annan handling som måste kommuniceras i
ärendet.

Ledningskontoret föreslår för avgift av allmän handling en revidering av befintliga regler
och 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 epost, fakturakopior m.m, bekräftas nämnderna möjlighet att ta ut avgifter.
1§

I den mån inte något särskilt föreskrivits om avgift för kopia av allmän handling skall nämnder
och fullmäktige i Region Gotland tillämpa vad som är föreskrivet för en myndighet i 15–19 §
avgiftsförordningen (1992:191) eller senare utfärdade motsvarande bestämmelser.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 135 forts.
2 § För service genom utlämnande i annan form än som följer av offentlighetsprincipen såsom i
elektroniskt format har en nämnd rätt att bestämma avgift med den begränsning som följer av
självkostnadsprincipen på området. I avvaktan på att sådana nämndregler antagits får en nämnd
tillämpa motsvarande avgifter för en framställd digital sida som för en utskrift enligt 1 §.
3 § Nämnder och fullmäktige i Region Gotland är sinsemellan befriade från avgift enligt dessa
bestämmelser. Likaså är den befriad från avgift som enligt lag eller annan författning har rätt till
gratis information. Den som är part i ett ärende om tillstånd, tillsyn eller liknande har utan
tillkommande avgift rätt till en (1) uppsättning av beslut och, i övriga ärenden än ärende om
utlämnande av handling, annan handling som måste kommuniceras i ärendet.

Ärendet återremitterades i fullmäktige 20 juni med anledning av yrkande om att politiska
partier och politiker som är representerade i Region Gotlands fullmäktige också ska
befrias från avgift.
Ledningskontoret har återkommit med en komplettering avseende avgifternas storlek
och ett förtydligande av förslagets 3 §.
Regionstyrelsen har föreslagit, i enlighet med ledningskontorets förslag med den
ändringen att i 3 § ska skrivas in att det gäller ledamöter och ersättare.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136
Förändrat regelverk avseende kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Ledningskontoret 2016-08-08
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 175

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland upphör att automatiskt kompensera anslagsfinansierad verksamhet
för förändrade kapitalkostnader. Förändringen har följande effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad
nämnd. Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall:
stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra
särskilda förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att
budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut
om förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

Kapitalkostnader

Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till
finansiering av investeringar gjorda i verksamheten. Kapitalkostnaderna består av
avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslutad internränta.
Kapitalkostnaderna är en del av internredovisningen. De är ett av flera styrmedel
avseende bedömningen av en investeringskostnad i relation till nyttan. De är också en
del av en rättvisande redovisning av verksamhetens kostnader vid jämförelse med andra,
vid konkurrensutsättning och avgiftssättning.
Nuvarande rutiner

Kapitalkostnaderna hanteras olika beroende på om verksamheten är anslagsfinansierad
eller finansierad på annat sätt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Kapitalkostnaderna justeras i början av året till årets nivå i budgeten. Det innebär att
differensen mellan budget och redovisning rättas till.
Anslagsfinansierad verksamhet får budgetkompensation för ökade kapitalkostnader eller
en neddragning för minskade kapitalkostnader. Avseende resultatenheter och affärsdrivande verksamhet används kapitalkostnaderna som en del i underlaget för
prissättning. De får alltså ingen kompensation via budget.
En fördel med nuvarande modell är möjligheten att omfördela kapitalkostnadsbudget
mellan nämnderna baserat på faktiska kapitalkostnader. En nackdel är att modellen
enbart tillämpas för anslagsenheter, styrning av investeringar kan leda fel om nämnden
automatiskt blir kompenserad för ökade kapitalkostnader, incitament för att ha god
ordning i investeringsredovisningen minskar för anslagsenheter eftersom det inte får
några ekonomiska driftkonsekvenser.
Förslag på förändrade rutiner

Förslaget innebär att regionen slutar att automatiskt kompensera anslagsfinansierad
verksamhet för förändrade kapitalkostnader.
Effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad nämnd.
Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall: stora
nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra särskilda
förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om
förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

Ledningskontoret föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Regionstyrelsen har till fullmäktige föreslagit att regelverket förändras i enlighet med
ledningskontoret förslag.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 137
Lokala resetillägg
RS 2016/399

- Ledningskontoret 2016-08-11
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 179

Regionfullmäktiges beslut
•

De lokala ersättningsreglerna som tillämpas i samband med endagsförrättningar på
fastlandet och lokala resor inom regionen upphävs från och med 2016-11-01.

I samband med skattereformen 1991 avvecklades endagstraktamenten. De tidigare
centralt överenskomna reglerna om endagstraktamenten ersattes av ett lokalt beslut om
resetillägg vid endagsförrättningar. Det lokala beslutet gäller dels endagsförrättningar på
fastlandet, dels lokala resor inom regionen, s.k. ”smörgåspeng”. Avsikten med resetillägget är att ersätta merkostnader för måltider. Både resetillägg för endagsförrättning
på fastlandet och resetillägg för lokala traktamenten vid resor på ön är skattepliktigt
vilket innebär att arbetsgivaren även får betala sociala avgifter på resetillägget. Reglerna
omfattar såväl politiker som anställda i regionen.
Resetillägget uppgår för en endagsförrättning till 100 kronor, traktamenten för resdag på
Gotland 40-60 kronor beroende av längd av arbets-/resdag. Den totala kostnaden för
resetillägget inklusive personalomkostnadspålägget var 2014 698 000 kronor och 2015
673 000 kronor.
Det lokala resetillägget ligger utöver vad som regleras i centrala traktamentsavtal och kan
alltså upphävas genom lokalt beslut. Reglerna är fastställda både genom politiskt beslut
och genom lokalt kollektivavtal med de fackliga organisationerna. Om de lokala resetilläggen ska upphävas krävs alltså både ett politiskt beslut och en uppsägning av de
lokala kollektivavtalen.
Beloppsnivån är densamma som 1991.
Ledningskontorets bedömning är att mot bakgrund av den ekonomiska situationen bör
villkor som ligger utöver vad som är reglerat i centrala avtal begränsas.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att de lokala ersättningsreglerna som tillämpas i samband med endagsförrättningar på fastlandet och lokala resor
inom regionen upphävs.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 137 forts.
Ordföranden föreslog att reglerna upphävs fr.o.m. 1 november 2016 vilket också bifölls av
fullmäktige.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 138
Budgetomföring investeringsanslag
RS 2016/366

- Ledningskontoret 2016-05-30
- Regionstyrelsen 2016-06-16, § 161

Regionfullmäktiges beslut
•

Investeringsmedel, 500 000 kronor, för Teknisk plattform omdisponeras från
regionstyrelsen (ledningskontoret) till barn- och utbildningsnämnden (BUN).
Medlen ska användas för att hantera fiberanslutning och uppbyggnad av trådlösa nät
i 3 grundskolor och 22 förskolor.

•

Investeringsmedel, 150 000 kr, för Teknisk plattform omdisponeras från regionstyrelsen (ledningskontoret) till hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN). Medlen ska
användas för att införa e-frikort, en elektronisk hantering av högkostnadsskydd och
frikort.

•

Investeringsmedel, 500 000 kr, för Teknisk plattform omdisponeras från regionstyrelsen (ledningskontoret) till tekniska nämnden (TN). Medlen ska användas för
att finansiera fiberanslutning av regionens fastigheter.

Vissa av regionstyrelsens (ledningskontorets) investeringsmedel föreslås användas av
andra nämnder (förvaltningar) enligt nedan:
Teknisk plattform – medel omförs till barn- och utbildningsnämnden (BUN)

Ledningskontoret har investeringsmedel för teknisk plattform. Kvarstående medel
uppgår till 9 226 000 kronor. Genom att lösningar till lägre kostnad, än vad som
ursprungligen bedömdes behövas, konsekvent valts kommer hela anslaget inte att
behöva förbrukas. Inom BUN har samtidigt under tre år insatser gjorts för att via fiberansluta samtliga skolor och förskolor och införa trådlösa datanät i samtliga lokaler.
Arbetet avslutas 2016 med resterande tre grundskolor och 22 förskolor. Dessa insatser
har beställts direkt av utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Ledningskontoret har
därför fört en dialog med förvaltningen och enats om att föreslå att nödvändiga medel,
500 000 kronor, överförs till BUN.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 138 forts.
Teknisk plattform – medel omförs till hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN)

Ett projekt ska bedrivas inom HSN:s ansvarsområde. Det handlar om att effektivisera
hanteringen av högkostnadsskydd, så att patienterna inte själva har ett kort i form av ett
papper som stämplas löpande.
Detta skapar onödigt administration för både patienter och verksamhet. Istället införs
nu 1177:s lösning för e-frikort. Pilotverksamhet startar på Vårdcentral Visby Norr i juni
2016. För att genomföra projektet krävs 150 000 kronor. Ledningskontoret har därför
fört en dialog med HSF och enats om att föreslå att 150 000 kronor överförs till HSN.
Teknisk plattform – 500 000 kronor omförs till tekniska nämnden (TN)

Under 2015 genomfördes en upphandling för att uppfylla regionfullmäktiges* beslut att
regionens fastigheter ska anslutas till fibernät. Eftersom fibersatsningen på ön är så
lyckad finns nu ett antal aktörer, varför regionen måste upphandla för att leva upp till
lagstiftningen. Kostnaden för denna anslutning som nu genomförs 2016 bedöms uppgå
till 500 000 kronor. Frågan hanteras därefter av tekniska nämnden och teknikförvaltningen, och kapitalkostnaderna läggs på hyran på sedvanligt vis. Ledningskontoret och
teknikförvaltningen har därför i dialog enats om att föreslå att nödvändiga medel,
500 000 kr, överförs från regionstyrelsen till tekniska nämnden.
Regionstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta i enlighet med ledningskontorets
förslag.

* Anm: Beslutet togs av regionstyrelsen 2012-03-29, § 89.
Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 139
Omdisponering av medel för VA-ledningar mellan VästergarnKlintehamn
RS 2016/341

- Tekniska nämnden 2016-06-15, § 150
- Ledningskontoret 2016-07-08
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 184

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges omdisponering av medel med 4 000 000 kronor
avseende investeringar för VA-ledning i Västergarn i samband med att Trafikverket
anlägger en ny cykelbana mellan Västergarn och Klintehamn.

