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Beslutande:

Bo Björkman (S), ordförande
Torgny Ammunet (S)
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Ingrid Engström (C) (för Lisa Blochman)
Björn Dahlström (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)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Roger Wärn (M) (kl. 17.35-19.30, § 207-220,

för Lena Celion)

Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S) (för Charlotte Andersson)
Linus Gränsmark (S)
Alexandra Dahlberg (S) (vakant plats S)
Mats Sundin (S) (kl. 15.35-19.30, § 201-

2016-11-21

Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Stefan Wramner (M)
Robin Storm (M) (kl. 17.10-19.30, § 206-220, för
Stefan Wramner)

Peter Wennblad (M) (för Håkan Onsjö)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S
Viola Öst (S) (för Mikael Nilsson)
Stefaan De Maecker (MP)
Karin Sutare (MP) (för Isabel Enström)
Karin Wizén (V)
Eva Ahlin (C) (för Anna Andersson)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Ola Matthing (MP) (för Karl-Allan Nordblom)
Lisbeth Bokelund (MP)
Ola Lindvall (C) (för Inger Olofsson)
Anders Larsson (C)
Johan Thomasson (L)
Claes Nysell (L) (för Ulf Klasson)
Frans Brozén (L )
Elin Bååth (Fi)
Eva Pettersson (SD)
Hanne Müller (SD)

Närvarande, icke tjänstgörande

Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
David Lindvall (S) (för Antonia Broén)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Boel Jormer (S) (kl. 18.00-19.30, § 208-220, för

Per-Anders Croon (M)
Jakob Dygéus (M)
Magnus Ekström (S)
Bertil Eneqvist (S)
Greger Eneqvist (S)
Eva Gustafsson (S)
Sixten Anna Johansson (V)
Bror Lindahl (L)
Karin Persson (Fi)
Nina Ruthström (Fi)
Jan Svensson (V)
Patrik Thored (M)
Ann-Christin Wallin (C)

Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)

Frånvarande

220, för Alexandra Dahlberg)

Per Edman (V)
Helén Kristiansson (V) (För Thomas
Gustafson)

Mona Eneqvist)

Vakant (SD)

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 197
Fyllnadsval. Nya ledamöter och ersättare samt val av ny ordförande i
regionfullmäktige
RS 2016/9

- Conny Kristensen Gahnströms avsägelse 2016-10-31
- Länsstyrelsen 2016-10-27, dnr: 201-3368-16
- Länsstyrelsen 2016-10-27, dnr: 201-3368-16
- Länsstyrelsen 2016-10-26, dnr: 201-3366-16
- Länsstyrelsen 2016-10-26, dnr: 201-3364-16
- Länsstyrelsen 2016-10-26, dnr: 201-3365-16

Regionfullmäktiges beslut
•

Conny Kristensen Gahnström (S) befrias från sitt uppdrag som ordförande i
regionfullmäktige.

•

Bo Björkman (S) väljs som ny ordförande i regionfullmäktige

•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Conny Kristensen Ganströms (S) avsägelse som ordförande i regionfullmäktige
Länsstyrelsens protokoll 2016-10-27 från sammanräkning som utvisar att Anneli
Klovsjö (S) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamoten Lisa Kalström (S).
Länsstyrelsens protokoll 2016-10-27 från sammanräkning som utvisar att Bertil
Eneqvist (S) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Anneli Klovsjö (S).
Länsstyrelsens protokoll 2016-10-26 från sammanräkning som utvisar att Nina
Ruthström (Fi) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren John Funkqvist (Fi).
Länsstyrelsens protokoll 2016-10-26 från sammanräkning som utvisar att Hannes
Müller (SD) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamoten Björn Ljung (SD).
Länsstyrelsens protokoll 2016-10-26 från sammanräkning som utvisar att Marianne
Danfjorden (SD) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Kaj Lundmark (SD).
Ordförande Torgny Ammunet (S) ställer proposition på om Conny Kristensen
Ganströms (S) kan befrias från sitt uppdrag som ledamot tillika ordförande i fullmäktige
och fann att så var fallet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 197 forts.
Ordföranden föreslog att Bo Björkman (S) skulle väljas till ny ordförande. Inga andra
föreslag framkom.
Ordförande ställde proposition på om Bo Björkman kunde väljas till ny ordförande i
regionfullmäktige att fann att Bo Björkman hade valts till ny ordförande.
Expedieras

De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 198

Revisorernas information

Revisorernas ordförande Carin Backlund informerade om revisorernas pågående arbete.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 199

Delårsrapport 2 för 2016
RS 2016/50

Ledningskontoret 2016-11 AU § 258
Regionstyrelsen 2016-10-27, § 249
pwc Granskningsrapport 2016-11-07
Regionen Gotlands revisorer 2016-11-07

Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapport 2 för 2016. godkänns

•

Vikten understryks av att samtliga nämnder arbetar för att nå en ekonomi i balans
och att de resultatkrav som regionfullmäktige beslutat om 2016-04-25 (§ 57) uppnås.

•

Nämnderna får i uppdrag att även inkomma med månadsrapport för oktober och
november under år 2017, inklusive prognos.

•

Rapporten för oktober ska inkludera investeringsprognos för resten av året 2017,
som uppföljning av motsvarande rapport given i delårsrapport 2016:2.

Det ekonomiska resultatet i perioden januari - augusti uppgår till 95 miljoner kronor.
Resultatet är så positivt tack vare att semesterlöneskulden är på sin lägsta nivå efter
semestrarna. Reavinster på 18 miljoner kronor är bokförda i perioden. Prognosen för
2016 ligger på -8 miljoner kronor för regionen totalt. En prognos på balanskravsresultatet visar -26 mnkr vilket innebär att ingen del av 2015 års underskott på -71 mnkr
kommer att kunna regleras 2016 utan måste regleras 2017 och 2018.
Nämnderna redovisar i sina prognoser ett samlat underskott på 70 mnkr jämfört med
budget. De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är hälso- och
sjukvårdsnämnden (-80 mnkr) och socialnämnden (-43 mnkr). Övriga nämnder räknar
med ett överskott.
Ett flertal åtgärder har vidtagits under året för att vända det negativa resultatet från
föregående år och det förväntade underskottet i år. Regionfullmäktige har beslutat om
resultatkrav på 40 mnkr fördelat på samtliga nämnder förutom hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden. Fullmäktige har också gett 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 (RF § 88 2016-06-20).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 199 forts.
En rad besparingsuppdrag beslutades av regionfullmäktige som innebär att 170 miljoner
kronor ska sparas under perioden 2017-2019. Investeringsutgifterna uppgår till 352
miljoner kronor i perioden, vilket är en mycket hög nivå. Prognosen på
investeringsutgifterna beräknas till runt 600 miljoner kronor.
Antal anställda uppgår till 6 178 och har minskat med 79 sedan årsskiftet. Sjukfrånvaron
uppgår till 5,8 procent vilket är en ökning med 0,3 procentenheter jämfört med augusti
2015. Sjukfrånvaron är oroande och i fokus på många förvaltningar.
Regionstyrelsen har föreslagit att: 1. delårsrapport 2 för 2016 ska godkännas. 2. De föreslår
även att Regionstyrelsen understryker vikten av att samtliga nämnder arbetar för att nå
en ekonomi i balans och att de resultatkrav som regionfullmäktige beslutat om 2016-0425 (§ 57) uppnås. 3. Nämnderna får i uppdrag att även inkomma med månadsrapport
för oktober och november under år 2017, inklusive prognos. 4. Rapporten för oktober
ska inkludera investeringsprognos för resten av året 2017, som uppföljning av
motsvarande rapport given i delårsrapport 2016:2.
Region Gotlands förtroendevalda revisorer har granskat delårsrapporten och utifrån deras
översiktliga granskning gör de följande bedömning:
•

Delårsrapporten har i allt väsentligt upprättats enligt lagens krav och god
redovisningssed med reservation för tidpunkten för aktivering av investeringar som inte
är i enlighet med normering.

