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Beslutande:

Bo Björkman (S), ordförande
Torgny Ammunet (S)
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C) (kl. 13.00-16.55, §221-254,

ingen ersättare 255-259)

Lars Thomsson (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S) (kl. 13.00-15.55, § 221-242)
Greger Eneqvist (S) (kl. 15.55-17.35, § 243259, för Meit Fohlin)

Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Ingrid Engström (C) (för Lisa Blochman)
Björn Dahlström (C) (kl. 13.00-16.15, § 221-

248)

Eva Gustafsson (C) (kl. 16.15-17.35, 248259, för Björn Dahlström)

Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S) (kl. 13.00-15.55, §

221-242)
Magnus Ekström (S) (kl. 15.55-17.35, § 243259, för Tommy Gardell)

Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Lena Celion (M)
Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S)
Alexandra Dahlberg (S) (för Linus
Gränsmark)

Mats Sundin (S) (för Tony Johansson)
Mona Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Stefan Wramner (M)
Stefan Wramner (M)
Robin Storm (M) (kl. 13.00-1410, § 221-

225 för Håkan Onsjö)
Håkan Onsjö (M) (kl. 1410-1735, §225259 för Robin Storm)

Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S) (kl. 13.00-16.55,

§221-253)

Bertil Eneqvist (S) (kl. 16.55-17.35, § 254-259,
för Aino Friberg Hansson)
Mikael Nilsson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Ola Matthing (MP) (kl. 13.00-16.15, §

221-249, för Daniel Heilborn, ingen ersättare
250-259)

Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Ola Matthing (MP) (för Karl-Allan Nordblom)
Karin Sutare (MP) (för Lisbeth Bokelund)
Ola Lindvall (C) (för Inger Olofsson)
Anders Larsson (C)
Johan Thomasson (L), anmälde jäv § 259
Bror Lindahl (L) inträdde i hans ställe
Claes Nysell (L) (för Lena Grund)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L )
Karin Persson (Fi) (kl. 13.00-14.25, § 221-228,

Per Edman (V)
Thomas Gustafsson (V)
Gunnel Lindby (C)
Fredrik Fradelius (C) (för Jonas Niklasson)
Ingemar Lundqvist (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M) (kl. 13.00-

för Elin Bååth)

Robin Storm (M) (kl. 16.55-17.35, § 254-259,
för Jesper Skalberg Karlsson)
David Lindvall (S) (för Antonia Broén)

Närvarande, icke tjänstgörande

16.55, §221-253)

Lena Eneqvist (S)

Elin Bååth (Fi) (kl. 1425-1735, §228-259, för
Karin Persson)

Hanne Müller (SD)
Sven Bosarfve (M)
Per-Anders Croon (M)
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Eva Gustafsson (S)
Stig Hansson (C)
Sixten Anna Johansson (V)
Helén Kristiansson (V)
Nina Ruthström (Fi)
Jan Svensson (V)
Patrik Thored (M)
Peter Wennblad (M)
Roger Wärn (M)

Frånvarande

Eva Pettersson (SD) (ingen ersättare)
Vakant (SD)

2016-12-19

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 221
Fyllnadsval. Nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige
RS 2016/9

- Länsstyrelsen 2016-11-24, dnr: 201-3766-16
- Länsstyrelsen 2016-11-24, dnr: 201-3767-16

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2016-11-24 från sammanräkning som utvisar att Filip
Reinhag (S) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamoten Conny Kristensen
Gahnström (S).
Länsstyrelsens protokoll 2016-11-24 från sammanräkning som utvisar att Emma
Cederlund (S) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Filip Reinhag (S).
Länsstyrelsens protokoll 2016-11-24 från sammanräkning som utvisar att Rasmus
Myrvälder blir ny ledamot för Sverigedemokraterna – Efter avgångna ledamoten
Marianne Danfjorden.
Expedieras

De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 222
Region Gotlands kulturpris 2016
KFN 2015/115

