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Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 170
Fyllnadsval. Nya ersättare i fullmäktige
RS 2016/9

- Hjalmar Croneborgs avsägelse 2016-10-04
- Länsstyrelsen 2016-10-12, dnr: 201-3146-16
- Länsstyrelsen 2016-10-24, dnr: 201-3333-16

Regionfullmäktiges beslut
•

Hjalmar Croneborg (MP) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Hjalmar Croneborg (MP) har avsagt sig platsen som ersättare i regionfullmäktige.
Länsstyrelsens protokoll 2016-10-12 från sammanräkning som utvisar att John
Funqvist (Fi) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Oscar Larsson (Fi).
Länsstyrelsens protokoll 2016-10-24 från sammanräkning som utvisar att Karin
Sutare (MP) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Hjalmar Croneborg (MP).
Expedieras

Hjalmar Croneborg

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 171
Information. Hur mår barn och unga på Gotland?
Anna Derwinger Hallberg verksamhetsledare för regional samverkans och stödstruktur
informerade om den rykande färska rapporten Psykisk hälsa på Gotland som har
presenterats för media föregående vecka.
Ärendet återkommer på fullmäktiges sammanträde i december då rapporten närmare
kommer att presenteras. Rapporten finns dock redan nu publicerad och återfinns på
Region Gotlands sida om BarnSam. Länk http://www.gotland.se/barnsam
Anm: Regional samverkans och stödstruktur avser samverkan mellan hälso- och

sjukvårdsförvaltning, socialförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning, kulturoch fritidsförvaltning och ledningskontoret. Denna samverkan avser barn, unga, vuxna
eller äldre. BarnSam är en del av denna samverkan.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 172
Revisorernas information

Revisorernas ordförande Carin Backlund informerade om revisorernas pågående arbete:
−

Revisorerna har behandlat delårsrapport två för perioden januari till och med
augusti 2016. Revisorerna har fört diskussioner med de olika nämnderna och avser
att lämna sitt yttrande till nästa sammanträde i fullmäktige 21 november.

−

I slutet av november och början av december kommer två dagar att avsättas för
planering av 2017 års verksamhet. Vid samma tillfälle kommer även till stånd en
utbildning avseende risk och väsentlighet, styrdokument, kommunallag o.s.v. Till
denna inbjuds som vanligt fullmäktiges presidium.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 173

Justering av budgetramar
RS 2016/7

- Regionfullmäktige 2016-06-20, § 90 Strategisk plan och budget 2017-2019
- Regionfullmäktige 2016-06-20, § 92 Internränta 2017
- Regionstyrelsen 2016-06-02, § 119 Handlingsplan för jämställda löner 2016-2018
- Ledningskontoret 2016-09-09
- Regionstyrelsen 2016-09-22, § 206

Regionfullmäktiges beslut
•

Budgetramar för nämnderna justeras enligt ledningskontorets förslag.

Regionfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget för 2017-2019 i juni 2016.
Efter beslutet kvarstår ett antal poster där beslut är taget på en övergripande nivå men
där ledningskontoret skulle återkomma med förslag på hur nämndernas budgetramar
ska justeras.
Det som återstår är fördelning av personalkostnadskompensation, fördelning av medel
för satsningar på jämställdhet och bristyrken, justering av budgetramar till följd av sänkt
internränta samt eventuella justeringar av nämndernas ramar till följd av förändring av
serviceförvaltningens internpriser.
Ledningskontoret har lagt fram förslag på hur nämndernas ramar ska justeras samt ett
förslag om att serviceförvaltningens internpriser lämnas oförändrade år 2017.
Regionstyrelsen har föreslagit att budgetramarna justeras enligt ledningskontorets
förslag. Styrelsen beslöt även, vid detta sammanträde, att serviceförvaltningens
internpriser ska vara oförändrade för år 2017.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S) Eva Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C) och
Brittis Benzler (V).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade
bifallits.
Expedieras

Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 174
Kulturplan 2017-2020
RS 2016/473

- Kultur- och fritidsnämnden 2016-08-23, § 66
- Ledningskontoret 2016-08-24
- Regionstyrelsen 2016-09-22, § 216
- Ledningskontoret 2016-10-07, komplettering till regionfullmäktige

Regionfullmäktiges beslut
•

Kulturplan för Region Gotland 2017-2020 fastställs med följande ändringar:
−

målet under avsnitt 3.2 Mötesplatser och arenor (sidan 15) ändras till Mål: En
samlad och kommunicerad bild över vilka existerande mötesplatser och arenor
som finns ska tas fram. En strategi för att genom extern finansiering7få till stånd
arenor för scenkonst och andra konstarter ska tas fram.

−

under avsnitt 6.3 Armlängds avstånd (sidan 55) sätts punkt efter ordet samarbete
och att resterande del i stycket stryks.

Den regionala kulturplanen är det styrdokument som målsätter regionens arbete med
kulturutveckling. Dokumentet ligger till grund för Kulturrådets bedömning av Region
Gotlands satsningar på kultur, vilket påverkar det statliga stödets omfattning.
Kulturplanen är också det verktyg som ska stärka förutsättningarna för kulturen på
Gotland och som styr arbetet med att uppnå målen med regionens kulturpolitik. Den
ger vägledning och gemensamma målbilder för planerings- och utvecklingsinsatser hos
samtliga berörda aktörer och ger uttryck för Gotlands samlade viljeinriktning.
Kulturplanen utgör också ett underlag som ska återspeglas i Region Gotlands övriga
planer. Kulturplanens övergripande syfte är att bidra till att nå målen i Vision Gotland
2025.
Regionala kulturplaner tas fram som en del i åtagandet att ingå i kultursamverkansmodellen. Kulturplanen omfattar, till skillnad från tidigare kulturplaner, all kultur på
Gotland, både den regionala inom kultursamverkansmodellen och den primärkommunala.
Den regionala kulturplanen togs i kultur- och fritidsnämnden i sin helhet den 23 augusti
2016. Dock lämnade opposition in ett yttrande där man bland annat redogjorde för sin
åsikt att planen är för detaljerad och för ambitiös, vilket gör den orealistisk under
rådande finansiella läge.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 174 forts.
Kulturplanen ska efter beredning och förslag i regionstyrelsen fastställas i
regionfullmäktige. Planen ska vara Kulturrådet tillhanda senast 4 november 2016.
Regionstyrelsen har föreslagit att kulturplanen för 2017-2020 fastställs. Styrelsen har
dock gett ledningskontoret i uppdrag att inför fullmäktiges sammanträde revidera
förslaget till Kulturplan 2017-2020 enligt följande.
Texten ”men en strategi för hur olika aktörer kan arbeta aktivt för att få till stånd ett
scenkonsthus bör tas fram” på s 13 utgår.
Texten under rubriken Mötesplatser och arenor/aktivitet rörande scenkonsthus
revideras.
Texten ”Genomförandet förutsätter en ramförstärkning på en miljon kronor per år”
gällande kulturgaranti på s 11 utgår.
Texten ”En strategi för att få till stånd en konstpedagogisk funktion behövs” på s 32
utgår och text som rör konstpedagogik ses över i enlighet med detta.
Anföranden
Anföranden hölls av Elin Bååth (Fi) och Peter Wennblad (M).
Yrkande
Filip Reinhag (S) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag med ändringsyrkande om att
− målet under avsnitt 3.2 Mötesplatser och arenor (sidan 15) ändras till Mål: En
samlad och kommunicerad bild över vilka existerande mötesplatser och arenor som
finns ska tas fram. En strategi för att genom extern finansiering7få till stånd arenor
för scenkonst och andra konstarter ska tas fram.
−

under avsnitt 6.3 Armlängds avstånd (sidan 55) sätts punkt efter ordet samarbete och
att resterande del i stycket stryks.