•

Vi bedömer att lämnad prognos inte är förenlig med de finansiella mål som
regionfullmäktige beslutat i budget för året. Vår bedömning överensstämmer med
regionstyrelsens bedömning.

•

De verksamhetsmässiga målen kan inte bedömas mot bakgrund av att dessa inte följs
upp i delårsrapporten.

Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Johan
Thomasson (L) och Stefaan De Maecker (MP).
Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Alla nämnder
Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200

Strategisk plan och budget 2017-2019
2016/7

Ledningskontoret 2016-10-06
Ramberäkning 2016 per nämnd/förvaltning, reviderad 2016-10-27
Balansplan 2017
Finansieringsbudget 2017, reviderad 2016-10-27
Finansieringsplan 2017-2019 inför fullmäktige
Resultatplan
Investeringsbudget 2017-2021
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, ledningskontoret 2016-10-25

Regionfullmäktiges beslut
•
•
•

Driftsbudget 2017 fastställs enligt förslag.
Investeringsbudget 2017 fastställs enligt förslag.
Den kommunala skattesatsen för år 2017 fastställs till 33:60 kronor per 100
skattekronor.

•

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

•

Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen
maj 2017 med investeringsplan 2018-2022 för Alléskolan och Humlegårdskolan,
lokaler i kvarteret Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola.
Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över perioden.

•

Barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i
uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan för nämndernas
IT-investeringar 2018 – 2022.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en
investeringsplan för vatten och avfall för perioden 2018 – 2022. Planen ska innehålla
kommande taxekonsekvenser med anledning av det stora investeringsbehovet.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen
2017 med mer utförligt underlag angående akut omhändertagande och
intensivvårdsavdelningen (IVA). Underlaget ska innehålla driftskonsekvenser och
verksamhetsmässiga förändringar gällande till exempel vårdplatser.

•

Serviceförvaltningen får i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med
en reviderad skolköksplan 2018-2022. Detta under förutsättning att beslut tas i
fullmäktige i november 2016 om förändrad investeringsplan för skolkök.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
•

Tekniska nämnden medges 40 miljoner kronor i investeringsbudget 2017 och 10
miljoner kronor i investeringsplan 2018 för uppförande av anläggning för
elanslutning av fartyg färjeläge 5, 6 och 7 i Visby hamn.

•

Investeringsbudget kompletteras med 5 miljoner i en pott för belysning på vägar på
landsbygden.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till regionstyrelsen med ett mer
utförligt investeringsunderlag angående infrastruktursatsning för stadsmiljö gällande
kryssningskajen. Regionstyrelsens ska godkänna underlaget innan investeringsmedlen kan aktiveras.

•

Redaktionell ändring på sid 103 i investeringsförslaget där det ska stå First responeder
istället för släckbil.

Reservation
Reservation till förmån för förslag om tilläggsuppdrag gjordes av följande ledamöter, se
separat bilaga.

Det ekonomiska läget för regionen är mycket allvarligt. Regionen måste de kommande
tre åren återställa det negativa balanskravsresultatet efter 2015 års bokslut.
Utvecklingen de senaste åren visar på att regionen måste minska sina kostnader för att
kunna balansera mot förväntade intäkter. Regionen har stora överkostnader i relation till
standardkostnaden, framförallt inom utbildningsverksamheten, men även inom individoch familjeomsorg samt i viss mån hälso- och sjukvård. Skulle kostnadsutvecklingen
fortsätta i samma takt samtidigt som den demografiska utvecklingen visar på fler barn
och äldre så skulle regionens ekonomi helt haverera. Besparingskraven skulle inom ett
par år hamna på nivåer uppemot 400 mnkr.
Nämnderna fick vid beslut om Strategisk plan och budget, Rf 2016-06-20, § 90, i
uppdrag att inför budgetavstämningen återkomma med lägesrapport av givna uppdrag
till ledningskontoret. Ledningskontorets beredning av dessa redovisas vid
regionstyrelsens sammanträde 2016-11-24. Det är av stor vikt att nämnderna lyckas med
att genomföra sina besparingsuppdrag framåt. Att år efter år arbeta utifrån en upplevd
orealistisk budget ger dåliga förutsättningar för en aktiv och utvecklingsinriktad
verksamhet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
Regionfullmäktige, 2016-06-20, § 89, tog i beslut om nytt styrkort finansiella mål för
perioden 2016-2019. Dessa mål innebär att regionen ska ha en budget och resultat på
minst 2 procent av nettokostnaden, soliditeten ska vara minst 45 procent, nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och bidrag, de materiella
tillgångarna ska vårdas och skattefinansierade investeringar ska egenfinansieras. De
finansiella målen ska vara styrande.
DRIFTBUDGET
A. Nya beslut personalkostnadskompensation
och resursfördelningsmodeller

(mnkr)

S-MP-V

Avsatt för personalkostnadskompensation

C-M-L

52

52

Personalkostnadskompensation 2 %

-58

-58

Jämställdhetssatsning

-10

-10

Rekrytering bristyrken

-3

-3

Avsatt för resursfördelningsmodeller

34,6

34,6

Resursfördelningsmodell BUN totalt

-11,1

-11,1

Resursfördelningsmodell GVN totalt

-0,6

-0,6

Resursfördelningsmodell HSN totalt

-35

-35

Resursfördelningsmodell SON totalt

-19,6

-19,6

Delsumma resursfördelningsmodeller

-31,6

-31,6

-50,6

-50,6

36

36

Externa avtal

-15,4

-15,4

Interna priser

-4,1

-4,1

16,5

16,5

KFN: Ramtillskott nytt avtal Kustparksbadet

-0,8

-0,8

KFN: Förstärkt bemanning fritidsgårdar

-0,9

-0,9

BUN: Kompensation ökad hyra nya kulturskolan

-4,9

-4,9

GVN: Kompensation ökad hyra nya gymnasieskolan

-8,1

-8,1

Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och
resursfördelningsmodeller
B. Externa avtal och interna prishöjningar
Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

Delsumma externa avtal och interna priser
C. Förslag till ramtillskott

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
GVN: Naturbruksprogrammet, återställning tillfälligt 3 årigt
anslag
SON: Förstärkt familjehemsorganisation

0,8

0,8

-5

-5

SON: LSS-verksamhet

-7

HSN: Generellt ramtillskott

-3

-3

-0,6

-0,6

-1,2

-1,2

-1,6

-1,6

-2,5

-2,5

-2,7

-2,7

HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri
mammografi (not: justerat i RF § 100 2016-06-20 -0,6 mnkr)
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om avgiftsfri öppenvård
för personer 85 år och äldre
HSN: Kompensation för riksdagsbeslut om höjd ålder för
avgiftsfri tandvård
HSN: Kompensation ökad hyra psykiatrilokaler
HSN: Kompensation ökad premie LÖF
HSN: Generellt ramtillskott

-55
-92,5

Delsumma ramtillskott

-30,5

D. Besparingar
Utbildningssektorn

15

BUN - utbildning

16

GVN - utbildning

5

Myndighetsutövning

4

BN - myndighetsutövning

2,5

MHN - myndighetsutövning

1,5

Kultur och fritid

3

Teknisk verksamhet

3
5

TN - teknisk verksamhet

5

TN - minskat periodiskt underhåll

9

Vård och omsorg

0

Intern service

0
20

RS/serviceförvaltningen, intern service

17

Effektivisering administration

10

RS/LK intern administration och ledning

10

Politisk verksamhet - arvoden

0,1

0,1

Finansförvaltning: Minskad pott asylsökande

0,9

0,9

Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017 (beslut juni 2016)