Bakgrunden till investeringsprojektet är att Vägverket planerar att bygga en ny cykelbana
mellan Västergarn och Klintehamn 2017. De har tidigare gjort en förfrågan om Region
Gotland är intresserade av samförläggning då vår VA-överföring går samma sträcka.
Regionens ledningar längs denna sträcka är byggda under mitten av 80-talet och är i
mycket dåligt skick. Vattenledningen är direkt kritisk för vattenförsörjningen av södra
Gotland.
Teknikförvaltningen bedömer att medel måste omdisponeras inom befintlig investeringsbudget för att finansiera anläggning av vatten- och avloppsledning mellan
Västergarn och Klintehamn. Den totala investeringsutgiften för ledningsdragningen
beräknas till 10,0 miljoner kronor (mnkr).
Medel föreslås omdisponeras 2016 till nytt investeringsprojekt för anläggning av vatten
och avloppsledningar mellan Västergarn och Klintehamn med 4,0 mnkr. Investeringsprojektet erhåller separat projektnummer. Återstående investeringsutgifter med 6,0
mnkr ska finansieras i 2017 års investeringsbudget.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges omdisponering av budgetmedel
för VA-investering i Västergarn – Klintehamn, från projekt 12454, Gotlands
vattenförsörjning till VA-ledning Västergarn.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att medel för VAledningar mellan Västergarn-Klintehamn får omdisponeras.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 140
Tilläggsanslag för hälso- och sjukvårdsnämnden
RS 2016/453

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-15, § 235
- Ledningskontoret 2016-07-04
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 189

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige avslår hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag.

•

Regionfullmäktige medger hälso- och sjukvårdsnämnden att överskrida sin
budgetram 2016 med högst 80 miljoner kronor för att kunna upprätthålla vård med
likvärdig kvalitet som i övriga riket för att i bokslutet balanseras.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa
underskottet.

R eserva ti on
Reservation mot beslutet lämnades av ledamöter enligt bilaga till protokollet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att hos regionfullmäktige begära ett
tilläggsanslag på 80 miljoner kronor (mnkr).
Hälso- och sjukvårdsnämnden konstaterar att den nettokostnadsutveckling som blev ett
faktum 2015 tillsammans med den nettokostnadsutveckling som förväntas under 2016
troligen medför ett underskott mot budget på minst 80 mnkr.
Den medicinska och medicintekniska utvecklingen påverkar många patienter positivt
men bidrar också till kostnadsutvecklingen.
Det effektiviseringsarbete som hälso- och sjukvårdsnämnden arbetar med tar tid.
Implementeringen av Struktur 2015 och åtgärder enligt den åtgärdslista som
verksamheten arbetar efter har ännu inte gett tillräcklig ekonomisk effekt.
Region Gotland har ett mycket ansträngt ekonomiskt läge. Den senaste årsprognosen
som gjorts (maj 2016) pekar på ett underskott på 23 mnkr. Till stor del beror
underskottet på den ekonomiska obalans som råder inom hälso- och sjukvården.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 140 forts.
I samband med regionfullmäktiges behandling av delårsrapport 1, 2016-06-20 § 88
beslutades att ge regionstyrelsen 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.
En arbetsgrupp under ledning av regiondirektören har bildats och resultatet av arbetet
kommer att presenteras under hösten.
Regionfullmäktige har också beslutat om (RF 2016-04-25 § 57) att införa resultatkrav på
samtliga nämnder utom hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden under 2016.
Syftet är att gemensamt inom Region Gotland åstadkomma en ekonomi i balans samt så
långt det är möjligt nå de ekonomiska målen och ha en god ekonomisk hushållning.
Resultatkrav innebär att nämnden ska nå ett resultat som är bättre än den beslutade
budgeten. Samtliga nämnder arbetar för att nå målet och anser det möjligt att nå.
Trots dessa åtgärder har inte Region Gotland balans i ekonomin och riskerar för andra året i
rad att redovisa ett negativt resultat. Den negativa prognosen gör det omöjligt att föreslå att
hälso- och sjukvårdsnämnden beviljas det begärda tilläggsanslaget trots att beslutet medför
negativa effekter för verksamheten.
Regionfullmäktige har precis antagit nya ekonomiska mål. Två av målen är att årets
ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaderna samt att det
budgeterade resultatet ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden. Dessa mål är satta
utifrån att ekonomin ska vara i balans ur ett generationsperspektiv.
Att nå dessa mål är av största vikt inte bara ur ett ekonomiskt perspektiv. En ekonomi i
balans utifrån satta mål medför även ökad handlingsberedskap och möjlighet att hantera
situationer som denna. Där kostnadsutvecklingen och den medicinska och medicintekniska
utvecklingen går snabbare än den tid det tar att ställa om resursanvändandet.
Regionstyrelsen har till fullmäktige föreslagit att
−

Hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

−

Regionfullmäktige medger hälso- och sjukvårdsnämnden att överskrida sin
budgetram 2016 med högst 80 mnkr för att kunna upprätthålla vård med likvärdig
kvalitet som i övriga riket.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 140 forts.
−

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa
underskottet.

Regionstyrelsens motivering till detta är:
”Vi förstår hälso- och sjukvårdsnämndens utmaningar att hantera den höga
kostnadsutvecklingen 2015 och 2016 vilket kan ses inom sjukvården i hela Sverige.
Det finns därmed inga förutsättningar att uppnå en ekonomi i balans för nämnden
om samtidigt en likvärdig vård ska upprätthållas.

Prognosen för regionens ekonomiska utfall för 2016 ger inget utrymme att bevilja
det önskade tilläggsanslaget. Regionfullmäktige har beslutat om ett åtgärdspaket
som ska minska kostnaderna med 170 mnkr under tre år vilket ska leda till en
ekonomi i balans.
Vi anser att det är viktigt att ge hälso- och sjukvården en rimlig budget för att
kunna fullfölja sitt uppdrag att ge god och likvärdig vård till gotlänningarna.
Samtidigt vill vi säkerställa att nämnden gör sitt yttersta för att hålla en låg
kostnadsutveckling och bedriva vården på ett effektivt sätt. Fullmäktiges uppdrag
till regionstyrelsen 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 är därför fortsatt
högprioriterat. Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas också att fortsätta
genomföra de kraftfulla åtgärder som är påbörjade samt identifiera och genomföra
ytterligare åtgärder för att begränsa underskottet.
Region Gotland kommer att ha svårt att klara denna anpassning på egen hand,
främst utifrån vårt lilla patientunderlag. Därför arbetar vi för en regionförstoring
med Stockholm läns landsting samtidigt som vi med ett sådant upplägg inser
nödvändigheten av lösningar som tar hänsyn till Gotlands särskilda behov. Region
Gotland har även på kort sikt svårt att hantera den höga kostnadsutvecklingen för
att upprätthålla en god vård. Staten måste öka sitt ekonomiska ansvar att säkra
möjligheterna till en jämlik vård över hela landet.”
Ajournering
Sammanträdet avbröts då ärendet ajournerades.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 140 forts.
Anföranden
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C), Brittis Benzler (V), Anna Hrdlicka (M), Leif
Dahlby (S), Meit Fohlin (S), Sven Bosarfve (M),
Yrkanden
•

Eva Nypelius (C) yrkade avslag på regionstyrelsens förslag. I detta instämde Simon
Härenstam (M) Johan Thomasson (L) och Inger Harlevi (M).

•

Björn Jansson (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att det i
slutet av andra beslutspunkten läggs till ”för att i bokslutet balanseras”. I detta
instämde Stefaan De Maecker (MP) och Isabel Enström (MP).

•

Ulf Klasson (L) yrkade att tredje beslutspunkten ändras till ”Hälso- och
sjukvårdsnämnden avkrävs att på alla sätt begränsa underskottet”.

•

Meit Fohlin (S) yrkade avslag på Ulf Klassons ändringsyrkande.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag med Björn Janssons
tilläggsyrkande och Eva Nypelius avslagsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag
med tilläggsyrkandet hade vunnit bifall. Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsens
förslag och NEJ för Eva Nypelius avslagsyrkande. 36 ledamöter röstade ja. 32 ledamöter
röstade nej. 3 var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Därefter ställde ordföranden proposition med avslag eller bifall på Ulf Klassons
ändringsyrkande och fann att det hade avslagits.
Regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkande har efter omröstning fått majoritet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 141
Tilläggsanslag för socialnämnden
RS 2016/543

- Socialnämnden 2016-06-15, § 87
- Ledningskontoret 2016-08-22
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 199

Regionfullmäktiges beslut
•

Begäran om tilläggsanslag från socialnämnden avslås.

•

Fördelning av buffert för asylverksamhet kommer att fördelas till berörd nämnd i
samband med bokslutet för 2016.

Socialnämnden har begärt ett tilläggsanslag på sammanlagt 25,8 miljoner kronor (mnkr) i
2016 års budget.
Socialnämnden har ett underskott mot budget som inte bedöms som tillfälligt utan är ett
långsiktigt problem som ökar i takt med att behoven i samhället växer. Nämnden skriver
att mottagandet av ensamkommande flyktingbarn ger ett underskott på minst 7,5 mnkr
och det är inget som kunnat förutses eller förebyggas.
För LSS-verksamheten prognostiseras ett underskott på 15,8 mnkr. Utifrån kostnadsjämförelser med andra kommuner framgår att kostnaderna för LSS-insatser är låga på
Gotland, trots att volym och kostnadsläget har ökat under flera år har inga budgetmedel
tillförts.
Kommunals nya löneavtal ger ett underskott på 2,5 mnkr mot tilldelad budget för
personalkostnadsökning.
Ledningskontoret bedömer att begäran om tilläggsanslag ska avslås med hänsyn till den
negativa årsprognosen.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att begäran avslås.
Styrelsen har dessutom, i beslutsförslaget, tillagt att fördelning av buffert för asylverksamhet kommer att fördelas till berörd nämnd i samband med bokslutet för 2016.
Anföranden
Anföranden hölls av Charlotte Andersson (S), Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C) Simon
Härenstam (M), Jonas Niklasson (C) och Karin Wizén (V).
Expedieras Socialnämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 142
Tilläggsanslag för VA-ledning mellan Tingstäde-Visby
RS 2016/246

- Tekniska nämnden 2106-03-23, § 50
- Ledningskontoret 2016-06-20
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 181

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 000 000 kronor avseende
investeringar i VA-ledning mellan Tingstäde och Visby.