I detta instämde Simon Härenstam (M), Eva Nypelius (C), Karin Sutare (MP) och Ulf
Klasson (L).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Filip Reinhags
bifallsyrkande med ändringsförslag och fann att regionstyrelsens förslag med de av Filip
Reinhag föreslagna ändringarna hade tillstyrkts.
Expedieras

kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 175

Utvärdering av lovfritids
RS 2016/457

Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 74
Ledningskontoret 2016-08-18
Regionstyrelsen

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i oktober 2014 att tillstyrka en motion
om införande av tillfällig fritidsplats, så kallat lovfritids. Uppdrag gavs till barn- och
utbildningsnämnden, att i enlighet med nämndens eget förslag, genomföra
försöksverksamhet med lovfritids. Lovfritids erbjuds på sportlov, påsklov och höstlov.
Regionfullmäktige uppdrog även åt barn- och utbildningsnämnden att löpande
utvärdera insatsen för att i god tid, innan försöksperiodens slut, kunna redovisa eller ge
indikationer om verksamheten ska fortsätta i ordinarie verksamhet.
Barn- och utbildningsnämnden med dess förvaltning, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen, har utvärderat verksamheten och bedömer att lovfritids bör
avvecklas och försöksverksamheten upphöra. Bedömningen grundar sig, dels på att
nyttjandegraden är oerhört låg, dels på Region Gotlands ekonomiska situation.
Barn- och utbildningsnämnden har mot bakgrund av den ekonomiska situationen
föreslagit att försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut
2016. Som en följd av detta revideras Avgiftsregler för förskoleverksamhet och
skolbarnomsorg, på så sätt at avgiften för lovfritids utgår.
Ledningskontoret instämmer i barn- och utbildningsnämndens uppfattning att
försöksverksamheten bör avslutas både med hänsyn till de kraftiga besparingar som ska
genomföras kommande år och att nyttjandegraden varit låg.
Regionstyrelsen har instämt i barn- och utbildningsnämndens och ledningskontorets
förslag till beslut at försöksverksamheten ska avvecklas.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 175 forts.
Yrkanden
•

Johan Thomasson (L) yrkade att ärendet skulle återremitteras med motiveringen att
en ordentlig utvärdering ska göras. I detta instämde Simon Härenstam (M) Stefan
Wramner (M), Claes Nysell (L) och Eva Nypelius (C).

•

Brittis Benzler (V) och Björn Jansson (S) yrkade att ärendet skulle avgöras på dagens
sammanträde.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att ärendet skulle avgöras på dagens sammanträde.
Omröstning begärdes. JA för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och NEJ
för att ärendet ska återremitteras. 36 ledamöter röstade ja. 33 ledamöter röstade nej. 2 var
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Ärendet har genom
votering återremitterats (då mer än en tredjedel röstade för återremiss).
Expedieras

Regionstyrelsen (ledningskontoret Ekonomi) för åtgärd
Barn- och utbildningsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 176

Köpekontrakt för del av Visby Artilleriet 1:33
RS 2016/504

Regionstyrelsen 2016-09-22, § 230

Regionfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras.

Ordföranden informerade om att ärendet borde utgå. Anledningen är att det behöver
kompletteras.
Ordföranden ställde proposition på om ärendet skulle återremittera och fann att ärendet
skulle återremitteras.
Expedieras

Regionstyrelsen - Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 177
Köpekontrakt och exploateringsavtal för Visby Adjutanten 1
RS 2014/440

- (Regionstyrelsen 2015-10-29, § 316)
- Ledningskontoret 2016-08-05
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 194

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Adjutanten 1 till AB
Gotlandshem för en köpeskilling av 7 511 000 kronor och upprättat
exploateringsavtal med AB Gotlandshem godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 29 oktober 2015 att erbjuda AB Gotlandshem att teckna
markanvisningsavtal för två markområden, dels fastigheten Visby Adjutanten 1 och dels
ett markområde inom pågående detaljplaneläggning för kv. Sergeanten. Marken ska
anvisas på två år och prisnivån ska ansluta till vad som betecknas som marknadsmässigt
för området och till regionens bostadsförsörjningsplan för 2013-2018.
Gotlandshem har, i dialog med ledningskontoret, nu meddelat att man har för avsikt att
under senare delen av 2016 påbörja byggandet av bostäder inom fastigheten Adjutanten
1. Gotlandshem har framfört önskemål om att nu genomföra förvärv av fastigheten i
enlighet med regionstyrelsens beslut om markanvisning.
Ledningskontoret har gjort bedömningen att ett marknadsmässigt pris för byggrätterna i
detta läge ligger på 1 450 kronor per kvadratmeter bruttoarea (BTA) Detta pris ansluter
till den lägsta nivå som används vid pågående markanvisningstävling för kvarteret
Signallottan.
Regionstyrelsens beslut innehöll ett uppdrag att teckna ett markanvisningsavtal med
Gotlandshem för de båda utpekade markområdena. Eftersom bolaget är berett att,
redan nu, under innevarande år gå vidare med att bebygga en av tomterna, menar
ledningskontoret att det för denna tomt är mer ändamålsenligt att gå vidare med att
teckna exploateringsavtal och köpekontrakt direkt.
Föreliggande exploateringsavtal och köpekontrakt innebär att Gotlandshem ska betala
en köpeskilling om 1 450 kr/kvm för den BTA som anges i kommande bygglovsansökan. Köpeskillingen är beroende av byggrättens storlek, vilken hämtas från
företagets bygglovsansökan, totalt 5 180 kvm BTA.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 177 forts.
Total köpeskilling beräknas därför till 7 511 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att köpekontraktet och
exploateringsavtalet godkänns.
Anm: Regionstyrelsen beslutar om exploateringsavtal enligt reglemente och här görs ett

undantag.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade
bifallits.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 178
Ägaranvisning 2017 för Almi Företagspartner Gotland AB
RS 2016/462

- Ledningskontoret 2016-2016-08-22
- Regionstyrelsen 2016-09-22, § 214

Regionfullmäktiges beslut
•

Ägaranvisning 2017 för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
Jäv anmäldes av Björn Jansson (S) och Eva Nypelius (C).

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Ledningskontoret har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB
förhandlat fram ägaranvisning 2017 för Almi Företagspartner Gotland AB.
Ledningskontoret föreslår regionstyrelsen att godkänna ägaranvisningen för Almi
Företagspartner Gotland AB.
Regionstyrelsen har föreslagit att ägaranvisningarna godkänns.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade
bifallits.
Expedieras

ALMI Företagspartner AB
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 179
Motion. Kartläggning av elever med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning
RS 2015/742

- Motion 2015-11-23
- Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22, § 25
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-03-23, § 24
- Ledningskontoret 2016-06-21
- Regionstyrelsen 2016-09-22, § 226

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens yttranden och ledningskontorets kompletterande
information.