10

10

Finansförvaltning: Ökade reavinster 2017

10

Delsumma besparingar

90

68

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
Summa justeringar (A+B+C+D)

-36,6

3,3

64

64

27,4

67,4

-27

-27

Utgångsläge inför budgetberedningen (uppdaterat värde)

Justerat resultat
Avsättning för återställning av balanskrav

INVESTERINGSBUDGET

Tekniska nämnden ansöker hos regionstyrelsen om att 40 miljoner kronor (mnkr) tas
upp år 2017 i investeringsplanen avseende uppförande av anläggning för elanslutning av
fartyg färjeläge 5, 6 och 7 i Visby hamn och om att 10 mnkr upptas i investeringsplanen
år 2018 (enligt § 210 tekniska nämnden 2016-10-19). Finansiering av driftkostnader
kommer att ske fullt ut via hamntaxan för linjetrafikens affärsverksamhet alternativt via
ett separat avtal för elanslutning.
Investeringsbudget

2017

(mnkr)

Regionstyrelsen
Ledningskontoret
-

pott

0,1

-

IT-investeringar

7,0

Serviceförvaltningen
-

pott

-

IT-investeringar

-

lokalinvesteringar

2,0
11,0
0,0

Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
-

anslagsfinansierad verksamhet, inkl pott

194,1

-

affärsdrivande verksamhet

121,0

Samhällsbyggnadsförvaltningen
-

räddningstjänsten

1,5

Byggnadsnämnden
-

pott

0,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
-

pott

0,2

Kultur- och fritidsnämnden
-

pott

1,5

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
Barn- och utbildningsnämnden
-

pott

-

lokalinvesteringar

-

IT

8,0
15,5
6,5

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
-

pott

3,0

-

lokalinvesteringar

0,0

-

IT

0,3

Socialnämnden
-

pott

2,0

-

lokalinvesteringar

3,0

Hälso- sjukvårdsnämnden
-

pott

-

lokalinvesteringar

18,0
8,6

-

IT

1,0

Investeringsbudget totalt

360,1

Anföranden
Anföranden hölls av Saga Carlgren (V), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Leif
Dahlby (S), Lars Bjurström (V)Lennart Petersson (S),Inger Harlevi (M) och Lena Celion (M).
Yrkanden
•

Ordförande Björn Jansson (S), Brittis Benzlers (V), Stefaan De Maecker (MP) och Elin
Bååth (Fi), tillstyrkte regionstyrelsens förslag, enligt tabell kolumn S-V-MP.

•

Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L) yrkar på driftsbudget
enligt tabell kolumn C-M-L, oförändrad skattesats samt följande utredningsuppdrag.
Eva yrkade även a på att Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
regionfullmäktigs direktiv och rekommendationer till nämnderna godkänns. Björn
Jansson (S) instämde i att riktlinjerna godkänns.
Personalfrågor
HR-råd inrättat under regionstyrelsen alternativt regionstyrelsens arbetsutskott med
avsatt tid för HR-frågor
Uppdrag att jobba med kompetensförsörjning, bemanningsplan, lönebildning,
omställningsarbete mm. För att klara ekonomin behöver minst 300 tjänster bort
enligt delår 1.
HR-direktörens mandat att leda HR-chefer på förvaltningarna för en tydlig
koncernstyrning.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200 forts.
Inriktning att kommande budgetar skall ta höjd för verklig lönekostnad istället för
att som nu bygga in indirekta besparingar. Viktig för att vara en attraktiv
arbetsgivare och klara av att såväl bibehålla som rekrytera rätt kompetens till
organisationen.
Socialnämnden
Översyn av vad som kan upphandlas av externa utförare, t ex Pjäsen. Se över HVBboendena och anpassa efter antal ensamkommande samt efter statens kommande
bidragssystem.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionledningen måste ställa tydliga krav på att följa av fullmäktige beslutad
budgetnivå. Enligt månadsrapporten för september är kostnadsökningen 2,8 %
men för att klara det prognostiserade resultatet på minus 80 miljoner i år får de ha
maximalt en kostnadsökning på 1,8 %. Kostnaderna för hyrpersonal ökar trots
”stoppåtgärder”.
Vi föreslår att en styrelse för sjukhuset inrättas. Behövs ett nytänk organisatoriskt!
Styrelsen skall bestå av en kombination av lekmän och professionella med kunskap
inom styrning och ledning.
Vi föreslår också Externt ledningsstöd till HSN, ekonomi, personal m.m.
Fokus måste också läggas på den grupp (5-10% av befolkningen) som nyttjar ca
85 % av sjukvården. Här måste gå att effektivisera processerna, få en helhetssyn
runt människan och på det sättet skapa effektivitet men framförallt också ökad
trygghet för individen. Minska antalet återinläggningar på sjukhuset.
bifall till regionstyrelsens förslag om investeringsbudget 2017 med följande tillägg:
− Investeringsbudget kompletteras med 5 miljoner i en pott för belysning på vägar
på landsbygden. Detta är viktigt för att det skall vara attraktivt att bosätta sig
runt om på ön och behövs för att ev. möta upp de besparingar som Trafikverket
gör. Pengarna skall användas till att ersätta uttjänta belysningsarmaturer inklusive
stolpar på statliga vägar såväl som enskilda vägar med statsbidrag för utbyte samt
för att ersätta uttjänta belysningsarmaturer inkl stolpar.
•

Björn Jansson (S) yrkade avslag på Eva Nypelius (C)s tilläggsyrkande om
utredningsuppdrag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 200forts.
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkade på ett tillägg om att tekniska nämnden får i uppdrag
att återkomma till regionstyrelsen med ett mer utförligt investeringsunderlag
angående infrastruktursatsning för stadsmiljö gällande kryssningskajen.

•

Regionstyrelsens ska godkänna underlaget innan investeringsmedlen kan aktiveras. I
detta instämde Simon Härenstam (M) Lars Thomsson (C) och Björn Jansson (S).

•

Tommy Gardell (S) yrkade på en redaktionell ändring gällande räddningstjänsten i
tekniska nämndens investeringsförslag på sid 103 där ska det stå First responder i
stället för släckbilar.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag på driftsbudget med
investeringsbudget och Eva Nypelius yrkande om bifall till förslag enligt tabell C,M och
L fann att regionstyrelsens förslag vunnit bifall. Omröstning begärdes. JA för
regionstyrelsens förslag och NEJ för Eva Nypelius yrkande. 37 ledamöter röstade ja. 33
ledamöter röstade nej. 1 var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Regionstyrelsens förslag har efter omröstning vunnit bifall.
Ordföranden ställde proposition på oförändrat skattesats och fann att så var fallet.
Proposition ställdes om godkännande av Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt
regionfullmäktigs direktiv och rekommendationer till nämnderna, och fann att dessa
hade godkänts.
Proposition ställdes om att avslå eller bifalla Eva Nypelius (C)s yrkande om
tilläggsuppdrag och ordföranden fann att dessa hade avslagits. Omröstning begärdes. JA
för avslag på tilläggsuppdragen och NEJ för bifall till tilläggsuppdragen. . 37 ledamöter
röstade ja. 33 ledamöter röstade nej. 1 var frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur
var och en röstade. Tilläggsuppdragen hade avslagits.
Proposition ställdes på Stefaan De Maecker (MP) yrkande om att återföra
investeringsanslag gällande stadsmiljö för kryssningskajen till regionstyrelsen.
Ordföranden fann att investeringsanslaget skulle återföras till regionstyrelsen.
Proposition ställdes om redaktionell ändring av investering för räddningstjänsten från
släckbilar till First responder och ordföranden fann att redaktionell ändring ska göras.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi
Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 201
Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020
RS 2015/831

Ledningskontoret 2016-09-20
Regionstyrelsen 2016-10-27, § 238

Regionfullmäktiges beslut
•

Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 antas som gällande för det regionala
tillväxtarbetet 2016-2020.