•

Medel anvisas via investeringsfond för VA-verksamhet.

Investeringar för nyanläggning av dricksvattenledning mellan Tingstäde och Visby
kommer att ske under 2016. Cirka 2 kilometer inne i Tingstäde samhället består av en
ståltub där punktkorrosion har uppstått med flera vattenläckor som följd. Den första
sträckan om 700-800 meter måste därför bytas ut då Visbys och södra Gotlands
dricksvattenförsörjning är beroende av dricksvatten från Tingstäde vattenverk.
Den totala investeringsutgiften uppgår till 3,0 miljoner kronor (mnkr). Totalt 1,0 mnkr
disponeras ur budget 2016 projekt nr 12579.
En ny fond skapades 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet
tillgodo på Gotland. Fonden skapades med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt
rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning. Enligt teknikförvaltningens bedömning behövs 2,0 mnkr i tilläggsanslag för att investeringarna ska
kunna genomföras. Finansiering föreslås ske genom ianspråktagande av nämnda
investeringsfond för VA-verksamheten. Totalt uppgår denna fond till 11 875 000
kronor. Investeringen beräknas att genomföras under 2016.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 000 000
kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VAverksamhet.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att begäran om
tilläggsanslag medges.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 143
Tilläggsanslag för Roma VA-verk
RS 2016/247

- Tekniska nämnden 2016-03-23, § 51
- Ledningskontoret 2016-06-20
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 182

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 3 000 000 kronor avseende
investeringar i Roma VA-verksamhet.

•

Medel anvisas via investeringsfond för VA-verksamhet.

Investeringar för anläggningsarbeten vid Roma vattenverk behövs med totalt 3,0
miljoner kronor (mnkr). Den totala investeringsutgiften uppgår till 3,5 mnkr. Totalt 0,5
mnkr disponeras ur budget 2016 projekt nr 125 00 Ombyggnad VA-verk.
Vattenverket behöver byggas om avseende mikrobiologiska barriärer (installation av
ultrafilter samt en modernisering av desinfektion och reservkraft) för att uppfylla
Livsmedelsverkets föreskrift om dricksvatten (SLVFS 2001:30). Arbetena ska vara klara
senast 2016-12-31.
En ny fond har skapats 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet
tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt
rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning. Enligt
teknikförvaltningens bedömning behövs 3,0 mnkr i tilläggsanslag för att investeringarna
ska kunna genomföras. Finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden
för VA-verksamheten. Totalt uppgår fonden till 11 875 000 kronor. Investeringen
beräknas genomföras under år 2016.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 3,0 mnkr
och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VAverksamhet.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslaget
medges.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Regionstyrelsen
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 144
Tilläggsanslag för VA-utbyggnad vid Lunds Kneippbyn
RS 2016/342

- Tekniska nämnden 2016-04-27, § 80
- Ledningskontoret 2016-06-20
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 185

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 328 000 kronor avseende
investeringar för VA-utbyggnad vid Lunds - Kneippbyn.

•

Medel anvisas via investeringsfond för VA-verksamhet.

Under perioden 2012-2014 har nya VA-ledningar anlagts vid Lund – Kneippbyn.
Jämfört med beslutad investeringsbudget redovisar projektet ett underskott efter
projektets avslut. Underskott uppgår till 2 328 000 kronor, vilket tekniska nämnden
äskar medel för att täcka. Total investeringskostnad uppgår till 8 829 000 kronor.
En ny fond har skapats 2016 för VA-verksamheten som ska komma hela VA-kollektivet
tillgodo på Gotland. Fonden har skapats med stöd av Vattentjänstlagen § 30 samt
rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning. Finansiering av detta
projekt föreslås ske genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VAverksamheten. Totalt uppgår fonden till 11 875 000 kronor.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 328 000
kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VAverksamhet.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslag medges.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 145
Tilläggsanslag för VA-verk i Ljugarn
RS 2016/343

Tekniska nämnden 2016-04-27, § 81
Ledningskontoret 2016-08-24
Regionstyrelsen 2016-09-01, § 186

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 285 000 kronor avseende
investeringar för VA-verk i Ljugarn.

•

Medel anvisas via investeringsfond för VA-verksamhet.

Nytt vattenverk har anlagts i Ljugarn och de totala investeringsutgifterna uppgår till
6 885 000 kronor. Den totala budgeten har uppgått till 4,6 miljoner kronor.
Investeringsprojektet för anläggning av Ljugarns VA-verk ska avslutas. Projektet
redovisar ett budgetunderskott med 2 285 000 kronor vilket behöver täckas genom
tilläggsanslag.
Finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VA-verksamheten.
Totalt uppgår fonden till 11 875 000 kronor.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 285 000
kronor och att finansiering sker genom ianspråktagande ur investeringsfonden för VAverksamhet.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslag medges.
Anföranden
Anföranden hölls av Lars Thomsson (C) och Tommy Gardell (S).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 146
Tilläggsanslag för psykiatrins evakueringslokaler
RS 2016/394

Tekniska nämnden 2016-05-25, § 109
Ledningskontoret 2016-07-05
Regionstyrelsen 2016-09-01, § 187

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 000 000 kronor för hyra av
evakueringslokaler till ombyggnation av psykiatrin.

•

Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital.

Tekniska nämnden beslutade 2015-03-25 att bevilja fastighetsförvaltningsavdelningen
tilläggsanslag med 2,0 miljoner kronor (mnkr) avseende hyra av paviljonger på Korpen 5
i samband med renovering samt om- och tillbyggnad av hus 03 på Korpen. Tekniska
nämnden beslutade att medel skulle disponeras ur tekniska nämndens egna kapital med
totalt 2,0 mnkr.
I samband med renovering och ombyggnad/lokalanpassning av HSF:s lokaler för
psykiatrisk vård, hus 03, på Korpen (redovisad och beslutad i strategisk plan och budget
för 2013 – 2016) framgick att ett eventuellt beslut om utökat uppdrag för ombyggnad av
lokaler för psykiatrin, till att även omfatta delar av öppenvården, skulle kunna medföra
att ytterligare evakueringslokaler kommer att krävas. Den fortsatta projekteringen har
visat att stora delar av verksamheten kan evakueras till befintliga lokaler inom Korpen 5
och Abborren 9, men för att klara hela evakueringen så krävs ytterligare ca 140
kvadratmeter paviljonger mot vad som tidigare redovisats.
Ombyggnaden och renoveringen med bl.a. stambyte, både på värme och
va-installationerna, gör att det inte är möjligt att behålla någon av de befintliga
verksamheterna i byggnad 03, under pågående entreprenadarbeten.
Teknikförvaltningen bedömde att tilläggsanslag bör begäras för utökade driftkostnader
som uppstår.
Eftersom evakueringslokalerna är tillfälliga, 16 månader, så bör kostnaderna för hyra
och uppställning mm inte belasta investeringsbudgeten, utan dessa kostnader skall
klassificeras som ändrad verksamhet inom fastighetsförvaltningsavdelningens uppdrag
och därmed belasta driftbudgeten.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 146 forts.
För att täcka kostnaderna föreslogs att finansiering sker i tekniska nämndens egna
kapital.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 000 000
kronor och att finansiering sker via tekniska nämndens eget kapital.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslag medges.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 147
Tilläggsanslag för exploateringsverksamhet 2016
RS 2016/395

- Tekniska nämnden 2016-05-25, § 110
- Ledningskontoret 2016-07-05
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 188

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 14 179 500 kronor för
exploateringsprojekt vid yttre A7-området i Visby

•

Tilläggsanslag avseende exploateringsprojekt vid bryggeriet i Visby hamn är inte
längre aktuellt varvid det äskandet makuleras.

Tekniska nämnden har ansökt om medel för två exploateringsprojekt under 2016,
bryggeriet i Visby hamn och vid yttre A7-området. I och med förändrade
redovisningsrutiner avseende exploateringsverksamheterna så blev dessa två projekt av
misstag inte medtagna i kompletteringsbudgeten för 2016.
Ansökningarna om tilläggsanslag för yttre A7–området uppgår till 14 179 500 kronor
och för bryggeriet i Visby till 17 952 200 kronor.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 14 179 500
kronor för exploateringsprojekt yttre A7 – området. Tilläggsanslag avseende bryggeriet i
Visby utgår.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslag medges.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 148
Tilläggsanslag för förbättringar av infrastruktur som följd av byggande
av kryssningskajen
RS 2016/344

Tekniska nämnden 2016-04-27, § 83
Ledningskontoret 2016-06-23
Regionstyrelsen 2016-09-01, § 190

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 1 575 000 kronor för investeringar
avseende infrastrukturanläggningar vid kryssningskaj i Visby. Medel anvisas ur
tekniska nämndens eget kapital.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att ansöka om medel för regionala tillväxtåtgärder
(anslag 1:1) avseende infrastrukturanläggningar vid kryssningskaj i Visby.