Reservation
Följande reserverades sig mot beslutet: Johan Thomasson (L), Ulf Klasson (L), Frans Brozén
och Claes Nysell (L).
Lena Grund (L) vill ha en kartläggning av hur det ser ut i den gotländska skolan – både
grundskolan och gymnasieskolan – för barn med olika neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar. Motionären ställer fyra frågor som hon vill ha besvarade genom
att regionfullmäktige ger barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en skriftlig rapport.
−

Hur många barn finns med olika former av neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar?

−

Vad gör skolan för dessa barn? På vilket sätt ges särskilt stöd för barnen så att de
ska klara av att uppnå målen för läroplanen? Redogörelse för varje enskild skola.

−

Vilka synpunkter har lärarna på vad de saknar i skolan för att stödja dessa elever?

−

Betygsstatistik för de senaste fem åren – hur många av dessa barn gick ur skolan
med icke godkända betyg i alla ämnen?

Barn- och utbildningsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
lämnat en redogörelse för vad skollagen (SFS 2010:800) säger om barns och elevers rätt
till stöd, information och inflytande, om utvecklingsarbete för medarbetarnas
kompetensutveckling när det gäller barn, elever och studerande med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning och om en strategisk satsning för att öka antalet specialpedagoger
och speciallärare.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 179 forts.
Ledningskontoret har i samarbete med utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen
valt att tillföra kompletterande information i ärendet.
Ledningskontoret bedömer att den information som nämnderna lämnar tillsammans
med kompletterande information som tagits fram i samarbete med utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen ger en översiktlig bild av hur arbetet med stöd till barn, elever
och studerande med behov av stöd planeras och följs upp. Det är inte möjligt att
redovisa arbetet utifrån detaljerad statistik om antalet barn då skolan inte för register
över barnens eventuella diagnoser.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med barn- och utbildningsnämndens och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens yttranden och
ledningskontorets kompletterande information.
Yrkanden
•

Brittis Benzler (V) tillstyrkte regionstyrelsens förslag.

•

Johan Thomasson (L) yrkade bifall till motionen.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Thomassons
yrkande om bifall till motionen och fann att regionstyrelsens förslag hade tillstyrkts.
Expedieras

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 180
Motion. Förbättrad vård för transpersoner
RS 2015/743

- Motion 2015-11-23
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-06-07, § 241
- Ledningskontoret 2016-08-24
- Regionstyrelsen 2016-09-22, § 227

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avstyrks i punkterna 1, 3 och 4.

•

Motionens förslag punkt 5 bifalls delvis: Information om var resurserna med
specialistkompetens finns, samt hur vårdmöjligheterna ser ut för transpersoner, ska
finnas tillgängliga på hemsida.

•

I övrigt anses motionen besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Elin Bååth, (F!), har lämnat motion till Regionfullmäktige angående ”förbättrad vård för
transpersoner” och yrkar följande.
1. Resurser ska finnas med specialistkompetens i transfrågor i varje vårdsteg, d.v.s. på
minst ett par vårdcentraler, på lasarett, ungdomsmottagning och i psykiatrin. Dessa
resurser skall konsulteras av övrig personal om en patient upplyser om att hen är
transperson.
2. Den som söker vård och stöd hos psykiatrin kring könsidentitetsfrågor ska behandlas
av psykiatriker, psykolog eller kurator med särskild dokumenterad kompetens inom
området, såvida patienten inte själv efterfrågar en annan person.
3. Vårdgivaren ska i alla steg kunna remittera till könsidentitetsutredning.
4. Den som önskar remiss till en av Sveriges sju könsidentitetsutredningsteam ska få det
av den vårdgivare som tillfrågas, och inte ytterligare skickas vidare.
5. Information om var resurserna med specialistkompetens finns, samt hur
vårdmöjligheterna ser ut för transpersoner, ska finnas tillgängliga på hemsida samt i
broschyrer på samtliga vårdinrättningar inklusive elevhälsan.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden för synpunkter. De föreslår
avslag på motionens yrkande i punkterna 1, 3, 4 och har lämnat yttrande som svar på
övriga punkter i motionen. Hälso- och sjukvårdsnämnden har även gett förvaltningen i
uppdrag att i bokslutet 2016 återredovisa det förbättringsarbete som pågår inom
området.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 180 forts.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att föreslå
regionfullmäktige att avslå motionens yttrande i punkterna 1, 3 och 4. Bedömningen
bygger på att
a) specialistkompetens finns i nationella könsidentitetsutredningsteam på fastlandet dit
gotländska patienter remitteras och
b) att plan finns för att öka grundläggande kunskaper kring HBTQ inom hälso- och
sjukvården på Gotland samt c) att de regler som tillämpas för remittering till
könsidentitetsutredning följer riktlinjer som gäller för samtliga verksamheter i hälsooch sjukvården.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, avstyrkt motionen i punkterna 1, 3
och 4 och föreslagit att motionens yrkande 2 och 5 anses vara besvarade med hälso- och
sjukvårdsnämndens yttrande.
Yrkande
•

Elin Bååth (Fi) tillstyrkte regionstyrelsens förslag samt yrkade att punkt 5 i motionens
förslag skulle bifallas med omformulering på så sätt att senare delen om broschyrer
på samtliga vårdinrättningar stryks. I detta instämde Stefaan De Maecker (MP), Simon
Härenstam (M), Ulf Klasson (L) och Anna Andersson (C).

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Bååths yrkande om
bifall till reviderad punkt 5 i motionen. Ordföranden fann att regionstyrelsens förslag
hade tillstyrkts med reviderad punkt 5.
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Folkhäls och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 181
Motion. Skapande av nytt politiskt utskott - Tillväxt- och
utvecklingsutskott
RS 2014/699

- Motion 2014-12-15
- Ledningskontoret 2016-08-21
- Regionstyrelsen 2016-09-22, § 228

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Johan Thomasson (L) yrkar i en motion att regionfullmäktige ger regionstyrelsen i
uppdrag att bilda ett TU, Tillväxt & Utvecklingsutskott, direkt underställt regionstyrelsen på Gotland.
Motivet för detta anges vara att skapa en bättre plattform för att kunna göra Gotland till
en av Sveriges bästa platser att driva företag på, varför det bedöms som nödvändigt att
ge näringslivet en bättre status i det regionala arbetet.
Ledningskontoret bedömer att det i dagsläget inte är lagligt enligt kommunallagen med
ett utskott som består av andra än förtroendevalda från nämnden. Det krävs också ett
särskilt beslut om andra än förtroendevalda och tjänstemän ska få närvara vid
sammanträden. Ledningskontoret har dock inga synpunkter på hur regionstyrelsen väljer
att organisera sitt beredningsarbete i utskott. Vidare konstateras att det är upp till
partierna att utse ledamöter med en lämplig kompetensprofil utifrån berörd nämnds
ansvarsområde och att ledamöterna är fria att föra dialoger med olika intressentgrupper.
Ledningskontoret delar dock motionärens syn på vikten av ett gott samarbete med
näringslivet och god dialog rörande inriktningen på det gotländska tillväxt- och
utvecklingsarbetet. Ledningskontoret bedömer att det finns förutsättningar att uppnå
detta genom ett utvecklat samarbete kopplat till den kommande tillväxtplanen för
Gotland.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås.
Yrkanden
•

Johan Thomasson (L) yrkade att motionen skulle bifallas.