- Kultur- och fritidsnämnden 2016-11-22, § 84
- Förteckning på tidigare års kulturpristagare

Fullmäktige har att utdela Region Gotlands kulturpris, som årligen utdelats sedan 1962.
Priset delas ut till en person som för Gotland utfört en bestående kulturgärning.
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelat Roland ”Astäuen” Olsson Region Gotlands
kulturpris för år 2016.
Motiveringen till priset lästes upp av kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip
Reinhag (S):
”Det går inte att i korta ordalag beskriva allt som Roland gör och har gjort inom kulturområdet. Han har sedan 1970-talet arbetat för gutamålets bevarande i Gutamålsgillet. Han
skriver böcker och har fler än en gång vunnit ”Fäi-Jakåpräise” för sina noveller. Han har
också varit med och startat Gotlandsrevyn och Bottarveteater, och för sin långa revygärning
fick Roland tidigare i år Povel Ramel-sällskapets utmärkelse ”Povels penna”. Vad blir det
härnäst? Region Gotland kan bara tacka och gratulera en synnerligen värdig
kulturprismottagare”.
Kulturpriset, som är på 25 000 kronor, samt diplom delades ut av regionfullmäktiges
ordförande Bo Björkman (S). Blommor överlämnades av Filip Reinhag.
Tacktal hölls av kulturpristagaren Roland Olsson.
Expedieras

Pristagaren
Kultur- och fritidsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 223

Samarbete mellan Region Gotland och Uppsala universitet –
Campus Gotland. Samt information om Campus Gotlands
verksamhet
2015/546

- (Regionstyrelsen 2015-09-17, § 289)
- Ledningskontoret 2016-10-26
- Förslag Strategiskt partnerskap mellan Uppsala universitet och Region Gotland 2016-11-24
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 262

Regionfullmäktiges beslut
•

Strategiskt partnerskap mellan Region Gotland och Uppsala universitet 2017- 2020
godkänns enligt förslag.

Regiondirektören fick av regionstyrelsen i september 2015 i uppdrag att tillsammans
med Uppsala universitet Campus Gotlands rektorsråd ta fram en plan för ett fördjupat
samarbete mellan verksamheterna. Under hösten 2015 utarbetades en gemensam
målbild för ett samarbete mellan organisationerna. Under våren 2016 har sedan ett
gemensamt arbete pågått och begreppet ”strategiskt partnerskap” har arbetats fram som
benämning av samarbetet.
Till det strategiska partnerskapet ska årligen en aktivitetsplan tas fram där det
specificeras mer konkret vilka insatser som ska prioriteras för det kommande året.
Ledningskontoret har bedömt att det framtagna strategiska partnerskapet och ett
fördjupat samarbete med Uppsala universitet kan leda till kvalitetshöjande effekter i
Region Gotlands verksamheter vilket har både direkt och indirekt effekt hos de
gotländska medborgarna, att ett samarbete kan understödja att fler studenter bosätter sig
på ön efter sina studier och att utveckling av vissa arenor där även näringslivet deltar
stärks. Förhoppningen är också att arbetsgivare till än större del ska kunna rekrytera den
kompetens de efterfrågar, vilket innefattar Region Gotlands egna verksamheter, och att
medvetandegraden hos de gotländska medborgarna om högre utbildning höjs.
Ett utvecklat samarbete kan leda till att Region Gotlands medarbetare utvecklas i sin roll
och höjer sin kunskap inom olika sakområden men skulle kunna uppfattas som
belastande om resurserna för samarbete är små. En ökning av fler studenter som
studerar på Campus kan inverka på bostadsmarknaden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 223 forts.
Inför godkännandet av det strategiska partnerskapet har Olle Jansson, rektor vid Uppsala
universitet – Campus Gotland, blivit inbjuden att informera om verksamheten vid
Campus Gotland samt samarbetet med Region Gotland.
A nför a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Rober Hall (MP) och Eva Nypelius (C).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om godkännande av
strategiskt partnerskap och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Uppsala universitet – Campus Gotland
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 224