Investeringar för uppförande av ny kryssningskaj sker enligt gällande investeringsplan
under åren 2015-2018. Den nya kryssningskajen kommer att ställa krav på förbättringar
av infrastrukturen i hamnområdet, bland annat gällande trafik, busstrafik, vägvisning
och information, offentliga toaletter, utveckling av och besöksplatser.
Enligt teknikförvaltningens bedömning behövs 3 150 000 kronor i tilläggsanslag för att
investeringarna ska kunna genomföras. Ansökan om regionala 1:1 medel kan göras med
1 575 000 kronor.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende
investeringar i trafikmiljön om 3 150 000 kronor.
Regionstyrelsen har föreslagit att tilläggsanslag medges med 1 575 000 kronor för
investeringar avseende infrastrukturanläggningar vid kryssningskaj i Visby. Medel
anvisas ur tekniska nämndens eget kapital. Tekniska nämnden får i uppdrag att ansöka
om medel för regionala tillväxtåtgärder (anslag 1:1) avseende infrastrukturanläggningar
vid kryssningskaj i Visby.
Anföranden
Anföranden hölls av Tommy Gardell (S) och Inger Harlevi (M).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 149
Tilläggsanslag för investeringar i mark- och stadsmiljö
RS 2016/169

- Tekniska nämnden 2016-2-17, § 35

- (Regionfullmäktige 2016-06-20, § 105)
- Ledningskontoret 2016-008-24
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 201

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 3 100 000 kronor för investeringar i
mark– och stadsmiljö. Medel anvisas via anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Tekniska nämnden har ansökt om regionala tillväxtmedel med 3 100 000 kronor för att
genomföra projektet ”Infrastruktur för besöksnäringen och en attraktivare region” (RS
2016/169). För att kunna genomföra investeringarna i projektet äskar tekniska nämnden
om 3 100 000 kronor i tilläggsanslag.
Ärendet återremitterades av regionfullmäktige 2016-06-20.
Ledningskontoret och teknikförvaltningen har förtydligat beslutsunderlaget.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens ansökan om tilläggsanslag avseende
investeringar i projektet ”Infrastruktur för besöksnäringen och en attraktivare region”
om 3 100 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslag medges.
Anförande
Anförande hölls av Per Edman (V).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 150
Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2017
RS 2016/520

Regionstyrelsen 2016-09-01, § 198

Regionfullmäktiges beslut
Sammanträdesplan för regionfullmäktige för år 2017 fastställs enligt förslag.

•

Regionstyrelsen har sammanställt förslag till sammanträdesplan för regionfullmäktige för
år 2017 enligt nedan:
−

27 februari

−

27 mars

−

15 maj

−

19 juni

−

25 september

−

23 oktober

−

20 november

−

18 december

Anföranden
Anföranden hölls av Anna Andersson (C), Stefan Nypelius (C) och Patrik Thored (M).
Expedieras

Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 151

Motion. Subventionering av hormonfria preventivmedel
RS 2015/541

- Motion 2015-09-07
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-03-23, § 195
- Ledningskontoret 2016-05-18
- Regionstyrelsen 2106-09-01, § 159

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Elin Bååth (F!), har lämnat motion till regionstyrelsen angående subventionering av
hormonfria preventivmedel.
Elin Bååth yrkar i sin motion på:
−

Att flera hormonfria preventivmedel subventioneras.

−

Pessar och kopparspiral görs kostnadsfria för alla som behöver, oavsett ålder.

Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden. De bedömer att det idag
finns hormonfria preventivmedel till en förhållandevis låg kostnad och föreslår avslag på
motionen.
Ledningskontorets bedömning är att Region Gotland i nuläget inte kan öka subventionering av preventivmedel, utifrån aktuell ekonomisk situation. Det nationella
kunskapsläget kring miljöpåverkan av hormonella preventivmedel och nationella
styrning inom området bör bevakas. Förslagsvis beaktas det i samband med framtida
revidering av hälso- och sjukvårdsnämndens handlingsplan för miljöarbete.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning och föreslår regionfullmäktige att avslå motionen.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
Yrkanden
•

Elin Bååth (Fi) yrkade att motionen skulle bifallas.

•

Stefaan De Maecker (MP) tillstyrkte regionstyrelsens förslag och yrkade avslag på Elin
Bååths yrkande om bifall till motionen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 151 forts.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Bååths yrkande om
bifall till motionen och fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall.
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 152

Motion. Utveckla boendet genom att erbjuda kollektivhusboende
RS 2015/802

- Motion 2015-12-14
- Ledningskontoret 2016-05-20
- Regionstyrelsen 2016-06-16, § 160

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att pröva även möjligheten till kollektivhus vid
framtida arbete med planering och markanvisning.

Brittis Benzler (V) har i motion till regionfullmäktige föreslagit att region Gotland ska
verka för tillkomsten av ett eller flera kollektivhus.
Kollektivhus är en boendeform som bygger på att de boende disponerar sin egen privata
lägenhet, men delar på vissa gemensamma ytor för till exempel matlagning, matsal,
trädgård och lokaler för fritidsaktiviteter. I vissa kommuner erbjuder det kommunala
bostadsbolaget möjligheten att bo i kollektivhus. Ett ”Startbidrag till byggemenskaper”
om maximalt 300 000 kronor föreslås enligt en statlig utredning, detta stöd skulle
förslagsvis kunna nyttjas av en förening med ambition att få till stånd ett kollektivhus.
Ledningskontoret är positivt inställt till projekt som kan leda till ett ökat utbud av
bostäder och upplåtelseformer på Gotland och ser gärna att det kommer in skarpa
förslag kring etablering av ett eller flera kollektivhus.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med ledningskontorets
skrivelse och att ledningskontoret får i uppdrag att pröva även möjligheten till
kollektivhus vid framtida arbete med planering och markanvisning.
Yrkanden
•

Anna Hrdlicka (M) yrkade att motionen skulle anses besvarad med ledningskontorets
tjänsteskrivelse och att beslutsförslag två stryks.

•

Saga Carlgren (V) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 152 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Anna Hrdlickas
yrkande att motionen skulle anses besvarad med ledningskontorets tjänsteskrivelse och
att beslutsförslag två stryks och fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall.
Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Anna Hrdlickas
yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 34 ledamöter röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår
hur var och en röstade. Regionstyrelsens förslag har genom omröstning fått majoritet.
Expedieras

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 153

Motion. Inkluderande SFI
RS 2015/744

- Motion 2015-11-18
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-03-23 § 23
- Ledningskontoret 2016-04-26
- Regionstyrelsen 2016-05-17, § 129

Regionfullmäktiges beslut
Motionen avslås.

•

Elin Bååth (Fi), yrkar i en motion på att alla som saknar grundläggande kunskaper i
svenska språket och så önskar ska ges möjlighet att delta i SFI på Gotland, asylsökande
såväl som utsatta EU-medborgare och papperslösa.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i sitt yttrande föreslagit att motionen
avslås. Nämnden hänvisar till följande bedömningar av sin förvaltning:
−

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bedömning är att det framgår av gällande
lagstiftning att medborgare i ett EU-land samt Norge, Island, Liechtenstein och
Schweiz har rätt till vuxenutbildning/SFI om de är bosatta i Sverige och uppfyller
övriga krav på ålder och bristande språkkunskaper.
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen anser att det står utom dess myndighetsutövning att förvissa sig om att dessa personer uppfyller andra lagar och
förordningar som reglerar deras rätt att vistas i Sverige.

−

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens bedömning är att det framgår av gällande
lagstiftning att asylsökande inte har rätt till SFI. Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens menar att kostnaden för att genomföra SFI undervisning för asylsökande
på Gotland är för hög mot bakgrund av Region Gotlands rådande ekonomiska
situation. Dessutom bör tilläggas att studieförbunden erhållit ett statsbidrag för att
anordna utbildning i svenska och samhällsorientering för asylsökande.

Ledningskontoret har i sitt yttrande, i likhet med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslagit att motionen avslås. I sin bedömning skriver ledningskontoret att till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttrande i ärendet kan följande tilläggas.
Antagande till svenska för invandrare är ett beslut om myndighetsutövning för enskild
som ankommer på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden att handlägga enligt
skollagen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 153 forts.
Något bemyndigande för en kommun att anta från skollagen avvikande (generösare eller
restriktivare) bestämmelser i ämnet finns inte. Således får nämnden i sin
myndighetsutövning inte beakta instruktioner från fullmäktige eller annan nämnd om
hur skollagen skall tillämpas.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens motiv att föreslå att motionen avslås
grundar sig dels i lagstiftning, dels i resurshushållning och förutsättningar att kontrollera
EU-medborgares vistelserätt i Sverige. Ledningskontoret bedömer motionen på samma
sätt och föreslår således även regionstyrelsen att avslå motionen.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
Anföranden
Anföranden hölls av Elin Bååth (Fi), Saga Carlgren (V), Sven Bosarfve (M) och Jonas
Niklasson (C).
Expedieras

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 154

Motion. Normkritisk pedagogik
RS 2015/621

- Motion 2015-10-12
- Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22 § 24
- Gymnasie- och utbildningsnämnden 2016-03-23 § 22
- Ledningskontoret 2016-04-06
- Regionstyrelsen 2016-04-28, § 101

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.

Elin Bååth, (F!), har i en motion föreslagit att Region Gotland upprättar en genomgripande plan för hur det normkritiska perspektivet ska implementeras i verksamheterna, genom långsiktig och fortlöpande fortbildning för all pedagogisk personal.
Motionen har remitterats, av regionstyrelsen, till de båda utbildningsnämnderna
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Nämnderna refererar vad som sägs i skollag och läroplaner samt vad Skolverket säger
om diskriminering och likabehandling. Vidare beskrivs hur verksamheterna arbetar
normkritiskt med värdegrund och likabehandlingsfrågor.
Utöver det normkritiska värdegrundsarbete som nämnderna beskriver, pågår arbete på
koncernnivå med att stärka regionens förutsättningar att följa upp och analysera
verksamhet ur ett genusperspektiv i enlighet med Den europeiska deklarationen för
jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå. Det arbetet förväntas
komplettera och ge stöd till facknämndernas eget arbete.
Ledningskontoret bedömer i likhet med berörda nämnder att motionen kan anses
besvarad med förvaltningarnas redogörelse.
Av nämndernas yttrande framgår att arbetet pågår med att stärka förutsättningar för
jämställd skola, vilket bidrar till att stärka jämställdhet för barn och elever.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att motionen anses
besvarad med yttrande från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och barn- och
utbildningsnämnden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 154 forts.
Anförande
Anförande hölls av Jonas Niklasson (C).
Yrkanden
•

Elin Bååth (Fi) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

•

Brittis Benzler (V) tillstyrkte regionstyrelsens förslag. I detta instämde Sven
Bosarfve (M), Isabel Enström (MP) och Saga Carlgren (V).

Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att det skulle avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställde därefter proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det
hade vunnit bifall.
Expedieras

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 155

Motion. Närvarorätt i styrelse och nämnd för förtroendevald som
inte är ledamot eller ersättare
RS 2015/745

- Motion 2015-11-18
- Ledningskontoret 2016-02-25
- Regionstyrelsen 2016-04-28, §81

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med anledning av de konsekvenser förslaget riskerar få för
administrativa rutiner och kostnader, demokrati, respekten för valresultatet och
arbetsron i nämnderna.