•

Om möjlighet finns, bör norra Gotlands särskilt utsatta förutsättningar, vad gäller
antalet arbetstillfällen, utbildningsinsatser och infrastruktur, tas hänsyn till vid
fördelning av insatser i kommande handlingsprogram.

Regionstyrelsens arbetsutskott godkände vid sammanträdet 2016-01-19 att samrådsversion för Hållbar tillväxtplan för Gotland 2016-2020 skulle ut på samråd till berörda
aktörer och de politiska partierna i regionfullmäktige. Ledningskontoret sammanfattade
synpunkterna från samråden i ärende vid regionstyrelsens sammanträde 2016-06-02 och
regionstyrelsen godkände underlaget som grund för fortsatt arbete inklusive tidsplanen
att nytt förslag behandlas av regionstyrelsen 2016-09-22.
I detta reviderade förslag har hänsyn tagits till synpunkter inkomna från samråden.
Dokumentet har också bytt namn för att bättre matcha den ordning som kategoriserar
ärenden i planer, program, strategier, etc inom Region Gotland.
Det reviderade förslaget innebär ett förtydligande av prioriteringar inom ramen för den
regionala tillväxtpolitiken, vilket gör att det även i tydliga delar sammanfaller med
regeringens näringslivspaket som antogs av regeringen i slutet av juni 2016.
Viktigt att notera är dock att Kulturplan 2017-2020, som hanteras under samma höst
som detta ärende, fångar attraktionskraften för att bo och leva på Gotland samt även
myllan för det kulturella företagandet. Den senare avsmalningen är således i praktiken
bara begränsad till tillväxtprogrammet i sig och inte Region Gotlands samlade
verksamhet, så som den planeras de närmaste åren.
Slutligen har förslaget även anpassats till den metodik för programsättning av uppdrag
som Tillväxtverket förväntas tillämpa när det gäller regeringens näringslivspaket för
Gotland i närtid.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 201 forts.
Ledningskontoret bedömer att det är största vikt att få en så bra matchning mot
regeringens näringslivspaket som möjligt, för att tillväxtprogrammet och
näringslivspaketet ska kunna verka tillsammans. Det är i det närmaste imperativt att
säkerställa att de två program som styr finansieringen av de regionala tillväxtmedlen de
kommande åren – det av regionen framtagna tillväxtprogrammet och Tillväxtverkets
programsättning av regeringens näringslivspaket – har samma inriktning och mål så att
de kan medfinansiera varandra och borga för en strategisk långsiktig utveckling.
Ledningskontoret noterar att det inte är optimalt ur koordineringshänseende att beslutsprocessen rörande det aktuella ärendet föregår Tillväxtverkets programsättning av
regeringsuppdraget rörandet näringslivspaketet för Gotland, och inte heller de förstudier
som har initierats kopplat till uppdraget.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att de ytterligare synpunkter och förslag
till förändringar som redovisats från (S), (V) och (MP) respektive (C) vid dagens
sammanträde inarbetas av ledningskontoret i tillväxtprogrammet och detta i samråd med
respektive förslagsställare.
Regionstyrelsen gav även en del uppdrag:
•

Ledningskontoret får i uppdrag att ta fram en genomförandedel för programmet i
samverkan med berörda aktörer.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, tillsammans med besöksnäringens aktörer och
Inspiration Gotland AB, ta fram en långsiktig regional besöksnäringsstrategi.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att, i samråd med förslagsställarna, inarbeta förslag
på förändringar i och synpunkter på tillväxtprogrammet. Slutlig version av
programmet ska bifogas kallelse till regionfullmäktige.

Regionstyrelsen föreslog fullmäktige att Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 antas
som gällande för det regionala tillväxtarbetet 2016-2020.
A nför a nden
Anföranden hölls av Simon Härenstam (M), Inger Harlevi (M), Stefan Nypelius (C), Brittis
Benzler (V), Lena Celion (M), Johan Thomasson (L), Anna Hrdlicka (M), Karin Sutare (MP),
Rober Hall (MP) och Jonas Niklasson (C).

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 201 forts.
Yr k a nden
•

Elin Bååth (Fi) yrkade avslag på tillväxtprogrammet.

•

Linus Gränsmark (S) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag samt yrkade att följande
skulle tillfogas tillväxtprogrammet: Att om möjlighet finns, bör norra Gotlands
särskilt utsatta förutsättningar, vad gäller antalet arbetstillfällen, utbildningsinsatser
och infrastruktur, tas hänsyn till vid fördelning av insatser i kommande
handlingsprogram. I detta instämde Eva Nypelius (C) och Meit Fohlin (S).

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Bååths avslagsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag hade vunnit bifall. Därefter ställde
ordförande proposition på Linus Gränsmarks tilläggsyrkande och fann att
tilläggsyrkandet vunnit bifall. Regionstyrelsens förslag har med tilläggsyrkandet vunnit
bifall.
Expedieras

Inspiration Gotland AB
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 202
Låneram och delegation att anvisa medel ur eget kapital
RS 2016/645

Regionfullmäktiges beslut
•

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.

•

Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.

•

Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.

•

Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur
Region Gotlands eget kapital.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget om
regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets
ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av
nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och hur stor
del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för regionens
upplåning.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som även 2017 innehåller stora
projekt såsom färdigställande av kryssningskaj och muddring av hamnen i Klintehamn
så föreslår ledningskontoret att ramen för upptagande av långfristiga lån även 2017 sätts
till 300 miljoner kronor. Målet är att framledes sänka investeringsnivån och därmed även
nivån för upplåning.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret föreslagit att
•

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.

•

Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.

•

Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.

•

Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur
Region Gotlands eget kapital.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade bifallits.
Expedieras: Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 203
Ombudgetering av medel och överföring av ansvar för världsarvsfrågor
RS 2016/618

- Ledningskontoret 2016-09-28
- Regionstyrelsen 2016-10-27, § 251
- Byggnadsnämnden 2016-11-09, § 199

Regionfullmäktiges beslut
•

Tjänsten som världsarvsamordnare överförs från byggnadsnämnden till
regionstyrelsen från och med 2017-01-01.

•

Frågan om överföring av medel från BN återkommer.

Medel överfördes 2007 för tjänst som världsarvssamordnare från regionstyrelsen
(ledningskontoret) till byggnadsnämnden i samband med att en ny organisation för
världsarvet antogs av kommunstyrelsen (KS § 79 2007-03-29). Samtidigt kvarstod medel
motsvarande 200 000 kronor under regionstyrelsen för världsarvsutveckling. Dessa
medel har efter redovisning överförts till byggnadsnämnden årligen.
Arbete med världsarvet är under utveckling. Världsarvets profil behöver stärkas både
internt och externt. En ny handlingsplan ska tas fram som kräver ett sektorsövergripande tillvägagångssätt. Sedan 2003 års handlingsprogram (KS § 256 2003-10-30) för
Hansestaden Visby behöver fler aktörer involveras och nya områden integreras i arbetet,
t.ex. hållbar besöksnäring, krisberedskap, kommunikation och varumärkesutveckling.
Världsarvsstatus behöver användas mer strategiskt som en utvecklingsfaktor och
attraktionskraft för såväl boende, besökare och näringsliv.
Världsarvsfrågorna ses ligga inom regionstyrelsens ansvarsområde och där inom
regional utveckling för att bedriva ett tvärsektoriellt och offensivt arbete kring
världsarvet.
Regionstyrelsen har föreslagit att tjänsten som världsarvsamordnare överförs från
byggnadsnämnden till regionstyrelsen.
Byggnadsnämnden har 9 november godkänt att tjänsten som världsarvssamordnare
överförs från byggnadsnämnden till regionstyrelsen.
Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Ledning och kommunikation
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 204
Information. Partiernas redovisning av partistöd 2015
2016/367