•

Björn Jansson (S) tillstyrkte regionstyrelsens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 181 forts.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Thomassons
yrkande om bifall till motionen och fann att motionen hade avslagits.
Expedieras

Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 182
Motion. Utredning om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och
kalkindustrins framtid på norra Gotland
RS 2015/284

- Motion 2015-04-27
- Regionstyrelsen 2016-09-17, § 286
- Ledningskontoret 2016-08-23

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Simon Härenstam (M) har i en motion yrkat att Region Gotland påbörjar en utredning
om utvecklingsmöjligheterna för näringslivet och kalkindustrins framtid på norra
Gotland.
Enligt motionen har kalkbrytningen under lång tid haft stor betydelse för arbetstillfällen
på norra Gotland och för den svenska stålindustrin. ”Med den utdragna rättsliga
prövning som fortfarande pågår och osäkerheten som råder om påverkan på
grundvattnet gör att vi redan nu måste påbörja arbetet med hur vi på lång sikt kan
utveckla norra Gotland och analysera vilka satsningar som behöver göras för att trygga
arbetstillfällen och möjliggöra nya”.
Ledningskontoret skriver i sin bedömning att frågan om kalkbrytning på norra Gotland
har processats i många år i Region Gotland. I september 2008 sa dåvarande
kommunstyrelsen ja till fortsatt kalkbrytning, under förutsättning av att Bästeträsks
vattenkvalitet som framtida kommunal vattentäkt inte äventyras.
Regeringen beslutade 31 augusti 2015 att inrätta nya Natura 2000-områden på norra
Gotland. Regeringen aviserade samtidigt vikten av att Gotland har en fortsatt livskraftig
industri och näringsliv och utsåg Peter Larsson till kontaktperson för
näringslivsutveckling i Gotlands län. Hans uppdrag var att ta fram förslag på åtgärder
för hållbar näringslivsutveckling på Gotland som stärker Gotlands industri och
näringsliv. Regeringen avsatte 100 miljoner kronor för att genomföra framtagna förslag
på åtgärder. Slutrapporten ”Hållbara Gotland” presenterades 20 juni 2016.
Som en del i denna satsning ska Almi Företagspartner Gotland tillsammans med RISE
(Research in Sweden AB) genomföra en förstudie. Förstudien skall analysera alla
gotländska industriföretags utvecklingspotential och deras behov av specifika insatser.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 182 forts.
Avslutningsvis bedömer ledningskontoret att den förstudie som kommer att
genomföras av Almi Företagspartner Gotland och RISE är likvärdigt med vad
motionären efterfrågar.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen anses
besvarad med ledningskontorets tjänsteskrivelse.
Anföranden
Anföranden hölls av Simon Härenstam (M) Lena Celion (M), Cecilia Nygren (MP), Sven
Bosarfve (M, Björn Jansson (S) och Brittis Benzler (V).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att motionen anses
besvarad med ledningskontorets skrivelse.
Expedieras

Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 183

Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2016/9
- Lisa Kalströms avsägelse 2016-10-17
- John Funkquists avsägelse 2016-10-19
- Kaj Lundmarks avsägelse 2016-10-23
- Björn Ljungs avsägelse 2016-10-23

Regionfullmäktiges beslut
•

Lisa Kallström (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

•

John Funkquist (Fi) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Kaj Lundmark (SD) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

•

Björn Ljung (SD) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Lisa Kallström (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
John Funkquist (Fi) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Kaj Lundmark (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Björn Ljung (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Lisa Kalström
John Funkquist
Kaj Lundmark
Björn Ljung

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 184
Avsägelser och fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden, revisorer för
Region Gotlands räkenskaper och verksamhet, socialnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, byggnadsnämnden
RS 2016/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Hjalmar Croneborgs (MP) befrias från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden

•

Björn Franssons (MP) befrias från uppdraget som revisor

•

Lisa Kalströms (S) befrias från uppdraget som ledamot i Socialnämnden

•

Jakob Bandelins (MP) befrias från uppdraget som ersättare i socialnämnden

•

Roger Björkegrens (MP) befrias från uppdraget som ersättare i socialnämnden

•

Svante Agnestigs (MP) befrias från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

•

Cecilia Storm (M) befrias från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

•

Ny ledamot i socialnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Lisa Kalström, S)

(S)
•

Dan Blomgren, Stångagatan 10, 621 43 Visby

Ny ersättare i socialnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Jakob Bandelin, MP)

(MP) Margareta Johansson, Ravinstigen 15, 621 58 Visby

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Lena Stenström

•

Ny ersättare i socialnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Roger Björkegren, MP)

(MP) Anders Nordgren, Tunnbindaregatan 12, 621 57 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Lena Stenström

•

Ny ledamot i gymnasie- och utbildningsnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31
(efter Svante Agnestig, MP)

(MP) Blerina Rabushaj, Bangårdsgatan 10, 621 45 Visby
•

Ny ledamot i byggnadsnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31 (efter Hjalmar Croneborg, MP)

(MP) Karin Gardell, Kung Magnusväg 38, 621 39 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 184 forts.
•

Ny ledamot för revisorer för Region Gotlands räkenskaper och verksamhet 201610-24 – 2018-12-31 (efter Björn Fransson, MP)

(MP) Björn Möller, Sanda Prästgården 222, 623 79 Klintehamn
•

•

Val av ersättare i byggnadsnämnden, efter Karin Gardell, bordläggs till nästa
sammanträde
Ny ersättare i socialnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31
(efter Dan Blomgren, S)

(S)
•

Catarina Wahlström, Varpstigen 6, 624 49 Slite

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

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31
(efter Örjan Hillbom, S)

(S)
•

Tommy Johansson, Lummelunda Tjaulsvägen 8, 621 71 Visby

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

Ny ersättare i byggnadsnämnden 2016-10-24 – 2018-12-31
(efter Cecilia Storm, M)

(M)

Ingela Gardelin, Vibble Ulfsparre väg 3, 622 60 Visby

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Hjalmar Croneborgs (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden
Björn Franssons (MP) avsägelse från uppdraget som revisor
Lisa Kalströms (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Socialnämnden

Jakob Bandelins (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
Roger Björkegrens (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
Svante Agnestigs (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Cecilia Storms (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden
Expedieras

Berörda nämnder och styrelser, De entledigade, De valda
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 185
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Håkan Nybergs medborgarförslag om att behålla ”Toftastugorna” och att använda dem
till dagligverksamhet RS 2015/773
•

Socialnämnden 2016-09-21, § 120
•

•

Socialförvaltningen 2016-08-31

Medborgarförslag (inkom 2015-11-26)

Elsie Hanssons medborgarförslag om att ge information om potentiella hälsorisker med
elektromagnetiska fält RS 2015/595
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-13, § 87

•

Medborgarförslag (inkom 2015-10-05)

Beata Nilssons medborgarförslag om förbud att använda plastpåsar i affärer
RS 2015/857
•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-09-13, § 86

•

Medborgarförslag (inkom 2015-12-30)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 186

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Fredrik Isakssons medborgarförslag om övergångsställe på
Fältgatan och Artillerigatan samt rödljus på Allégatan

RS 2016/639
2016-10-03

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Sara Lidqvists medborgarförslag om avgiftsbelagda offentliga
toaletter vid torget i Hemse.