Elin Bååth (F!) har i en motion, 2015-11-18 (Rf § 302/2015) yrkat att regionfullmäktige
enligt 4 kap. 23 § kommunallagen beslutar om närvarorätt vid sammanträden med
nämnd för en ledamot eller en ersättare av fullmäktige.
Ledningskontoret överlämnar ärendet utan eget förslag. Kommunallagen tillåter med
viss precisering den föreslagna lösningen. Det är därför en lämplighetsfråga för de
förtroendevalda om småpartierna skall beredas insyn genom närvarorätt.
Ledningskontoret vill framhålla att om förslaget skulle införas, får det konsekvenser för
rutiner om vem som skall kallas till sammanträden och troligen en ökning av
kostnaderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Skulle ett bifall övervägas
bör det med hänsyn till frågan om vem som skall kallas preciseras vilken förtroendevald
som har rätt till närvarorätt i en angiven nämnd. Det kan ske generellt, t.ex. ledamoten i
fullmäktige AA skall ha närvarorätt vid sammanträden med styrelsen och övriga
nämnder. Det kan även ske för en eller flera specifika nämnd eller nämnder, t.ex.
ersättaren i fullmäktige NN skall ha närvarorätt vid sammanträden med styrelsen.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås med anledning av de konsekvenser
förslaget riskerar få för administrativa rutiner och kostnader, demokrati, respekten för
valresultatet och arbetsron i nämnderna.
Anföranden
Anförande hölls av Stefaan De Maecker (MP) och Anna-Maria Bauer (V).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf 155 forts.
Yrkanden
•

Elin Bååth (Fi) yrkade att motionen skulle bifallas.

•

Björn Jansson (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Bååths yrkande om
bifall till motionen och fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall. Omröstning
begärdes. JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Elin Bååths yrkande om bifall till
motionen. 55 ledamöter röstade ja. 4 ledamöter röstade nej. 9 ledamöter avstod och 3 var
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionstyrelsens förslag
har genom omröstning fått majoritet.
Expedieras

Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 156
Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen och stiftelse för
2015; anmälan: Inspiration Gotland, Stiftelsen Gotlandsmusiken, Gotlands
Elförsäljning, Gotland Grönt Centrum och Gotlands Stuveri AB
RS 2016/284

- Inspiration Gotland
- Stiftelsen Gotlandsmusiken
- Gotlands Stuveri AB
- Gotland Grönt Centrum
- Gotlands Elförsäljning AB

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Från föregående sammanträde återstående årsredovisningar och revisionsberättelser av
regionen ägda eller delägda dotterbolag har lämnats till regionfullmäktige, enligt
rubricerat, för kännedom.
Expedieras

Inspiration Gotland
Stiftelsen Gotlandsmusiken
Gotlands Elförsäljning AB
Gotland Grönt Centrum
Gotlands Stuveri AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 157

Avsägelser i regionfullmäktige
RS 2016/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Madeleine Petersson (Fi) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Oscar Larsson (Fi) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Madeleine Petersson (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Oscar Larsson (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige
Expedieras:
Madeleine Petersson
Oscar Larsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 158
Avsägelser och fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden, Socialnämnden, Inspiration Gotland AB, Gotlands
tingsrätt, Förvaltningsrätten i Stockholm, Styrelsen för stiftelsen för
Bergmancenter, Styrelsen för Gotlands musikstiftelse
RS 2016/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Thomas Karlström (S), Anders Gustafsson (S), Ida Björkqvist (C), Örjan Hillbom (S), Eva
Kristiansson (C), Anna Andersson (C) befrias från sina uppdrag.

•

Ny nämndeman i Gotlands tingsrätt (efter Ing-Marie Gyberg, V)
(V)

Anders Jarve, Sanda Botvide 215, 623 79, Visby

•

Ny ledamot i Inspiration Gotland föreslås Stefan Persson (efter Per Lindskog)

•

Ny ersättare i socialnämnden 2016-09-25 – 2018-12-31 (efter Eva Kristiansson, C)

(C)
•

Julia Levin, Angelsbovägen 13 R, 624 52 Lärbro
att ingå i ordningen efter Maciej Onoszko i C-gruppen6

Ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-09-26 – 2018-12-31
(efter Anna Andersson, C)

(C)
•

Joakim Samuelsson, Träkumla Invards 133, 621 93, Visby

Ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 – 2018-12-31
(efter Anders Gustafsson, S)

(S)
•

Ylva Bendelin, Guldrupe Hallbjärs 133, 622 34 Romakloster

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2016-09-26 – 2018-12-31
(efter Antonia Broén, S)

(S)
•

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

Ny nämndeman i förvaltningsrätten i Stockholm (efter Eleonor Hemström, S)
(S)

•

Anna Sundin, Skogsby 781 Gammelgarn, 623 67 Katthammarsvik

Renée Lingström, Hörsne Dibjärs 139, 622 58 Romakloster

Ny ledamot i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse (efter Ida Björkqvist, C)
(C)

Eva Pettersson, Väskinde Klintegårda 532, 622 75 Visby

Thomas Karlströms (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för stiftelsen för
Bergmancenter.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 158 forts.
Anders Gustafsson (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden
Ida Björkqvist (C) från uppdraget som ledamot i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse
Anna Andersson (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden från och med 2016-09-2
Örjan Hillboms (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och

utbildningsnämnden. Val av ersättare bordläggs till nästa sammanträde.
Eva Kristiansson (C) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
Expedieras

Berörda nämnder och styrelser
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 159
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Marianne Erikssons medborgarförslag om apotek till Korpen RS 2016/115
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-15, § 239

•

Medborgarförslag (inkom 2016-02-18)

Hans A Svenssons medborgarförslag om hyrpersonal inom sjukvården
RS 2016/297
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-15, § 240

•

Medborgarförslag (inkom 2016-04-21)

Irene Magnussons medborgarförslag om att privatisera Roma vårdcentral
RS 2013/408
•

Hälso- och sjukvårdnämnden 2016-02-10, § 180

•

Medborgarförslag (inkom 2013-06-12)

Irene Magnussons medborgarförslag om att göra Roma vårdcentral till utbildningscentral
RS 2013/409
•

Hälso- och sjukvårdnämnden 2016-02-10, § 181

•

Medborgarförslag (inkom 2013-06-12)

Martina Åkesson Wollbos medborgarförslag om utökade öppettider på Solbergabadet RS
2016/138
•

Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-14, § 57

•

Medborgarförslag (inkom 2016-02-24)

Irene Magnussons medborgarförslag om att ompröva beslut om Romabadet
RS 2016/218
•

Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, § 58

•

Medborgarförslag (inkom 2016-03-29)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 159 forts.
Eva Alfredssons medborgarförslag om att behålla Romabadet RS 2015/827
•

Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, § 59

•

Medborgarförslag (inkom 2015-12-17)

Niklas Westergrens medborgarförslag om att inför kulturpeng eller frikort till barn och
ungdomar RS 2016/98
•

Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-14, § 60

•

Medborgarförslag (inkom 2016-02-11)

Marlene Jonssons medborgarförslag om bättre samarbete mellan socialtjänst och psykiatrin
RS 2014/424
•

Socialnämnden 2015-04-29, § 70

•

Medborgarförslag (inkom 2014-08-05)

Roland Anderssons medborgarförslag om bevattningsförbud, toaletter som rinner RS
2016/243
•

Tekniska nämnden 2016-08-24, § 164

•

Medborgarförslag (inkom 2016-04-06)

Hannes Müllers medborgarförslag om Region Gotlands matpolicy avseende religiöst
märkt mat till skolbarn m.m. RS 2016/183
•

Regionstyrelsen 2016-09-01, § 196

•

Medborgarförslag (inkom 2016-03-17)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 160

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Bernt Herlitz´s medborgarförslag om stigar med asfalt på
innerstadens stensatta gator.

RS 2016/466
2016-06-30

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Christer Petterssons medborgarförslag om återbudstider på lasarettet.

RS 2016/472
2016-06-30

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdnämnden.
Kent Kleverborns medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.

RS 2016/467
2016-06-30

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Margareta Olssons medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.

RS 2016/578
2016-06-30

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Sivbritt Eskelunds medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.

RS 2016/479
2016-07-05

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Nils Jakobssons medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.

RS 2016/495
2016-07-18

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Siv Mellins medborgarförslag om en ny arena på Strandgärdet.

RS 2016/477
2016-07-04

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden.
Per Tidvalls medborgarförslag om att sänka hastigheten på
Valarvägen i Burgsvik.

RS 2016/589
2016-07-25

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 160 forts.
Kjell Larssons medborgarförslag om ny vattenförsörjningsplan för
Gotland.

RS 2016/513
2016-08-05

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Rune Olofssons medborgarförslag om att flytta medeltidsveckans
aktiviteter från strandgärdet till Oscarsstenen.

RS 2016/529
2016-08-15

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och
fritidsnämnden.
Kjell Johanssons medborgarförslag om att färdigställa industrigatan
mellan Österbygatan och Lundbygatan.

RS 2016/536
2016-08-16

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Bernt Herlitz`s medborgarförslag om vattenledning från reningsverket
tillbaka till Tingstäde träsk.

RS 2016/551
2016-08-25

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Per Strindbergs medborgarförslag om inrättande av
veteranmonument vid Oscarsstenen.

RS 2016/590
2016-09-07

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

RS 2016/310
2016-04-28

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Anm: Trygghetspatrullen är hälso- och sjukvårdsnämnden ansvar
och inte socialnämndens. Socialnämnden fick detta ärende felaktigt
vid föregående sammanträde.
Elida Lundgrens medborgarförslag om återvinningsstationer straxt
utanför Visby ringmur.