- Centerpartiet 2016 08-05
- Feministiskt initiativ 2016-06-27 (granskningsintyg 2016-09-27)
- Liberalerna Gotland 2016-06-29
- Miljöpartiet de gröna på Gotland 2016-06-28
- Moderata samlingspartiet 2016-06-30 (reviderad 2016-11-09)
- Socialdemokraterna Gotland 2016-06-21
- Sverigedemokraterna Gotland 2016-05-20
- Ledningskontoret 2016-09-02

Regionfullmäktiges beslut
•

Partiernas redovisningar av partistöd för år 2015 anmäls och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige antog ett nytt regelverk för regionens partistöd 2014-11-28, § 57, som
börjar gälla 2015. De nya bestämmelserna är anpassade efter de ändringar som gjorts i
kommunallagen. Det innehåller ingen förändring av de beräkningsprinciper som tidigare
tillämpats i regionen förutom att det utbildningsbidrag som partierna tidigare fick
rekvirera i särskild ordning nu är inkluderat i stödbeloppet.
De nya bestämmelserna innehåller att fullmäktige varje år i samband med budget ska
fastställa partistödets storlek för kommande året enligt principen 200 procent av
prisbasbeloppet föregående år multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett
utbildningsbidrag på 1 800 kronor per mandat. Dessutom ska fullmäktige i samband
med november månads budgetbeslut ta beslut om att utbetalning i januari ska ske av
respektive partis hela partistöd inkl utbildningsbidrag. Sistnämnda regel kommer sig av
det nya kravet på att partierna senast den 30 juni året efter bidragsåret måste lämna in en
redovisning av hur stödets använts samt en rapport från en utsedd granskare. Om ett
parti inte lämnar in dessa handlingar ska inte någon mer partistödsutbetalning ske vilket
sålunda fullmäktige måste ta ställning till varje år vid utbetalningsbeslutet i november.
2015 års utbetalning av partistödet såg ut enligt följande:

Socialdemokraterna, 21 mandat:
Centerpartiet, 14 mandat:
Moderaterna, 13 mandat:
Miljöpartiet, 8 mandat:
Vänsterpartiet, 7 mandat:
Liberalerna, 4 mandat:
Sverigedemokraterna, 3 mandat:
Feministiskt initiativ, 1 mandat:

200
200
200
200
200
200
200
200

000
000
000
000
000
000
000
000

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

+1
+
+
+
+
+
+
+

429 361 = 1 629 361 kr
952 907 = 1 152 907 kr
884 842 = 1 084 842 kr
544 518 = 744 518 kr
476 454 = 676 454 kr
272 259 = 472 259 kr
204 194 = 404 194 kr
68 065 = 268 065 kr

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 204 forts.
Partistöd kvar från föregående år

Socialdemokraterna
Centerpartiet
Moderaterna
Miljöpartiet
Vänsterpartiet:
Liberalerna
Sverigedemokraterna
Feministiskt initiativ

0 kr
0 kr

24 500
0
-15 177
0
0

kr
kr
kr
kr
kr

Mottaget partistöd

1 629 361 kr
1 152 907 kr
1 084 842 kr
744 518 kr
676 454 kr
472 259 kr
404 194 kr
268 065 kr

Överfört partistöd

21
58
89
169
145
109

A nför a nden
Anföranden hölls av Rober Hall (MP) och Jesper Skalberg Karlsson (M).
Expedieras
Partierna

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

0 kr
587 kr
551 kr
672 kr
650 kr
852 kr
024 kr
97 153

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 205
Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2016
RS 2016/379

- Kommuninvest 2016-05-26
- Ledningskontoret 2016-08-18

Regionfullmäktiges beslut
•

Insatsbelopp upp till 75 procent av högsta nivån, totalt 11 365 420 kronor, erläggs
till Kommuninvest.

Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild
medlemsinsats för år 2016. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16 fastställdes
nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget initiativ och i egen
takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet
som följer av medlemskapet.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på drygt 27 miljoner kronor eller 476,97
kronor/invånare. Regionfullmäktige beslutade om insatsbelopp upp till 50 procent
2015-10-12, Rf § 249.
För att komma upp till 75 procent av högsta nivån, 675 kronor/invånare, krävs en
inbetalning på 11 365 420 kronor. För att nå upp till högsta nivån som är 900
kronor/invånare krävs en inbetalning på drygt 24 miljoner kronor.
Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att bokas som ökat
andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.
Ledningskontoret föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till 75 procent av den
högsta nivån. Nuvarande likvida situation tillåter inte en större ökning, däremot är det
en fördel att fortsätta uppbyggnaden av regionens insatskapital. Fördelen för
medlemmarna att öka medlemsinsatsen snabbare är att medlemmen så småningom får
behålla större och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet. I dagsläget
används dessa för att öka insatskapitalet.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att insatsbeloppet höjs
upp till 75 procent och att totalt 11 365 420 kronor erläggs till Kommuninvest.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 205 forts.
Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Serviceförvaltningen Ekonomi och upphandling
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 206
Regional mat- och livsmedelsstrategi Gotland
RS 2015/297

AU § 241

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2025 antas, som gällande för
arbetet med att stärka området för mat- och livsmedelsnäringarna 2016-2025.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att utreda och bevaka finansiering och möjliggöra
utvecklingsinsatser i primärproduktion.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att se över möjligheten att verka för att det offentliga
Gotland skall vid upphandling av mat och tjänster inom matområdet uppfylla
svensk lagstiftning när det gäller djuromsorg, produktionsmodeller samt svensk
arbetslagstiftning och löner.

Mat- och livsmedelsstrategin för Gotland har tagits fram i samverkan mellan näringsliv,
organisationer och myndigheter. Strategin slår fast en gemensam väg framåt i syfte att
utveckla och stärka området för mat och livsmedel och den potential som finns.
Området är utvalt som ett av Gotlands styrkeområden i Tillväxtprogram för Gotland
2016-2020 och i det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland. Som namnet antyder
så är den gotländska strategin mer än en strategi för ökad livsmedelsproduktion. En
kanske självklar utgångspunkt för en lyckosam satsning på mat är konsumenten och
själva måltiden. Grundsynen i strategin är dels att området för mat och livsmedel är ett
system med olika delar och en rad olika aktörer, som alla är viktiga för att skapa tillväxt,
dels att utveckling ska utgå från konsumenternas behov, önskemål och krav.
Mat och livsmedelsnäringarna är ett styrkeområde för Gotland med god potential för
utveckling. Konkurrensen mellan regioner nationellt, liksom internationellt kräver dock
ett brett och systematiskt arbete för att försvara och utveckla den gotländska positionen.
Ledningskontoret bedömer att förutsättningarna för utveckling och tillväxt förbättras
med en bland aktörerna gemensamt framtagen och förankrad analys och strategi. Det
finns, och har hela tiden funnits, ett intresse från såväl företag och organisationer, som
myndigheter, att skaffa en gemensam bild över nuläge och möjligheter till utveckling.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 206 forts.
En gemensamt framarbetad strategi som ger en bred kunskap och förståelse för hela
systemet ska kunna verka som utgångspunkt både för företagens egna handlingsplaner
och arbete, enskilt eller i samarbete, och som vägledning för myndigheternas prioritering
av finansieringsstöd.
Ledningskontoret har föreslagit att Regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland
2016-2025 antas, som gällande för arbetet med att stärka området för mat- och
livsmedelsnäringarna 2016-2025.
Regionstyrelsen har i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att mat- och livsmedelsstrategin antas. Regionstyrelsen har i ärendet fattat beslut om att Ledningskontoret får i
uppdrag att som en del av Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020, tillsammans med
Länsstyrelsen, ta fram en genomförandedel för strategin i samverkan med aktörer inom
området för mat och livsmedel.
A n för a nden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Cecilia Nygren (MP), Björn Dahlström (C), Brittis
Benzler (V), Hanna Westerén (S) och Brittis Benzler (V).
Yr k a nden
•

Frans Brozén (L) yrkade på ett tillägg om att det offentliga Gotland skall vid
upphandling av mat och tjänster inom matområdet uppfylla svensk lagstiftning när
det gäller djuromsorg, produktionsmodeller samt svensk arbetslagstiftning och
löner”. Tillägget skickas vidare till regionstyrelsen för vidare bearbetning.