RS 2016/646
2016-10-04

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Sara Lidqvists medborgarförslag om att samtliga nämnders
kallelser och protokoll publiceras på www.gotland.se.

RS 2016/647
2016-10-04

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Katrin Johanssons medborgarförslag om att låta återvändande
tom buss ingå i tidtabell för kollektivtrafikens linje 13 mellan
Ljugarn och Roma (Inkom 2016-10-18) RS 2016/672

RS 2016/672
2016-10-18

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Malin Ohlssons medborgarförslag om nya vägskyltar på
Artillerigatan i Visby
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Expedieras:

Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

RS 2016/685
2016-10-21

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 187
Interpellation. Tilläggsanslag till socialnämnden
RS 2016/448

Socialnämndens ordförande Maria Björkman (S) besvarade interpellation av Stefan
Wramner (M) om tilläggsanslag till socialnämnden. Stefan Wramner tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-06-20

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 188
Interpellation. Cykelgarage vid busstationen i Visby
RS 2016/621

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om cykelgarage vid busstationen i Visby. Anna Hrdlicka tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-09-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 189
Interpellation. Gotländsk mjölk
RS 2016/627

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Sven Bosarfve (M)
om gotländsk mjölk. Sven Bosarfve tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2016-09-24

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 190
Interpellation. Hogräns förskola
RS 2016625

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade interpellation
av Ann-Christin Wallin (C) om Hogräns förskola. Ann-Christin Wallin (C) tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-09-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 191
Interpellation. Hälso- och sjukvårdsnämndens underskott
RS 2016/622

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Anna Hrdlicka (M) om hälso- och sjukvårdsnämndens underskott.
Anna Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde även Björn Jansson (S), Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP).
Interpellation 2016-09-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 192
Interpellation. Trygghet i Åhlénsgaraget i Visby
RS 2016/624

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om trygghet i Åhlénsgaraget i Visby. Anna Hrdlicka tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-09-24

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 193
Interpellation. Fasadlyktor på Kung Magnus Väg, vid kv. Björnen 1
och 2 i Visby
RS 2016/623

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) besvarade interpellation av
Simon Härenstam (M) om fasadlyktor vid kv. Björnen 1 och 2 i Visby på Kung Magnus
Väg. Simon Härenstam tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde även Lars Thomsson (C) och Bo Björkman (S).
Interpellation 2016-09-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 194
Interpellation. Vattenmätare i lägenheter
RS 2016/626

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Björn
Dahlström (C) om vattenmätare i lägenheter. Björn Dahlström tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Lars Bjurström (V).
Interpellation 2016-09-24

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 195

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Eva Gahnström (C)
Checklista för landsbygdssäkring

RS 2016/718
2016-10-26

Johan Thomasson m.fl. (L)
Ökat brukarinflytande i hemtjänsten

RS 2016/719
2016-10-26

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-10-24

Rf § 196
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Ola Lindvall (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om sex timmars arbetsdag.
RS 2016/ 714

Simon Härenstam (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om schemaläggning i datasystemet
Medvind.
RS 2016/ 717

Jesper Skalberg Karlsson (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) ställa interpellation om sänkta ersättningsnivåer för asylsökande.
RS 2016/ 716

Ingrid Engström (C) fick tillstånd att till Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis
Benzler (V) ställa interpellation om valfrihet i barnomsorgen.
RS 2016/ 715

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2016-10-24

Omröstning § 175
Ärende: Utvärdering av lovfritids
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Ärendet avgöras på dagens
sammanträde
NEJ: Johan Thomassons (L) yrkande om att
ärendet ska återremitteras

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Björn Jansson (S)
Viola Öst (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Greger Eneqvist (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Mats Sundin (S)
Bo Björkman (S)
Charlotta Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Helen Kristiansson (V)
Thomas Gustafsson (V)
Filip Reinhag (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Anna-Maria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Susanne Hafdelin (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Magnus Ekström (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Ola Matting (MP)
Karin Sutare (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
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)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Stefan Wramner (M)
Sven Bosarfve (M)
Anna Andersson (C)
Karl- Johan Boberg (C)
Margerat Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Ola Lindvall (C)
Anders Larsson (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Claes Nysell (L)
Elin Bååth (Fi)
Eva Pettersson (SD)
Två var frånvarande (SD)

Bilaga § 195

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. checklista för landsbygdssäkring
I februari 2014 beslutade Regionfullmäktige att bifalla en motion från Eva
Nypelius och Lars Thomsson om att landsbygdssäkra alla politiskt fattade
beslut. Detta beslut har ännu inte genomförts även om
samhällsbyggnadsförvaltningen gjorde ett försök att landsbygdssäkra
Räddningstjänstutredningen nu i oktober.
I mars 2010 beslutade Gotlands Kommun att ge IDA-gruppen (Inflytande
Delaktighet Ansvar) i uppdrag att ta fram en checklista för bedömningar
av konsekvenser för barn, samt genomför utbildningar. Detta
genomfördes och många kommunala beslut föregås numera av en
barnkonsekvensanalys. Samma process bör användas för att göra en
checklista för landsbygdssäkring
Därför föreslår jag:
att Region Gotland tar fram en checklista för landsbygdssäkring.
Bro 2016-10-23

Eva Gahnström

Bilaga § 195

Motion Regionfullmäktige

2016-10-24

Motion från Liberalerna på Gotland till Regionfullmäktige

Vad vill du ha hjälp med idag?

Om ökat brukarinflytande i hemtjänsten

Socialtjänstlagen är en ramlag – kommunerna kan själva tolka och besluta om vilken nivå på service och
omvårdnad som ska finnas. Det finns en frihet att anpassa insatser efter skiftande behov och önskemål.
Portalparagrafen i lagen talar bland annat om att verksamheten ska bygga på respekt för människors
självbestämmande, rätt till integritet och att frigöra enskilda människors och gruppers egna resurser.
2011 kom ett tillägg till lagen och en förstärkning av de äldres rättigheter: 5 kap 4 § som säger att:
…”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer ska leva ett värdigt liv och känna
välbefinnande(värdegrund). Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo
under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro med andra”
I begreppet ”ett värdigt liv” hör privat sfär och kroppslig integritet, självbestämmande individanpassning
och delaktighet samt insatser av god kvalitet samt gott bemötande. Till välbefinnande hör trygghet och
meningsfullhet. Vidare ska den äldre ”så långt möjligt kunna välja när och hur stöd och hjälp i boendet och
annan lättåtkomlig service ska ges. Syftet är främst att underlätta äldre människors inflytande över
innehållet och utformningen av hemtjänsten”. (prop. 2009/2010:116)
Den enskildes inflytande över sin omsorg har alltmer kommit i fokus. Olika projekt för ökat
brukarinflytande i hemtjänsten startade i tidigt 2000-tal - Projekt Personlig Service – ett arbetssätt med
rambeslut inom biståndsbedömningen. Flera av dessa PPS-projekt är sedan länge permanentade i
verksamheten – t.ex i Falun, Jönköping och Göteborg. Utgångspunkten är att den enskilde som erhåller
hjälp från hemtjänsten vet bäst själv vad brukare vill ha hjälp med av hemtjänsten och att biståndsbeslutet
är ett rambeslut inom vilket brukaren kan:
•
•
•
•
•

Byta beviljade insatser mot varandra
Ha inflytande över hur beviljade insatser ska utföras
Ha inflytande över vem/vilka som ska utföra insatserna
Byta dag för insats
Vidare ingår förstärkt kontaktmannaskap (den äldre väljer själv kontaktman) och brukartelefon.