Information. Överenskommelse mellan staten och Sveriges
kommuner och landsting om stöd till riktade insatser inom
området psykisk ohälsa
RS 2016/658

- Analys Psykisk hälsa Gotland 2016-05-30
- Handlingsplan psykisk hälsa Gotland 2016-09-30
- (Regionfullmäktige 2016-10-24, § 171)
- Ledningskontoret 2016-11-10
- Rs 2016-12-14, § 297

Regionfullmäktiges beslut
•

Handlingsplan och analys av psykisk häls på Gotland 2016 tas emot och läggs till
handlingarna.

På regionfullmäktiges sammanträde i oktober informerade Anna Derwinger Hallberg,
verksamhetsledare för regional samverkans och stödstruktur, om hur barn och unga mår
på Gotland. Vid detta tillfälle annonserades om att Anna skulle återkomma och närmare
presentera Handlingsplan psykisk hälsa och Analys psykisk hälsa Gotland på regionfullmäktiges sammanträde i december.
Upprinnelsen till handlingsplanen och analysen är att staten och Sveriges kommuner
och landsting har gjort en överenskommelse där de är eniga om behovet av en långsiktig
plan för området psykisk hälsa. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete med gemensamt ansvarstagande från berörda aktörer.
Inom ramen för 2016 års överenskommelse inom psykisk ohälsa uppdras åt
huvudmännen att gemensamt göra en analys av den psykiska hälsan i regionen och
utifrån analysen identifiera angelägna utvecklingsområden på kort och lång sikt.
Överenskommelsen är ställd till Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden i
Region Gotland men uppdraget har hanterats av den gemensamma ledningen och
styrningen Regional samverkan och stödstruktur RSSS i vilken ingår hälso- och
sjukvårdsförvaltning, socialförvaltning, utbildnings- och arbetslivsförvaltning, kulturoch fritidsförvaltning tillsammans med ledningskontoret. Med anledning av det breda
engagemanget och handlingsplanen som berör flera förvaltningar beslutades 4 oktober
av RSSS förvaltningschefer och nämndordföranden att information om analys och
handlingsplan skulle ges varje berörd nämnd under oktober månad.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 224 forts.
Regionstyrelsen har informerats vid sitt sammanträde den 14 december. Då det även
beslutades om att handlingsplanen ska följas upp i regionstyrelsen senast vid utgången
av 2017.
Anna Derwinger Hallberg presenterade handlingsplanen och analysen av psykisk ohälsa.

A nför a nden
Anföranden hölls av Fredrik Gradelius (C), Karin Persson (Fi), Anna Andersson (C),
Brittis Benzler (V) och Stefaan De Maecker (MP).
Expedieras

Ledningskontoret Ledning och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 225

Revisorernas information
RS 2016/830
RS 2016/831

Revisorernas ordförande Carin Backlund informerade om revisorernas pågående arbete.
Två ny revisionsrapporter har sammanställts och är överlämnade till regionstyrelsen för
yttrande:
−

Granskning av intern kontroll avseende inköpskort

−

Granskning av hantering av leasing

I januari är ett möte inplanerat av de förtroendevalda revisorerna med
regionfullmäktiges presidium.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 226

Handlingsprogram 2014-2015 enligt lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor; förlängning
RS 2015/682

- (Regionfullmäktige 2013-12-16, § 171)
- (Regionfullmäktige 2015-12-14, § 409)
- (Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-02-15, § 14)
- (Regionfullmäktige § 60 2016-04-25)
- Ledningskontoret 2016-11
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 263

Regionfullmäktiges beslut
•

Nuvarande handlingsprogram för skydd mot olyckor (operativa insatser och
förebyggande insatser) för perioden 2014-2015 förlängs till att gälla till och med
2017-05-01.