•

Lars Thomsson (C) yrkade att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda och bevaka
finansiering och möjliggöra utvecklingsinsatser i primärproduktion.

•

Hannes Müller (oberoende) yrkade att strategin skulle avslås.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om att anta mat- och
livsmedelsstrategin och Hannes Müllers yrkande om avslag. Ordföranden fann att
regionstyrelsens förslag hade bifallits.
Ordföranden ställde sedan proposition på Lars Thomssons tilläggsyrkande och fann att
det hade bifallits.
Ordföranden ställde därefter proposition på Frans Brozéns tilläggsyrkande om
upphandling och fann att det hade bifallits.
Expedieras: Länsstyrelsen på Gotland, Ledningskontoret Näringsliv
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 207
Köpekontrakt för del av Visby Artilleriet 1:33, Ihre Invest 2 AB
RS 2016/504

- Ledningskontoret 2016
- Regionstyrelsen 2016-09-22, § 230

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33 till
Ihre Invest 2 AB för en köpeskilling av 7 183 200 kronor godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18 (RS § 230) att erbjuda utse fyra exploatörer som
vinnare i markanvisningstävling inom kv. Sergeanten.
Ledningskontoret fick i uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med
markanvisningsavtal för respektive exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen
beslutade att tilldela mark var Österled Fastighets AB, som senare har bestämt att
genomföra exploateringen med företaget Ihre Invest 2 AB. Företaget har nu anmält
intresse för att gå vidare med att genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare
inlämnat tävlingsbidrag. Teknikförvaltningen har tagit fram nödvändiga avtal och
köpehandlingar för ett genomförande av överlåtelsen.
Regionstyrelsen delegerade ärendet till arbetsutskottet, 2016-09-01 § 195, med anledning
av att markanvisningsavtal, exploateringsavtal och köpekontrakt överlåtits av vinnaren
Österled Fastighets AB till Ihre Invest 2 AB inom samma koncern. Nya handlingar i
namnet Ihre Invest 2 AB har tagits fram till sammanträdet. Beslutspunkten gällande
köpekontraktet överstiger beloppsgränsen på 4,0 miljoner kronor vilket kräver att
regionstyrelsen bereder ärendet för beslut av regionfullmäktige i denna del.
Regionstyrelsen har föreslagit att köpekontraktet godkänns.
Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann att det hade bifallits.
A n för a nde
Anförande hölls av Lars Bjurström (V).
Expedieras

AB Gotlandshem
Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 208
Motion. Dubbel markanvisning för bostadsbyggande
RS 2016/329

Motion 2016-04-25
Ledningskontoret 2016-09-13
Regionstyrelsen 2016-10-27, § 247

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen tillstyrks.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 genomföra ett försök med dubbel
markanvisning i ett pilotprojekt då rätt förutsättningar finnes samt att därefter
utvärdera projektet och återkomma till regionstyrelsen med förslag till fortsatt
hantering.

Lars Thomsson (C) yrkar i en motion till fullmäktige att regionen utvecklar ett system
med dubbel markanvisning för bostadsbyggande.
Dubbel markanvisning innebär i princip att regionen anvisar en attraktiv tomt i Visby
under förutsättning att byggherren åtar sig att även bygga på en mindre attraktiv tomt i
någon av regionens serviceorter. Markanvisningen utgörs av två stycken
markanvisningsavtal som är kopplade till varandra varför förfarandet också kan
benämnas som ”kopplade markanvisningsavtal”. Det finns varianter av förfarandet där
markanvisningarna inte är direkt kopplade till varandra utan en byggherre som utför
exploateringar i mindre attraktiva lägen är garanterad direktanvisningar i mer attraktiva
lägen. Förfarandet med dubbel markanvisning eller motsvarande har endast prövats i
enstaka fall och med olika utfall.
De kommuner som är mest positivt inställda till dubbel markanvisning tycks vara
storstadskommunerna. I mindre kommuner är generellt uppfattningen att marginalerna
vid nyproduktion av bostäder är så låga att det inte finns utrymme för fler ”pålagor”.
Det finns både för och nackdelar med dubbel markanvisning. Med rätt förutsättningar
kan det generera bebyggelse i våra serviceorter där det finns en efterfrågan samtidigt
som ytterligare bostäder byggs i Visby. Det behöver inte innebära begränsningar i
intresse och därmed påverkan på markpris. Med fel förutsättningar kan detta dock bli
konsekvenserna.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 208 forts.
Ledningskontoret bedömer att det finns skäl att gå vidare med att prova att tillämpa
”Dubbel markanvisning” i ett pilotprojekt. Efter genomfört pilotprojekt ska försöket
utvärderas för att kunna dra slutsatser kring en eventuell fortsatt tillämpning.
Regionstyrelsen har i enlighet med ledningskontoret föreslagit att motionen tillstyrks.
Ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 genomföra ett försök med dubbel
markanvisning i ett pilotprojekt då rätt förutsättningar finnes samt att därefter utvärdera
projektet och återkomma till regionstyrelsen med förslag till fortsatt hantering.
Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Lars Thomsson (C), Johan Thomasson (L), Lars
Bjurström (V), Rober Hall (MP).
Yrkande
•

Simon Härenstam (M) yrkade, med instämmande av Anna Hrdlicka (M), avslag på
motionen.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsen förslag och Simon Härenstams
avslagsyrkande och fann att regionstyrelsens förslag hade bifallits.
Expedieras

Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 209
Motion. Ny simhall
RS 2016/267

Motion 2016-04-25
Ledningskontoret 2016-109-08
Regionstyrelsen 2016-10-27, § 252

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås med anledning av bedömning redovisad i ledningskontorets
skrivelse.

Ulf Klasson (L) yrkar i sin motion att utredning om nytt badhus/simhalls placering även
inkluderar området nära Varplöse i Roma samt att nya former för finansiering utreds så
att byggnationen kan komma igång inom en treårsperiod utan att äventyra regionens
ekonomi.
Liberalerna motionerade 2014 om att regionfullmäktige skulle ge regionstyrelsen
uppdrag att under 2015 projektera ett nytt badhus/simhall på Gotland.
Regionfullmäktige biföll motionen på så sätt att 1,5 miljoner kronor avsattes i
regionstyrelsens investeringsbudget 2020 för att påbörja en utredning kring ny simhall
(Rf § 203, 2015-06-15).
Liberalerna återkommer nu med en ny motion där man menar att en investering i nytt
badhus behöver påbörjas tidigare än 2020.
Med anledning av regionens stora investeringsbörda de närmaste åren samt det dåliga
ekonomiska läget föreslår ledningskontoret att motionen avslås och att den ursprungliga
tidsplaneringen kvarstår.
Yr k a nde
•

Johan Thomasson (L) yrkade att motionen skulle bifallas.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Thomassons bifall
till motionen och fann att regionstyrelsens förslag bifallits.
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 210

Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2016/9
- Conny Kristensen Gahnströms avsägelse 2016-10-31
- Marianne Danfjordens avsägelse 2016-11-04

Regionfullmäktiges beslut
•

Conny Kristensen Gahnström (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i
regionfullmäktige.