RS 2016/597
2016-09-13

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 160 forts.
Stig Jarlefalks medborgarförslag om att patienter med frikort får
möjlighet att bidra med 40 kr för sjukbesök på frivillig basis.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

RS 2016/598
2016-09-13

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 161
Interpellation. Sjukskrivningar i hemtjänsten
RS 2016/450

Socialnämndens ordförande Maria Björkman (S) besvarade interpellation ställd av Anna
Hrdlicka (M) om sjukskrivningar i hemtjänsten. Anna Hrdlicka (M)tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-04-25

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 162
Interpellation. Betalning av boendeparkering
RS 2016/446

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om betalning av boendeparkering. Anna Hrdlicka) tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-06-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 163
Interpellation. Tilläggsanslag i hälso- och sjukvårdsnämnden
RS 2016/447

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Anna Hrdlicka (M) om tilläggsanslag i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Anna Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-06-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 164
Interpellation. Intersektionellt perspektiv i arbetsmarknadspolitiken
RS 2016/449

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Saga Carlgren (V) besvarade
interpellation av Elin Bååth (Fi) om ett intersektionellt perspektiv i
arbetsmarknadspolitiken. Elin Bååth tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2016-06-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 165
Interpellation. Boende på Gotland ska vara folkbokförda på Gotland
RS 2016/445

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Gunnel
Lindby (C) om att säkerställa att personer är folkbokförda på Gotland. Gunnel
Lindby tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-06-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 166
Interpellation. Tilläggsanslag i socialnämnden
RS 2016/448

Interpellationen bordlades till nästkommande sammanträde.
Interpellation 2016-06-20

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 167

Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Socialnämndens beslut 2016-06-15 § 83 om överlämnande av sammanställning över
beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum, per den 31 mars 2016.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 168
Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Anna Hrdlicka (M)

RS 2016/636
2016-09-26

Apotek på Korpen

Lena Celion (M)
Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite

Gunnel Lindby (C)

RS 2016/638
2016-09-26

Öka befolkningstalet på Gotland
Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

RS 2016/637
2016-09-26

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 169
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om cykelgarage vid busstationen i Visby.
RS 2016/621

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om hälso- och sjukvårdsnämndens underskotts påverkan på övriga
nämnder.
RS 2016/ 622

Simon Härenstam (M) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) ställa interpellation om kostnad för svartbyggeärendet mot ägaren av
Björnen 1 och 2.
RS 2016/ 623

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om Åhlénsgaragets trygghet.
RS 2016/ 624

Ann-Christin Wallin (C) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) ställa interpellation om Hogräns skola.
RS 2016/ 625

Björn Dahlström (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation angående vattenmätare i lägenheter.
RS 2016/ 626

Sven Bosarfve (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation gotländsk mjölk.
RS 2016/ 627

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2016-09-26

Omröstning § 140
Ärende: Tilläggsanslag för hälso- och sjukvårdsnämnden
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Eva Nypelius (C) m.fl. yrkande om avslag
på regionstyrelsens förslag

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (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)
Linus Gränsmark (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafsson (V)
Alexandra Dahlberg (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Anna-Maria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Ola Matthing (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
Conny Kristensen Gahnström (S)

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Fredrik Gradelius (C)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Per-Anders Croon (M)
Sven Bosarfve (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Anna Andersson (C)
Margerat Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Eva Ahlin (C)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Tre var frånvarande

(C, M och MP, lämnat under pågående
ärende)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2016-09-26

Reservation § 140
Ärende: Tilläggsanslag för hälso- och sjukvårdsnämnden
Följande reserverade sig mot beslutet:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Fredrik Gradelius (C)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Sven Bosarfve (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Eva Ahlin (C)
Anders Larsson (C)
Anna Andersson (C)
Margareta Persson (M)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Meishuan Wong (M)
Inger Harlevi (M)
Lena Celion (M)
Per-Anders Croon (M)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Margerat Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Eva Pettersson (SD)

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2016-09-26

Omröstning § 152
Ärende: Motion. Utveckla boendet genom att erbjuda kollektivhusboende
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Anna Hrdlickas (M) yrkande om att
motionen skulle anses besvarad med
ledningskontorets tjänsteskrivelse och
att beslutsförslag två stryks

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Björn Jansson (S)
Magnus Ekström (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (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)
Linus Gränsmark (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafsson (V)
Wiola 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)
Mats Sundin (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Ola Matthing (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
Conny Kristensen Gahnström (S)

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Fredrik Gradelius (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Roger Wärn (M)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Per-Anders Croon (M)
Sven Bosarfve (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Anna Andersson (C)
Ingrid Engström (C)
Margerat Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Eva Ahlin (C)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2016-09-26

Omröstning § 155
Ärende: Motion. Närvarorätt i styrelse och nämnd för förtroendevalda som
inte är ledamot eller ersättare
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Elin Bååths (Fi) yrkande om bifall till
motionen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Magnus Ekström (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Fredrik Gradelius (C)
Ann-Christine Wallin (C)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Roger Wärn (M)
Lena Celion (M)
Filip Reinhag (S)
Bo Björkman (S)
Charlotta Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Per-Anders Croon (M)
Sven Bosarfve (M)
Viola Öst (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Anna-Maria Bauer (V)

Lars Bjurström (V)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mats Sundin (S)
Karin Wizén (V)
Anna Andersson (C)
Ingrid Engström (C)
Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Eva Ahlin (C)
Anders Larsson (C)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Följande röstade nej:
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Claes Nysell (L)
Elin Bååth (Fi)
Följande avstod
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Robert Hall (MP)
Ola Matthing (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Eva Pettersson (SD)
Tre frånvarande (L)

Bilaga § 161

Svar på interpellation från Anna Hrdlicka (M) om sjukskrivningar inom hemtjänsten
Interpellanten pekar på ett problemområde som såväl nämnd som förvaltning har ögonen på.
Sjuktalet för kommuner totalt är högt och ligger på 7 %, och det är också känt att omsorgssektorn
inom kommunerna generellt har ett högre sjuktal. De höga sjuktalen inom Socialförvaltningen på
Gotland (7,02 % den 31/3 2016) är ett av fyra fokusområden i förvaltningens verksamhetsplan för
2016, och målet är givetvis att kunna visa lägre sjuktal 2016 än vad 2015 gav vid handen.
En analys av sjuktalen inom förvaltningen är nyligen avslutad, och det som händer nu är att dels
fördjupa och förfina analysen på de enheter som har högst sjuktal och också särskilt rikta in sig på
hemtjänsten som visar upp det högsta sjuktalet, ungefär 11 %. Samtal förs redan med bl. a.
hemtjänstens ledningsgrupp för att hitta orsaker och åtgärder, och en planering för att vidta åtgärder
för att vända trenden har påbörjats. Att uteslutande peka på ett eller ett par särskilda skäl till de
höga sjuktalen är svårt, problemet är alltför komplext för det, men ett par saker går att urskilja.
Hemtjänstuppdraget har på relativt kort tid förändrats och blivit mer komplext, bland annat
beroende på tyngre sjukdomsbilder, neuropsykiatriska diagnoser och fler brukare med
demenssjukdom. Hemtjänstuppdraget har förändrats genom att bli allt mindre service och går mot
att bli allt mer sjukvård. Detta faktum, tillsammans med utvärderingen av Socialförvaltningens
jämställdhetsplan 2014-2015 som förutom de höga sjuktalen också visade att upplevelsen är att
möjligheten att förena arbetsliv och föräldraskap har försämrats, torde påverka medarbetarnas
hälsotillstånd och kan vara en del av förklaringen till sjukskrivningarna. Representanter för
medarbetarna själva beskriver det som att det är inte stress i bemärkelsen brådska - att vi springer
runt bland brukarna och har ont om tid - utan snarare i bemärkelsen att vi känner otillräcklighet i
kunskap och kompetens. Det talar tydligt för att ett par åtgärder för att komma till rätta med
problemet bör vara kompetensutveckling och förstärkt handledning t.ex.
Vad jag som ordförande kan och avser göra är också det jag och nämnden redan gör; håller ögonen
på resultaten och frågan aktuell. Efter sommaren avser jag att bjuda in de fackliga företrädarna för
ett samtal kring situationen och för att få deras syn på saken. Nämnden har också med anledning av
utvärderingen av jämställdhetsplanen beslutat att särskilt prioritera två mål i den nya planen för
2016-2018; dels att sjuktalet ska vara max 4,5 % oavsett kön, dels att kvinnor, män och personer med
annan könsidentitet ska ha likvärdiga möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete. Vi har bett
om kvartalsvisa redovisningar av detta i stället för enbart i samband med årsredovisningen, och
månatliga redovisningar av hur arbetet med planen för hemtjänsten fortlöper.

Maria Björkman (S)
Ordförande Socialnämnden

Bilaga § 162
Interpellation
Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Om: Betalning av boendeparkering
Betalning av boendeparkering
I den digitala världen finns ett antal operativsystem, företrädesvis talar man om Microsoft
(Windows), Apple (OS) och Linux (Unix) och de mobila som innebär Microsoft (Android)
och Apple (iOs). Det är väl känt att alla används och att Apple (Mac, iPhone, iPad) är
mycket frekvent använda. Bland annat använder regionen sig av iPads.
När en boende i Visby innerstad ska betala sin boendeparkering är hen hänvisad till ETT
av dess operativsystem. För att betala måste användaren ha tillgång till en windowsbaserad
dator med den absolut senaste versionen av Internet Explorer (en webläsare) samt ett
kontokort.
Många är de användare som desperat ringt till Region Gotlands kundtjänst och hänvisats
än hit, än dit och som trott att de själva har gjort fel. Användare hänvisades till Tele-P som
bara kan meddela att de utförde den tjänst som upphandlats och inte kunde svara på vidare
frågor, samt att de haft ”systemkrasch”.
Det tog lång tid innan Region Gotland tog problemet på allvar. Dessvärre åtgärdades inte
problemet utan bara symptomet genom att det installerades en dator i receptionen på
Region Gotland Visborg där det fungerade att betala sin boendeparkering. Sedan omkring
den 13 juni hjälper det inte att ha senaste Windows och Explorer - systemet tuggar luft och
betalningar kan inte göras. Vare sig i receptionen på Region Gotland eller via nätet.
De som är folkbokförda i Visby innerstad har rätt att teckna avtal om boendeparkering. De
vars avtal har gått ut och ska förnyas är idag hänvisade till ordinera p-taxa.
Anna Hrdlicka (M)
Mina frågor till Tommy Gardell är:
• Ska inte denna typ av tjänst erbjuda en plattform som är teknikneutral med avseende på
operativsystem?
Mitt svar: Detta åtgärdades i juni, alla webbläsare/OS fungerar sedan denna uppdatering.
Felet låg inte i OS eller webbläsare utan var en säkerhetsfunktion mot betaltjänsten som
anropas som hade en felaktig version.
• Hur kommer det sig att svaret från tjänstemän länge var att användarna skulle vända sig
till Tele-P, som är utförare av tjänsten? Istället för att själva se till att kontakta leverantören.
Mitt svar: I vårt avtal med tele P regleras att all administration av systemet skall utföras av
leverantören av tjänsten. Vilket även innefattar kundtjänst.