Målet är att förstärka den enskildes inflytande över vad hen får hjälp med, hur och när servicen ges och av
vem eller vilka.

Varianter på PPS finns – tex i Askim i Göteborg där man får ett biståndsbeslut på hur många timmar man
har rätt till hemtjänst. Inom ramen för dessa timmar bestämmer man själv tillsammans med sin
hemhjälpare vilka insatser som ska utföras.
Även om det finns en viss flexibilitet redan idag inom hemtjänsten så blir det med PPS ”legitimt” att avstå
från ”regler” för hur en viss insats ska utföras. Ett exempel för att åskådliggöra: Istället för att som vanligt
få dammsugning och våttorkning av 2 rum och kök så kan man välja att få skåp och lådor städade eller att
få sin balkong städad och hjälp att inhandla och plantera blommor i balkonglådor eller man kan få sin
garderob och sina byrålådor städade och sina kläder vädrade.
Det finns inga begränsningar i vad personalen kan hjälpa till med. Erfarenheter och utvärderingar visar att
brukarna inte kommer med några orimliga önskemål. Men utifrån ett brukarperspektiv kan även ganska
begränsade ändringar vara betydelsefulla.
Utvärderingar redovisar att man utöver nöjda brukare har fått ett positivare arbetsklimat, vilket visat sig i
bl.a. lägre sjukskrivningstal. Arbetssättet är således inte bara bra för brukaren utan även hälsofrämjande
för personalen.
Med anledning av vad som ovan anförts föreslår vi regionfullmäktige :
•

Att hemtjänsten på Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS

Visby den 24 oktober 2016
Liberalerna på Gotland

Johan Thomasson

Lena Grund

Bror Lindahl

Claes Nysell

Ulf Klasson

Frans Brozen

Bilaga § 187

Svar på interpellation från Stefan Wramner (M) om begärt tilläggsanslag till
Socialnämnden
Jag kan hålla med interpellanten om att det inte är en optimal situation att gå upp till
Regionfullmäktige och äska tilläggsanslag mitt under verksamhetsåret, i synnerhet som
Socialnämnden uttryckligen är ålagda att hålla given budgetram. Jag kan också uppriktigt medge att
det inte är något vi skulle ha valt att göra, om det inte vore för att vi lärde oss förra året av våra
revisorer att vi är skyldiga att uppmärksamma Regionfullmäktige på den situation vi befinner oss i –
att vi med största sannolikhet inte kommer att klara hålla budgetramen 2016, hur många beslut om
motsatsen som än fattas.
Det går inte att besluta bort det faktum att allt fler behöver socialtjänstens stöd, samtidigt som
kostnaderna för detta blir högre.
Äskandet betyder naturligtvis inte att Socialnämnden rullar tummarna i väntan på bättre tider eller
att vi tror någon annan ska lösa vår ekonomiska situation. Det står inte likhetstecken mellan äskandet
och att jag och Socialnämnden menar att inget annat finns att göra. Sedan länge arbetar vi aktivt och
ständigt i nämnden med att hitta nya sätt att effektivisera verksamhet och minska kostnader, utan
att det alltför hårt ska drabba redan drabbade personer eller att det ska innebära kostnader i någon
annan ände, hos någon annan förvaltning eller senare i livet hos de personer som berörs. Bland de
beslut som fattats i kostnadsminskningssyfte under den här tiden kan till exempel nämnas
upphandling av all personlig assistans, smartare användning av ungdomsgruppens resurser kopplat
till Familjefokus, inrättande av eget hem för familjeutredningar och förstärkning av
familjehemsorganisationen, successiv personalförstärkning för att kunna implementera arbetssättet
tidig rehabilitering i hemmet, samlokalisering av dagverksamhet för dementa, avslut av engagemang
i öppna förskolor, avskaffande av tjänster såsom personligt ombud och fönsterputs inom
hemtjänsten.
Det handlar alltså om såväl satsningar i förebyggande syfte som åtstramningar av sådant vi inte
längre ”behöver” syssla med. På nämndens bord inför senaste sammanträdet låg nya förslag till
kostnadsminskningar, och förvaltningen fick nämndens uppdrag att dels följa upp effekten av beslut
inom Individutskottet när det gäller rehabilitering inom beroendeenheten för att se om pengarna
används på mest effektiva och resultatinriktade sätt, och dels att se över inom vilka verksamheter
det vore möjligt att pröva alternativa driftsformer för att kunna testa kostnader och kvalitet på dessa
jämfört med att hålla verksamheten kvar i egen regi. Även på andra områden uppdrogs åt
förvaltningen att fortsatt bereda underlag till nämnden som kan leda till ytterligare
kostnadsminskningar.
Jag vill påstå att jag och hela Socialnämnden – i samtliga partier - arbetar hårt tillsammans med
förvaltningen med att hitta sätt att förändra den ekonomiska situationen, men behoven ökar i högre
takt än våra resurser och den ekonomiska ramen är alltför snäv för det uppdrag vi har.

Maria Björkman (S)
Ordförande Socialnämnden

Bilaga § 188
Visby 2016-09-26
Interpellation Till: Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Om: Cykelgarage busstationen
Vid busstationen i Visby finns en bur (cykelgarage) där det är meningen att man ska kunna låsa in sin
cykel när man tar bussen någonstans. Så här står det på hemsidan: ”Från 2 maj kan du som har ett
busskort hyra plats i det låsta cykelgaraget vid Visby busstation. Du betalar i kollektivtrafikens
webbshop eller i appen Ridango”. Kostnaden för att nyttja cykelgaraget är 300 kronor för 30 dagar
och 50 kronor för 24 timmar.”
Jag undrar därför:
Hur många har använt sig av tjänsten hittills? Dygn resp. månadskort?
Hur lång tid har man beräknat för att investeringen ska vara betald?
Anna Hrdlicka (M)
Mitt svar:

1. Fem stycken 30 dagars kort ( 300 kr/st) är sålda samt fem dygns kort ( 50kr/st) är sålda,
under perioden 2 maj -10 okt.
2. Någon beräkning för när investeringen ska vara betald är inte gjord.
Syftet med cykelgaraget är att underlätta för de som vill kombinera cykel - buss ett steg i
rätt riktning inom Mobility Management tänket, dvs underlätta för byten mellan olika
trafikslag. Idén var att skapa ett låsbart cykelgarage när Visby busstation byggdes om i
vintras, så att resenärer som vill kombinera bussåkande med cykling, på ett säkert sätt kan
lämna sin cykel.
Marknadsföringen har väl inte varit den bästa, men förvaltningen planerar bättre
marknadsföring av kollektivtrafiken och då även cykelgaraget.
Kanske är priset satt för högt så det kommer att ses över. En avgift bör det vara så det finns
en styrning vem som har tillgång till garaget.