•

Marianne Danfjorden (SD) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Conny Kristensen Gahnström (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Marianne Danfjorden (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Conny Kristensen Gahnström
Marianne Danfjorden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 211
Avsägelser och fyllnadsval. Viltförvaltningsdelegationen,
byggnadsnämnden, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, socialnämnden,
regionfullmäktiges valberedning
RS 2016/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Sixten Anna Johanssons (V) befrias från uppdraget som ledamot i
viltförvaltningsdelegationen

•

Val av ersättare i byggnadsnämnden, efter Karin Gardell, bordläggs till nästa
sammanträde

•

Ann-Kristin Munters (V) befrias från uppdraget som ersättare i socialnämnden

•

Ralf Hoas (C) befrias från uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden

•

Bo Björkmans (S) befrias från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

•

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2016-11-21 – 2018-12-31 (efter Ralf hoas, C)

(C)
•

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

Ny ersättare i socialnämnden 2016-11-21 – 2018-12-31 (efter Ann-Kristin Munter, V)

(V)
•

Anna Gahnström, Bro Halner 310, 621 73 Visby

Jon Westman, S:t Hansgatan 45 D, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i V-gruppen

Ny ledamot tillika ny ordförande i regionfullmäktiges valberedning 2016-11-21 – 201810-14 (efter Conny Kristensen Gahnström, S)

(S)

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 71 Visby

Expedieras

De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 212
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Gunnar Petterssons medborgarförslag om att återställa en del av de utdikade våtmarkerna
RS 2016/391
•

Regionstyrelsen 2016-10-27, § 248
•

•

Ledningskontoret 2016-09-16

Medborgarförslag (inkom 2016-06-01)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 213

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Katharina Eriksdotters medborgarförslag om del av badplatsen
avsedd särskilt för hundar.

RS 2016/699
2016-10-28

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Ann Wikströms medborgarförslag om en ny rondell på
Skarphällsgatan i Visby.

RS 2016/724
2016-11-07

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Tommy Vinblads medborgarförslag om att förbättra in- och
utfart vid parkeringen till Västerhejde skola.

RS 2016734/
2016-11-10

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Sigvard Henrikssons medborgarförslag om slamsugning av
Tingstädeträsk för ökad lagring av vatten (Inkom 2016-11-16) RS

RS 2016/745
2016-11-16

2016/745

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
RS 2016/513

Presidiets förslag: Tidigare inlämnat medborgarförslag
2016-08-05
överlämnat till tekniska nämnden i september ska överlämnas till

regionstyrelsen.

Kjell Larssons medborgarförslag om ny vattenförsörjningsplan
för Gotland.
Expedieras:

Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 214
Interpellation. Sänkta ersättningsnivåer för asylsökande
RS 2016/716

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Jesper Skalberg
Karlsson (M) om sänkta ersättningsnivåer för asylsökande. Jesper Skalberg Karlsson (M)
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde
även Lars Thomsson (C) och Hanna Westerén (S).
Interpellation 2016-10-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 215
Interpellation. Valfrihet i barnomsorgen
RS 2016/715

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (V) besvarade interpellation
av Ingrid Engström (C) om valfrihet i barnomsorgen. Ingrid Engström (C) tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-10-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 216
Interpellation. Schemaläggning i personalsystemet Medvind
RS 2016/717

Hälso- och sjukvårdsnämnden ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Simon Härenstam (M) om schemaläggning i personalsystemet
Medvind. Simon Härenstam (M) tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Inger Harlevi (M).
Interpellation 2016-10-24

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 217
Interpellation. Sex timmars arbetsdag
RS 2016

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Ola Lindvall (C)
om sex timmar arbetsdag. Ola Lindvall (C) tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Eva Nypelius (C) och Mats
Sundin (S).
Interpellation 2016Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet
Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 218

Frågor
Simon Härenstam (M) fick tillstånd att ställa en fråga om uthyrning av den s.k.
Apotekskajen i Slite till Nord Stream 2. Frågan besvarades av regionstyrelsens
ordförande Björn Jansson (S).
Claes Nysell (L) fick tillstånd att ställa en fråga om det finns något verktyg eller teknik
att bevilja riksfärdtjänst för assistansberättigade inom en tremilsgräns på fastlandet.
Frågan besvarades av till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 219

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Claes Nysell (L)
Laddplatser för elektriska fordon

RS 2016/772
2016-11-21

Anmärkning:

Den nya motionen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-11-21

Rf § 220
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Hannes Müller (oberoende) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn
Jansson (S) ställa interpellation om annonsering i och prenumeration av Gotlands
Medias produkter.
RS 2016/ 766

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation veckodagsparkering för enklare underhåll.
RS 2016/ 767

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om innehav av tillgångar i form av aktier i bostadsrättsföreningen
Hermelinen i Åre.
RS 2016/ 768

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) ställa interpellation effektivitet i bygglovhanteringen.
RS 2016/ 769

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation erfarenheter av tidigare försålda fastigheter.
RS 2016/ 770

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om riktlinjer vid försäljning av fastigheter.
RS 2016/ 771

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2016-11-21

Omröstning § 200:1
Ärende: Strategisk plan och budget 2017-2019
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens huvudförslag till drift
och investeringsbudget
NEJ: Eva Nypelius (C) yrkande om bifall till
budget med förslag på driftsbudget
enligt tabell kolumn C-M-L och
investeringsbudget

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 Gardell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Anneli Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Filip Reinhag (S)
Linus Gränsmark (S)
Per Edman (V)
Helén Kristiansson (V)
David Lindvall (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Anna-Maria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Viola Öst (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Karin Sutare (MP)
Karin Wizén (V)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Ola Matthing (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S)

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Ingrid Engström (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)
Peter Wennblad (M)
Eva Ahlin (C)
Karl- Johan Boberg (C)
Margerat Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Ola Lindvall (C)
Anders Larsson (C)
Eva Pettersson (SD)
Hannes Müller (SD)
Johan Thomasson (L)
Claes Nysell (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
En var frånvarande (SD)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2016-11-21

Omröstning § 200:2
Ärende: Strategisk plan och budget 2017-2019
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Avslag för tilläggsuppdrag enligt Eva
Nypelius (C) yrkande
NEJ: Eva Nypelius (C) yrkande om bifall till
tilläggsuppdrag

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 Gardell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Anneli Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Filip Reinhag (S)
Linus Gränsmark (S)
Per Edman (V)
Helén Kristiansson (V)
David Lindvall (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Anna-Maria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Viola Öst (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Karin Sutare (MP)
Karin Wizén (V)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Ola Matthing (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S)

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Ingrid Engström (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)
Peter Wennblad (M)
Eva Ahlin (C)
Karl- Johan Boberg (C)
Margerat Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Ola Lindvall (C)
Anders Larsson (C)
Eva Pettersson (SD)
Hannes Müller (SD)
Johan Thomasson (L)
Claes Nysell (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
En var frånvarande (SD)