• Hur ser upphandlingen av tjänsten ut- vilka krav på teknik- eller plattformsoberoende
ställs.
Mitt svar: i Avtalet med tele P ställs funktionskrav inget annat.
• Kan de som haft rätt till boendeparkering men inte kunnat betala denna söka
kompensation för de kostnader de haft under tiden det inte gått att betala
boendeparkeringen?
Mitt svar: Nej det kan man inte få kompensation för. Kan man av någon anledning inte
betala för tjänsten kan man inte utnyttja den. Det finns inget krav att man skall parkera på
avgiftsbelagd parkering. Alternativet är att söka upp en gratis parkering på allmän plats eller
parkera på kvartersmark.

Visby 2016-

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

Bilaga § 163
Interpellationssvar
2016-09-26

Tilläggsanslag hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt fyra frågor till mig med
anledning av hälso- och sjukvårdsnämndens äskande om tilläggsanslag. Nedan redovisar jag
mina svar.
Fråga 1:
Hur anser Stefaan De Maecker att begäran om tilläggsanslag med 80 miljoner kronor
stämmer överens med beslut i Regionstyrelse om att Hälso- och sjukvårdsnämnden ska
hålla budget för 2016?
Mitt svar:
Regionfullmäktige har tilldelat Hälso- och sjukvårdsnämnden en budgetram inför 2016.
Nämnden har utifrån detta beslut lagt en budget med målsättningen att inte överskrida de
av regionfullmäktige fastlagda ramarna.
I bokslutet 2015 redovisade Hälso- och sjukvårdsnämnden ett underskott på 123 miljoner
kronor. Sedan flera år tillbaka har det funnits otillräckliga medel i budget för att klara
uppdraget vilket till viss del tidigare hade täckts upp av tillfälliga statliga bidrag. Framför allt
har dock nämnden i sina budgetskrivelser till fullmäktige tidigare tagit för lite höjd för en
förväntad kostnadsutveckling 2015 och 2016 som SKL redovisade så sent som oktober
2015.
Trots idogt arbete för att spara pengar ser nämnden ingen realistisk möjlighet till att kunna
uppnå en negativ kostnadsutveckling om -3,7% vilket skulle krävas för att hålla budgeten
2016. För att kunna fullfölja sitt uppdrag att erbjuda god hälso- och sjukvård till
gotlänningarna har nämnden därför kommit in till fullmäktige med en begäran om
tilläggsanslag.
Fråga 2:
Menar Stefaan De Maecker att det inte finns ”någonting” att spela på att se över
organisationen och då främst administrationen?
Mitt svar:
En välfungerande organisation är mycket viktigt ur många aspekter, bland annat för att
kunna erbjuda en kostnadseffektiv vård. Detta är bakgrunden till varför hälso- och
sjukvårdsnämnden 2010 ställde sig bakom förvaltningens förslag till en helt ny organisation.
Sedan införandet 2011 har flera mer eller mindre större justeringar gjorts. Just nu pågår ett

förbättringsarbete i sjukvården där de aktuella cheferna i sjukvården tillsammans med sina
medarbetare gemensamt tar fram underlag för hur helhetsansvaret i vårdprocesserna kan
säkerställas.
I åtgärdslistan för att dämpa kostnadsutvecklingen finns flera olika förslag upptagna som
rör administration. I vissa avseenden har en ökad administration beräknats minska
kostnader, till exempel kring fakturakontroll.
Fråga 3:
Tror Stefaan De Maecker att det enda sättet att spara inom sjukvården är att ”sluta ge
vård”?
Mitt svar:
Absolut inte. Nämnden arbetar utifrån flera strategier i syfte att erbjuda gotlänningarna en
god vård, men till en lägre kostnad. Hela arbetet med Struktur 2015 gick ut på att se över
vårdstrukturen för att minska vårdkonsumtionen av specialiserad sjukvård. Även om våra
insatser per styck ligger i nivå med riket och därmed kan anses vara effektiva, så
konsumerar gotlänningarna ca 20 % mer specialistsjukvård. Att kunna möta
gotlänningarnas behov utan lika mycket besök är ett sätt att spara pengar samtidigt som vi
förbättrar för patienter.
En annan strategi för att minska kostnader handlar om att bryta hyrpersonalberoendet.
Förutom kvalitetsbrister som ett sådant beroende medför, så finns det direkta vinster i lägre
personalkostnader.
Vår satsning på sjukdomsförebyggande metoder samt ett allt tätare samarbete med
Socialnämnden är andra strategiska vägval som kan ge besparingar utan att behöva
försämra vårdutbudet för gotlänningarna. Ett förbättrat omhändertagande av
diabetespatienter och personer med benskörhet förväntas minska kostnader orsakade av
kvalitetsbrister.
Det arbetas utöver detta med ett otal besparingsåtgärder för att kunna minska behovet av
utomlänsvård och slutenvård, för att minska kostnader för läkemedel genom att byta ut
vissa preparat med likvärdiga läkemedel m.m. utan att vi ska ”sluta ge vård”.
Ovanstående åtgärder räcker inte för att komma i ekonomisk balans 2016. Ett underskott
på 80 miljoner för hälso- och sjukvården motsvarar en kostnadsutveckling på 1,8 %. I
jämförelse med andra landsting som också gör allt de kan för att jaga kostnader, vore detta
en mycket låg kostnadsutveckling.
Fråga 4:

Anser Stefaan De Maecker att det är klokt att sitta kvar som ordförande om han inte tror
på den givna budgeten utan istället belastar andra nämnder och i det yttersta
skattekollektivet?
Mitt svar:
Det finns en verklighet i Sverige som även vi på Gotland måste hantera. Verkligheten är
den att kostnadstrycket på sjukvården ökar i mycket större utsträckning än vad - med
oförändrad skatt - intäkterna gör för landstingen. Främsta anledningen är 1. en större andel
äldre i befolkningen som 2. lever allt längre med sina sjukdomar och 3. kan få allt mer
avancerade men också dyra behandlingar.
När jag rannsakar mitt eget bidrag i nämnden som jag leder, så ser jag att jag har drivit fram
och säkerställt att vi har strategier för att möta denna utveckling på ett för skattekollektivet
så bra sätt som möjligt.
Visst har jag genom åren ibland känt att vi har tappat tid eller inte fått tillräckligt snabb
effekt på de strategier vi har fattat beslut på. Jag är dock övertygad om att dessa är rätt väg
framåt för att säkerställa att gotlänningarna kan få en kostnadseffektiv vård. Även om
utmaningarna är många och ekonomin är svårlöst, så ser jag att min avgång som
ordförande nu skulle kunna betraktas som att fly från mitt ansvar snarare än att ta det.

Stefaan De Maecker (MP)
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilaga § 164
Interpellationssvar
2016-09-26

Interpellation om ett intersektionellt perspektiv i
arbetsmarknadspolitiken

Ledamoten Elin Bååth har till mig ställt frågan om hur strategin om ett intersektionellt
perspektiv i all arbetsmarknadspolitisk verksamhet förverkligats sedan den antogs.
Svar:
I många av de berörda verksamheterna är intersektionalitet som begrepp helt nytt medan
tankesättet i många fall stämmer med det synsätt som redan förut genomsyrat
verksamheterna. Arbetsmarknadspolitiken handlar mycket om att möta individer utifrån
deras olika utmaningar och utifrån deras unika förmågor och stödja människor i att komma
vidare till antingen utbildning eller praktik eller på annat sätt hitta vägar till arbete och egen
försörjning. Därför kan det också vara svårt att helt säkert avgöra vilka konkreta effekter
strategin om intersektionalitet i arbetsmarknadspolitiken har haft och vilka
utvecklingsarbeten eller arbetssätt som skulle ha funnits ändå. En väldigt konkret effekt är
den work-shop ledningsgruppen inom gymnasie- och vuxenutbildningen haft om just detta
perspektiv. I den arbetsmarknadspolitiska strategin återfinns aktiviteter som har sin hemvist
i flera olika nämnder, i mitt svar berör jag i huvudsak de som finns inom GVN:s ansvar. I
strategin pekar vi ut grundskolan och gymnasiet som de kanske viktigaste nycklarna till
etablering på arbetsmarknaden och skolans förmåga att möta elevers olika behov utifrån
funktionalitet, kön och könsidentitet, etnicitet, klassbakgrund, sexualitet m.m. har stor
betydelse för elevernas möjlighet att lyckas. Därför kommer jag även att nämna några
insatser som sker inom gymnasieskolan. I framtagande av nya insatser på
arbetsmarknadsområden kan det framöver bli aktuellt med särskilda insatser för
målgrupper som utsätts för flerfaldig diskriminering. Ett exempel skulle kunna vara
nyanlända kvinnor med låg utbildningsnivå, som möter särskilda utmaningar i att komma in
på arbetsmarknaden och därför kan behöva insatser som är utformade just för deras behov.
Att anpassa insatser efter de målgrupper som bedöms ha störst behov och följa
samhällsutvecklingen när det gäller det, är någonting som hela tiden sker inom
verksamheterna. Vi har haft särskilda insatser för unga kvinnor, vi har haft särskilda
insatser för unga med kognitiva funktionshinder, vi har utbildningar som är särskilt
utformade för personer med vissa diagnoser för att nämna några exempel. I de flesta fall
handlar det dock om att i samma insats rymma många olika grupper och då ha tillräckligt
god kunskap om de olika förutsättningar som människor har för att kunna utforma
insatsen så att alla deltagare och studerande får just det de behöver för att kunna etablera
sig på arbetsmarknaden. Det viktigaste perspektivet är förmågan att se människor utifrån
deras styrkor och inte utifrån eventuella hinder och det genomsyrar de