Tommy Gardell

Bilaga § 189

Interpellationssvar
2016-10-24

Gotländsk mjölk
Interpellationssvar.
Ledamoten Sven Bosarve (M) har i en interpellation ställt följande fråga:
Sven Bosarve skriver;
”På Gotland har på senare tid flera små lokala mejerier startats. Flera förvaltningar i vår
”ekokommun” köper för närvarande ekologisk mjölk från den globala livsmedelskoncernen
Arlafoods med säte i Danmark. Denna mjölk processas och förpackas på fastlandet.
Min fråga är:
- Är det möjligt att istället för ekomjölk köpa gotländsk mjölk från lokala mejerier.”
Svar på frågan:
Vid upphandling följer Region Gotland Lagen om offentlig upphandling (LOU) där krav
inte kan ställas på närproducerat. Trots detta har, i både det föregående och det nya
livsmedelsavtalet fr.o.m. 1 oktober 2016, Region Gotland en lokal grossist som levererar
gotländsk ekologisk mjölk. Dessa mjölkprodukter produceras av gotländska mjölkbönder
och processas och förpackas på Arla i Visby. Den gotländska mjölk som Region Gotland
köper är följande:
• Standardmjölk i 1 liters och 20 liters förpackningar
• Mellanmjölk ekologisk i 1 liters och 20 liters förpackningar
• Lättmjölk i 1 liters förpackning
Region Gotland köper även en liten andel 10 liters ekologisk mellanmjölk som processas
och förpackas på fastlandet. Det finns inte någon packlinje för 10 liters mjölk på Gotland.

Björn Jansson
Regionalstyrelsens ordförande

Bilaga § 190

Interpellationssvar
2016-10-24

Hogräns förskola
Ledamoten Ann-Christin Wallin (C) har ställt frågor angående information till föräldrar om
den verksamhetsförändring som diskuteras för Hogräns förskola.
Svar:
Nämnden har inte deltagit i några informationsmöten i frågan.
Förvaltningen har genomfört två bredare möte, ett före sommaren och ett nu i höst, det
har också varit en träff med föräldrarådet. Det har också varit en del brevväxling, samtal
och telefonsamtal mellan såväl förvaltning som nämndledamöter och föräldrar. Att det
finns möjlighet att driva fristående förskolor har framkommit i informationen. Ingen
kontakt har tagits med Coompanion för att bidra med information.

Brittis Benzler
Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Bilaga § 191

Interpellationssvar
2016-10-24

Hälso- och sjukvårdsnämndens underskott
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt frågor om hälso- och
sjukvårdens underskott.
1.

Hur mycket kommer respektive nämnd att behöva spara för att bidra till Hälso- och
sjukvårdens underskott?

2.

Hur kommer det att påverka servicenivån till medborgarna?

Mitt svar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden går mot ett underskott på 80 mnkr enligt deras egen
prognos för 2016. Regionfullmäktige beslutade den 20160626 att medge att nämnden fick
överskrida sin budgetram med nämnda belopp. Detta beslut i sig innebär att nämnden
fortfarande har svårigheter att få verksamhetens kostnader att stämma med de beslutade
ramarna och att regionen har ett fortsatt besvärligt ekonomiskt läge. För augusti så var
underskottet 8 mnkr för regionens totala ekonomi. Efter september så är det ett plus på 4
mnkr. Underskotten i Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden har efter
september balanserats via övriga nämnders överskott och finansens ökade intäkter.
I juni i år så beslutade regionfullmäktige att genomföra kostnadsminskningar på 170 mnkr
under de kommande tre åren, 2017-2019. Det fanns inte enighet kring detta utan
Moderaterna, Centern, Liberalerna och Sverigedemokraterna röstade för att minska
kostnaderna med 200 mnkr under samma period. Vi är därmed alla partier rörande överens
om att vi måste minska våra kostnader med betydande belopp. Skälet till dessa kraftiga
besparingar handlar om att vi måste minska vår kostnadsutveckling samt minska det
kommunala åtagandet. Vi skall med andra ord göra mindre, ta bort sådant som vi inte skall
sköta och i de fall annan utförare kan sköta verksamhet överlämna med eller utan pengar.
Vi behöver även omfördela pengar från annan verksamhet för att få råd att långsiktigt
värna vård, utbildning och omsorg, främst. Vi måste arbeta smartare, utnyttja möjligheter
till ännu bättre samarbete mellan kommunala verksamheter men även privata och ideella
aktörer. Att se nya möjligheter att utföra våra tjänster är viktigt. Det får inte bara handla om

att ta bort verksamhet, utan hur vi utför vår verksamhet. Detta kostnadsminskningspaket
kommer att påverka all verksamhet och påverka medborgarna. Detta innebär inte att
sjukvården och socialtjänsten inte skall spara. Trycket är lika stort på dem att minska
kostnaderna för att rymma verksamheten inom de ekonomiska ramarna.
Så mitt svar är att regionens alla verksamheter måste bidra och minska sina kostnader för
att få ekonomin i balans och detta kommer att påverka servicenivån för medborgarna.
Detta kommer att förändra vår verksamhet och vi måste göra det för att kunna möta den
demografiska utvecklingen och de nya utmaningar som välfärdssamhället kräver.
Visby 20161024

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 192

Bilaga § 193
Svar på interpellation Björnen 1 och 2, från Simon Härenstam
Simon Härenstam påstår att länsstyrelsen inte ger byggnadsnämnden rätt på någon punkt och att
kritiken är svidande. Som exempel lyfter han fram att fastighetsägaren inte fått möjlighet att yttra
sig. Sanningen är att fastighetsägaren har yttrat sig, att han inte har hindrats, och att det framgår av
länsstyrelsens beslut att den frågan inte utgör skäl att upphäva byggnadsnämndens beslut.
Härenstams påstående är alltså helt felaktigt.
Det som faktiskt har hänt, är att länsstyrelsen gjort en annan bedömning när det gäller
bygglovsplikten för fasadbelysningen än Byggnadsnämnden. Men det betyder inte att länsstyrelsens
bedömning är den självklart riktiga.
Byggnadsnämnden har valt att inte driva ärendet vidare för prövning i högre instans, men inte för att
det saknas sakliga argument. Det är snarare bilden av byggnadsnämnden, som en myndighet ute
efter att straffa en enskild som har skapats i ärendet. Det var framför allt på grund av en i olika media
framkallad oacceptabel situation som gjorde att nämnden inte valde att inte ta ärendet vidare till
mark- och miljödomstolen.
Priset för det är att de frågor som ställs i ärendet blir obesvarade. Och att det inte går att dra några
som helst slutsatser av Länsstyrelsens beslut om vad som är rätt och fel i ärendet. Länsstyrelsen har
också sagt sig välkomna en överprövning, då de anser att rättsläget är svårbedömt, och hade velat ha
vägledning i liknande fall i framtiden.
Detta går att utläsa av Länsstyrelsens beslut:
1. När det gäller bygglovplikten för ljusanordningar gör Länsstyrelsen precis som
Byggnadsnämnden bedömningen att rättsläget är svårbedömt.
2. Länsstyrelsen hänvisar till Boverkets rapport 2014:5, där Boverket föreslår att
bygglovsplikten för ljusanordningar tas bort, men då är det frågan om ”gatubelysning”, och
Länsstyrelsen är överens med Byggnadsnämnden om att ärendet inte handlar om
”gatubelysning”.
3. Länsstyrelsen hänger upp sig på att lamporna är för svaga för att vara bygglovspliktiga.
Byggnadsnämnden gör bedömningen att det är helhetsverkan som gör dem bygglovspliktiga.
Länsstyrelsen bemöter inte det.
4. Länsstyrelsen anför att ”omfattande julbelysningar med ljusslingor hängande över vägar på
lägre höjd än 4,7 meter inte ansetts bygglovpliktiga av Region Gotland.” En väldigt svag
jämförelse. Julbelysningen är tillfällig medan belysningen i ärendet är permanent.
Julbelysning och tillfälliga uteserveringar på Regionens mark handläggs för övrigt av
teknikförvaltningens enhet mark- och stadsmiljö, som också har tillsynen.
5. Sammanfattningsvis bryter länsstyrelsen ner ärendet i små enskildheter som kan uppfattas
som obetydliga och missar helheten. Min bedömning efter att studerat beslutet och även
träffat Länsstyrelsen efter att överklagandetiden gick ut, är att Länsstyrelsen om alla
omständigheter beaktats, skulle kunnat komma fram till att åtgärden är bygglovpliktig. Våra
större städer Stockholm och Göteborg tillämpar bygglovsplikt för fasadbelysningar i områden
med detaljplan.