Bilaga § 214
Interpellationssvar
2016-11-21

Sänkta ersättningar för asylsökande
Interpellationssvar
Ledamoten Jesper Skalberg Karlsson (M) har i en interpellation ställt följande frågor:
- Hur stort blir det ekonomiska bortfallet för region Gotland som uppkommer i samband
med detta nya ersättningssystem?
- Hur avser den sittande majoriteten täcka upp för det ekonomiska bortfallet som
uppkommer i samband med detta nya ersättningssystem?
- Har den sittande majoriteten tagit initiativ till att sänka kostnaderna för de HVB-hem
Region Gotland driver?
Mitt svar:
Socialnämnden står inför stora förändringar och utmaningar gällande mottagandet och
omhändertagandet av asylsökande ensamkommande flyktingbarn då ersättningarna från
Migrationsverket föreslås sänkas från 1 juli 2017. Om förslaget godkänns innebär det ökade
kostnader för socialnämnden. Flera faktorer påverkar hur stor den ekonomiska
ersättningen beräknas bli, framför allt antalet barn. Barnens ålder och vilka behov barnen
har, handläggningstid hos Migrationsverket samt boendeform påverkar ersättningen. De
tidsbegränsade uppehållstillstånden påverkar också. Utifrån detta är det mycket svårt att
bedöma de ekonomiska effekterna av sänkt ersättning, dock med nuvarande antal barn kan
det röra sig om mellan 24 och 38 mnkr.
När vi vet hur det nya ersättningssystemet ser ut och hur det kommer att påverka får vi ta
ställning till hur detta skall hanteras.
För att anpassa verksamheten vid de egna boendena, hem för vård eller boende, HVB
pågår en omfattande omställning. Detta innebär bland annat att en ny avdelning bildats
som har i uppdrag att se över boendeform, antal boenden och bemanning. I dagsläget finns
endast ett avtal med privat utförare och det går ut 2016-12-31.
Visby 20161121

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 215
Interpellationssvar
2016-11-21

Valfrihet i barnomsorgen
Interpellationssvar.
Ledamoten Ingrid Engström har till mej ställt följande frågor utifrån att verksamheten
pedagogisk omsorg planeras upphöra i kommunal regi.
-

Vad kommer det att finnas för valmöjligheter för de barn som inte passar in i
förskolans verksamhet?
Hur ser du som ordförande på att valfriheten begränsas?

Jag vill börja mitt svar med förvaltningens redovisning av varför man avser avveckla
verksamheten pedagogisk omsorg i kommunal regi.
1. Det är svårt som arbetsgivare att erbjuda rimliga arbetsvillkor. Arbetet medför långa
arbetsdagar (utan rast), ensamarbete, vid tillfällen när man behöver omplacera barnen vid
akut sjukdom kan man bli ensam ansvarig för upp till 9 barn och det är svårigheter att få ut
semester
2. För att verksamheten skall gå runt ekonomisk behöver varje anordnare ha minst 6 barn,
men då minskar möjligheterna att få till just rimliga arbetsvillkor, och sänker man antalet
barn (och får rimligare arbetsvillkor) så går inte verksamheten runt ekonomiskt. Idag är det
ett mindre antal barn inskrivna i denna verksamhet vilket också medför att denna
verksamhet i år gör ett underskott på ca.200.000.
3. Är inte lagstadgad verksamhet, utan det står i lagstiftningen att en kommun skall sträva
efter att erbjuda denna verksamhet om den efterfrågas, och ta skälig hänsyn till
vårdnadshavares önskemål om omsorgsform. Det finns en privat anordnare av pedagogiks
omsorg på Gotland, som bedriver verksamhet i Visby och Slite, så det finns alternativ för
vårdnadshavare som så önskar.
4. Enlig skollag skall barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år erbjudas
förskola minst 525 tim/år så kallad allmän förskola, det barn som går i pedagogisk omsorg
kan inte erbjudas detta. Lagstiftarens intentioner är att varje barn har rätt till förskola, inte
pedagogisk omsorg.
5. Ett litet sammanhang innebär inte automatiskt att barns olika behov får bättre
förutsättningar, du kan till exempel vara ensam 5-åring och resten av gruppen består av fem
1-3 åringar, och det kan kanske i vissa fall vara bra men i andra fall vara en stor nackdel.

6. När verksamheten är så liten som den är idag, endast ett område med tre medarbetare,
blir den väldigt sårbar vid till exempel sjukskrivningar.
Nu till Ingrids frågor.
Den valmöjlighet som kommer att finnas är de privata dagbarnvårdare som finns idag.
Information om dem finns på regionens hemsida, på den plats där vi ger information om
förskola och pedagogisk omsorg. Jag ser inte förändringen som någon större förändring av
valfriheten eftersom det de senaste åren bara funnits pedagogisk omsorg i kommunal regi i
ett område på ön.

Brittis Benzler
Ordförande Barn och Utbildningsnämnden

Bilaga § 216
Interpellationssvar
2016-11-21

Schemaläggning i personalsystemet Medvind
Interpellationssvar.
Ledamoten Simon Härenstam (M) har i en interpellation ställt 3 frågor till mig angående
Schemaläggning i Medvind. Nedan redovisar jag mina svar.
Fråga 1:
I hur hög grad används Medvind inom sjukvården för att schemalägga verksamheterna?
Mitt svar:
All personal har schema i Medvind. Inom öppenvården och andra verksamheter med bara
dagturer ligger ett fast grundschema inlagt. De verksamheter som har personal dygnet runt
har olika antal veckor som man schemaplanerar. De flesta av dessa verksamheter förarbetar
schemat i dagsläge allt som oftast på andra sätt än att använda Medvind som
planeringsinstrument. När schemat väl är planerat läggs det in i Medvind.
Fråga 2:
När räknar nämnden med att Medvind implementerats helt och hållet?
Mitt svar:
Det finns ett antal funktioner i Medvind som generellt kan effektivisera själva
schemaplaneringen. Det finns en plan för utbildning av de enhetschefer och planerare som
inte fått utbildningen än. Under 2017 ska i princip all schemaläggning successivt gå över till
att ske i Medvind.
Fråga 3:
Hur stora besparingar ser nämnden i detta?
Mitt svar:
De vinster som uppnås genom en effektivare planeringsprocess är svåra att omsätta i
pengar. De största vinsterna ligger i tidsvinster för schemaläggaren som i regel är chef och
då får mer tid för övriga delar i ledningsuppdraget. Ett gott ledarskap där fokus kan vara på
god arbetsmiljö och verksamhetsutveckling bäddar även för en god ekonomi.

Stefaan De Maecker (MP),
Ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilaga § 217
Interpellationssvar
2016-11-21

Angående sex timmars arbetsdag
Interpellationssvar
Ledamoten Ola Lindvall (C) har i en interpellation ställt frågan om det bedöms som
realistiskt att i nuläget belasta Socialförvaltningen med utredningsförslag som tydligt ger
indikation på stora kostnadsökningar och om det rimmar väl med uppdraget till nämnderna
att begränsa kostnaderna?
Mitt svar:
Alla ledamöter i fullmäktige har rätt att lämna in motioner, interpellationer och ställa enkla
frågor i ärenden som rör den kommunala kompetensen. Det normala enligt vad jag erfarit
är att respektive partis fullmäktigegrupper godkänner att motion får lämnas samt att
interpellation och enkel fråga får ställas. Det är sedan fullmäktige som har att ta ställning till
dessa förslag. Mig veterligen så har fullmäktige enbart nekat när det rör fråga utanför den
kommunala kompetensen.
Det vore mig främmande att hindra ledamöter från att utöva den rätt som kommunallagen
medger. Jag avser dessutom inte överpröva beslut som nämnd fattat enligt det reglemente
som är fastställts av fullmäktige.
Visby 20161121

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 219

Motion Regionfullmäktige 2016-11-21

Laddplatser för elektriska bilar

Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor. Det är ett av våra visionsmål för år
2025.
Nationellt har vi målet att persontransporter med bilar, skall ske utan koldioxidutsläpp år 2030.
Det finns i dag två huvudsakliga tekniker för att vi skall nå målen, vilka är biogas och elektriskt drivna fordon.
Det finns inga motsättningar mellan dessa två tekniker, båda behövs.
För att underlätta och stimulera till ett ökat användande av elektriska fordon behövs det tillgängliga laddplatser
både vid hemmet, arbetsplatsen och på serviceorterna.
-Därför yrkar jag att:
Regionen skapar förutsättningar för operatörer att anlägga laddplatser på regionens parkeringsplatser.

Vibble 2016-11-21

Claes Nysell (L)