arbetsmarknadspolitiska verksamheterna redan idag. Den stora utmaningen ligger i att
förändra det övriga samhället och arbetsmarknaden så att alla människor får ta den plats de
har rätt till och kan vara delaktiga utifrån sina förutsättningar.
Exempel på aktiviteter:
Utbildning för personal och elever på Wisbygymnasiet läsåret 16/17
”Relationer, normer, sexualitet och jämställdhet”
Där ökad kunskap ska uppnås inom områdena:
§ Belysa och diskutera koppling mellan likabehandling och arbetet med sexualitet,
relationer, normer och jämställdhet
§ Belysa och diskutera diskrimineringsgrunderna
§ Sätta ord på normer, analysera normstrukturer och arbeta för alla
människors rätt att vara trygg i sin identitet.
§ Ge personal och elever tillfälle att diskutera normer, attityder och hur
man kan främja goda relationer.
§ Familj, relationer, hbtq-frågor och jämställdhetsfrågor
§ Frågor om hedersrelaterad problematik
Folkhögskolan har ett särskilt uppdrag att tillgängliggöra utbildning för personer som av
någon anledning inte kunnat fullfölja sina studier. Ofta beror detta på att man har haft
social ogynnsam utgångspunkt, eller en annorlunda begåvning. Kanske finns det en
diagnos. Två specialutbildningar finns för personer med diagnoser, med extra personal för
att tillgodose de studerandes individuella behov och för att full tillgänglighet skall kunna
erbjudas. Arbetet med likabehandling är ett ständigt prioriterat utvecklingsområde.
Gotlands folkhögskola har kontinuerligt personalutbildningar i HBTQ, etnicitet, psykiska
funktionshinder eller andra tillgänglighetspåverkande funktionaliteter. Medvetenheten om
normkritiskt tänkande i såväl personalorganisation som besluts- och ledningsfunktioner
och i utbildningarnas utformning är mycket god. Utbildningar i normkritiskt tänkande
pågår kontinuerligt.

Kompetenscentrum Gotland har inlett ett ambitiöst arbete med sin Likabehandlingsplan
för att uppnå högre måluppfyllelse. Detta har bland annat inneburit kartläggning av
personalens kunskaper kring de olika diskrimineringsgrunderna och en plan för hur arbetet
långsiktigt ska kunna stärkas genom bättre systematik och bättre förankring. Aktiviteter för
att förstärka kunskaperna inom områden där så behövs har tagits fram. Några planerade
aktiviteter för detta läsår utifrån likabehandlingsplanen:
*Återkommande utbildningar i normkritik i personalen.
*Utveckla former för deltagande i likabehandlingsarbetet för deltagare/studerande.
*Normbrytande konst i lokalerna utifrån alla diskrimineringsgrunder.
*Införa könsneutrala toaletter.
*Ta fram en lättläst version av likabehandlingsplanen
*Flagga med regnbågsflagga under Pride-firandet.

Inom arbetsmarknadsenheten har även ett utvecklingarbete som kallas ”Jämn väg” skett
under 2015 och återupptas under 2016. Arbetet handlar om jämställd vägledning mer
specifikt men kan ändå vara en del i att kunna tillämpa ett intersektionellt perspektiv i
arbetsmarknadspolitiska insatser.

Saga Carlgren
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Bilaga § 165
Interpellationssvar
2016-09-26

Interpellation angående Region Gotlands åtgärder för rätt
folkbokföring av personer på Gotland
Ledamoten Gunnel Lindby (C) har i en interpellation daterad 2016-06-20 ställt en fråga till
mig rörande vad Region Gotland gör för att säkerställa att personer som har sin
huvudsakliga dygnsvila på Gotland också är folkbokförda på Gotland.

Svar
Bestämmelser om var personer ska vara folkbokförda finns i folkbokföringslagen.
Folkbokföringsreglerna bygger på ett begrepp om en persons regelmässiga dygnsvila på viss
ort (fastighet). Huvudregeln är att en person anses bosatt på den fastighet där hen
regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, s.k. enkel bosättning. Då ska hen folkbokföras där.
Nuförtiden finns dock personer som regelmässigt har sin normala livsföring och dygnsvila
på fler platser under året, s.k. dubbel bosättning.
En person som har dubbel bosättning anses vara bosatt där hen med hänsyn till samtliga
omständigheter får anses ha sin egentliga hemvist. I den samlade bedömningen ska vägas in
var familjen är bosatt, antalet övernattningar i respektive bostad, bostädernas avstånd från
arbetet, bostädernas storlek och standard, var huvuddelen av ägodelarna förvaras, med
vilken rätt personen nyttjar bostäderna (t.ex. bostadsrätt, äganderätt, hyresrätt,
andrahandskontrakt), vilken koppling hen i övrigt har till de två orterna, om arbetet är
tidsbegränsat och bosättningen efter denna period kommer att återgå till den tidigare
bostadsorten eller om det är sannolikt att person framöver kommer att bosätta sig för gott
på arbetsorten.
Det är Skatteverket som beslutar om en persons folkbokföring efter att ha gjort en samlad
bedömning av var en person ska anses ha sin egentliga hemvist. Berörda kommuner har
möjlighet att överklaga Skatteverkets beslut.
Några särskilda resurser har Region Gotland inte tillsatt för att hantera
folkbokföringsärenden. Regionen i egenskap av arbetsgivare kan dock informera sina
anställda om regelverket.
Regionen kan inte styra Skatteverkets arbete med att följa upp folkbokföringssituationen
för personer som vistas på Gotland. Här får regionen förlita sig på att Skatteverket utför
sitt uppdrag på bästa sätt enligt de förutsättningar som gäller.

Björn Jansson
regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 168
Visby 2016-09-26

Motion
Till:
Om:

Regionfullmäktige Gotland
Apotek på Korpen

Apotek på Korpen
I et t m ed b or gar f ör sl ag h ar f r am k om m i t et t ön sk em ål om at t f å et t ap ot ek t i l l
Kor p en . At t gör a d et sk u l l e av sev är t f ör en k l a v ar d agen f ör d e p at i en t er som
p asser ar v år d cen t r al er n a. Sv ar et v ar at t ” v i sst d et v ar en b r a i d é m en Regi on
Got l an d k an i n t e d r i v a ap ot ek ” .
Det som ef t er f r ågas är i n t e Regi on Got l an d som h u v u d m an f ör et t ap ot ek u t an
et t ap ot ek , som i r egu l j är or d n i n g d r i v s av n ågon ap ot ek sk ed j a. Det r egi on en
k an gör a är at t - p r eci s som p å Vi sb y sj u k h u s - t i l l h an d ah ål l a en y t a f ör et t
ap ot ek .
För u t om at t ser v i cen t i l l m ed b or gar n a d är m ed sk u l l e ök a k an r egi on en
p år äk n a en h y r esi n t äk t f ör y t or som i d ag b ar a är en k ost n ad .
Där f ör y r k ar j ag:
• At t Regi on Got l an d u n d er sök er om / v ar p å Kor p en d et k an gör as p l at s f ör
at t et ab l er a et t ap ot ek .
• At t Regi on Got l an d u n d er sök er om d et f i n n s n ågot i n t r esse f r ån
ap ot ek sv är l d en at t et ab l er a si g p å Kor p en .

Anna Hrdlicka (M)

Bilaga § 168

Slite 2016-09-26

Motion:
Till:

Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
Regionfullmäktige Gotland

Den positiva utvecklingen i Slite när det gäller Slite Strandby och badstranden
innebär ett ökat trafiktryck. Så långt är allt väl men det innebär också att olika
trafikregler alltmer bryts på grund av bristfällig skyltning och hastighetsbegränsande
åtgärder.
På vägsträckan från avfarten Sjuströmmar fram till Slite Stugby finns ett parkområde
från Strandvägen ner till havet. I parkområde råder det förbud att köra bil och
campa/husbilar. Det har den senaste sommaren förkommit frekvent. Det finns ingen
skyltning som påtalar att detta inte är tillåtit.
På Strandvägen råder hastighetsbegränsning till max 30 km/tim. I åtta fall av tio
överskrids denna med råge, den vanligaste hastigheten på vägsträckan utefter
parkområdet ligger på 50 km/tim eller mer.
Ännu har ingen alvarlig olycka inträffat men flertalet incidenter hade kunnat sluta
olyckligt.
Strandvägen saknar trottoar varför utfarten från fastigheterna är extra kritisk då
körbana nås direkt. Under sommarmånaderna är det mycket barn i området vilket
ökar incidentrisken.
Informationsskyltningen om 30 km/tim utefter hela strandvägen är bristfällig.

Se över
• Att skyltningen kommer på plats beträffade parkområdet
• Att bättre skyltning beträffande maximal hastighet genomförs
• Att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser

Lena Celion (M)

Bilaga § 168

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Öka befolkningsantalet på Gotland
I strävan efter en ekonomisk balans hos Region Gotland, måste vi, förutom att
spara, även se på intäktssidan. En större del av intäkterna kommer från
inkomstskatter från de personer som är folkbokförda på Gotland. Det är därför
angeläget att öka antalet folkbokförda personer.
Enligt folkbokföringslagen (1991:481) ska en person vara folkbokförd på den
ort där personen har sin huvudsakliga dygnsvila, alltså mer än 6 månader per
år. Sen finns det undantag från den regeln.
Enligt Statistiska Centralbyrån finns det 25 405 st hushåll på Gotland. Enligt
Posten finns det 29 082 st åretrunthushåll på Gotland. Det skiljer alltså 3 677
st hushåll mellan dessa uppgifter. Man kan anta att det finns ett antal personer
som har åretruntutdelning på posten, som inte är skrivna på Gotland fast de
borde vara det enligt folkbokföringslagen. Region Gotland går miste om viktiga
skattekronor för varje person som valt att inte skriva sig på Gotland. Eftersom
det är skatteverket som har ansvar för folkbokföringen yrkar jag på
att: Region Gotland för en dialog med Skatteverket för att påtala deras
skyldighet att följa folkbokföringslagen.
Att: Region Gotland aktivt informerar sin egen personal om vikten av att
folkbokföra sig på Gotland.
Visby 2016-09-26

Gunnel Lindby (c)