Byggnadsnämnden ansåg ärendet vara av principiell betydelse, då belysningen inkräktade på det
allmänna och gaturummet, samt hur Plan- och bygglagen ska tolkas. Var går gränsen för hur vi ska
bedöma nästa ärende när man kanske befinner sig ännu längre in på vår gemensamma gata eller
platsmark? Som ett jämförande exempel tror jag inte Simon Härenstam skulle gilla om hans granne
bygger ett staket på hans tomt utan tillstånd, och skulle säkert agera.
Efter överklagandetiden gått ut har jag haft överläggningar med Länsstyrelsen angående deras
beslut. Då framkom att de hade välkomnat ett överklagande eftersom lagstiftningen är så osäker och
man hade önskat en dom i högre instans för att få förtydligande hur lagen ska tolkas. Ett beslut från
Länsstyrelsen skulle alltså i princip kunnat bli det omvända om de vägt samman allt i ärendet. Man
kommer därför att använda sig av det här ärendet i den tillsynsvägledning som Länsstyrelsen har för
Regionen som ett exempel på svårbedömd lagstiftning.
Till de konkreta frågorna:
A. Förvaltningen tidsätter inte enskilda ärenden. Bedömningen är dock att tidsåtgången för det här
ärendet inte är anmärkningsvärd. Många andra tillsynsärenden som går under medias radar tar
betydligt mer tid och resurser.
B. Förvaltningen vare sig tid- eller kostnadsätter enskilda tillsynsärenden. Kostnader tas inte hänsyn
till, det är lagstyrt att bedriva tillsyn, och Byggnadsnämnden har ansvar och skyldighet att tillse att
plan- och bygglagen följs inom Region Gotland. Åtgärder som bedöms kunna vara farliga för liv och
hälsa prioriteras.
C. En ickefråga. Detta var ett tillsynsärende, och gällde inte bygglov. Byggnadsnämnden kan inte
prioritera bygglovshandläggning före tillsynsarbete, Byggnadsnämnden har ansvar och skyldighet att
bedriva tillsyn och att plan- och bygglagen efterlevs. Byggnadsnämnden kan inte välja bort
tillsynsarbetet.
D. Detta var återigen ingen bygglovfråga, det var ett tillsynsärende, där fastighetsägaren
uppmanades söka bygglov.
Men om jag ska försöka svara ändå, så har frågan om Region Gotlands skyldigheter som myndighet
ställts mot Regionens möjlighet att genomföra sin myndighetsutövning i det offentliga rummet. Min
bedömning är att det är av hög principiell betydelse, och det är den frågan som varit motivet och
drivkraften, inget annat.
Det har begåtts formella fel, men jag anser inte att det är det som skulle ha skadat förtroendet.
Misslyckandet ligger snarare i den utpräglade oviljan från vissa håll att inte ens vilja se att det skulle
finnas något att pröva i ärendet. Både tonläget och förhållningssättet i Härenstams interpellation är
exempel på den oviljan och faktaresistensen, samt de mediala faktoider som spridits.
Men låt oss för skojs skull vända på resonemanget: Vi låtsas att någon hade blivit skadad av
nerfallande material från en fasadbelysning eller annan installation eller åtgärd som
byggnadsnämnden INTE gjort tillsyn på, hade vi klandrats då? I det här fallet befann sig lyktorna
hänga långt in och ner in i gaturummet och riskerade träffas av höga fordon och därmed kunde skada
oskyddade människor. Idag har fastighetsägaren hängt upp dem längre in och upp på hållarna.

Jag anser att det är bättre att ta ett beslut, än att inte våga göra det av rädsla för att göra fel. Som
politiker är det vår grundläggande skyldighet att ta beslut, gör vi inte det uppfyller vi inte vårt
uppdrag.
För övrigt har Byggnadsnämnden sedan en tid en av landets största auktoriteter inom
tillsynslagstiftning anställd, han var tidigare expert på tillsyn hos Boverket. Sedan i våras har vi även
en jurist med ansvar för tillsyn, även om hon inte deltagit i det här ärendet.
Jag vill slutligen peka på bristen på logik internt hos moderaterna i frågan om tillsyn/svartbyggen.
Anna Hrdlicka har i två interpellationer senaste året ifrågasatt de många obehandlade
tillsyn/svartbyggsärendena hos byggnadsnämnden, och nu ifrågasätter Simon Härenstam när vi
ingriper. Sannerligen svårt att förstå. Hur ska ni ha det?!

Karl-Allan Nordblom (MP) ordförande Byggnadsnämnden

Bilaga § 194

Interpellation till Tommy Gardell (s) angående vattenmätare i lägenheter
Eftersom Region Gotland har svårigheter att leverera den mängd vatten som efterfrågas så är det
angeläget att alla vattenförbrukare tar ansvar för och tjänar på att spara vatten.
1. Hur stor andel av de som bor i lägenhet har vattenmätare som gör att man betalar för det vatten
man förbrukar?
2. Har alla nytillkommande lägenheter individuella vattenmätare?
3. Vad gör Region Gotland för att stimulera till att fler lägenheter får individuella vattenmätare?
Lärbro 2016-09-26
Björn Dahlström (c)
Mitt svar:
1. Andelen som bor i lägenhet med individuell betalningsgrundande vattenmätare är noll (om vi med
lägenhet avser boende i hus med flera separata boenden). Vattenmätare från regionen finns bara en
per fastighet.
2. Inga nytillkommande lägenheter har individuella mätare.
3. Region Gotland har ingen särskild aktivitet igång för att stimulera till fler individuella mätare.
Tommy Gardell