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor skall ett nytt handlingsprogram för
räddningstjänst och förebyggande verksamhet fastställas av regionfullmäktige eller av
ansvarig nämnd för varje mandatperiod. Det nu gällande handlingsprogrammet
fastställdes av regionfullmäktige 2013-12-18 och gällde t o m 2015-12-31. Arbetet med
framtagande av ett nytt program för perioden inleddes i början av 2015.
Under 2015 inkom ett antal faktorer som på olika sätt bedömdes påverka utformning
och innehåll i det kommande programmet. Därför föreslog ledningskontoret 2015-1102 att det nuvarande handlingsprogrammet skulle förlängas att gälla t o m 2016-06-30.
Regionfullmäktige beslutade i enlighet med detta förslag 2015-12-14 i § 309.
Vid tekniska nämndens extra arbetsutskott 2016-02-15 beslutades i § 14 bl.a. att ge
förvaltningschefen för samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) och räddningschefen i
uppdrag att ta fram ett förslag på uppdrag för att se över räddningstjänstens
organisation och att en arbetsgrupp med politiker och tjänstemän skall utses för att ta
fram förslag till ny organisation. Syftet är att få en hållbar organisation som också är
ekonomisk anpassad för framtiden. Med hänvisning till detta beslutade
regionfullmäktige 2016-04-25 i § 60 om en förlängning av programmet till och med
2016-12-31.
Processen har därefter genomförts enligt ovan, med några tidsmässiga förändringar/
framskjutningar. Dessutom framförde länsstyrelsen vid det senaste tillsynsbesöket att
man önskar en längre remiss- och samrådstid än ovan redovisad.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 226 forts.
Det nya handlingsprogrammet planeras att behandlas av regionfullmäktige 2017-02-27.
Tidigare redovisade beredskapsbrister utifrån länsstyrelsens genomförda tillsynsbesök
kvarstår tills nytt handlingsprogram träder i kraft.
Med hänvisning till ovanstående så föreslår ledningskontoret att det nuvarande
handlingsprogrammet förlängs att gälla t o m 2017-05-01.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret föreslagit att handlingsprogrammet
förlängs.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om förlängning och fan natt
det hade bifallits.
A nför a nden
Anföranden hölls av Karl-Johan Boberg (C) och Tommy Gardell (S).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret ASB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 227

Hamntaxa 2017 för Region Gotlands hamnar
RS 2016/633

- Tekniska nämnden 2016-09-21, § 172
- Ledningskontoret 2016-10-20
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 274

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.

•

Taxan ska kompletteras med tillämpliga momssatser.

•

Ny hamntaxa ska gälla från och med 1 januari 2017.

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2016. Då genomfördes en generell höjning av
taxorna med 2 % och en fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till ”branschen”.
Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i balans. Det har dock under flera år
varit en obalans mellan den skattefinansierade och den affärsdrivande
hamnverksamheten, där den skattefinansierade är underfinansierad. Det är viktigt att
notera att de olika hamnverksamheterna särredovisas.
För att behålla nuvarande nivå på den skattefinansierade hamnverksamheten 2017 har
förvaltningen gjort bedömningen att hamntaxorna kommer behöva justeras så att
intäkten ökar med ca 200 tkr.
Hamntaxan har för 2017 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar har i
huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. För att nå målsättningen på ökad intäkt
med ca 200 tkr föreslås framför allt en höjning av fartygsavgiften med ca 4 %.
Kryssningstaxorna fortsätter att anpassas till ”branschen” och en förändring föreslås av
det avgiftsmaximerat gross tonnage (GT). På sikt kommer denna begränsning tas bort
helt och ett steg i detta är att för revideringen 2017 höja denna med 5 000 GT till 40 000
GT. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något. Använder man statistiken för
2015 i beräkningsmodellen kommer intäkterna för 2017 att öka med ca 200 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar görs samt att underhållsbehovet i
hamnarna framöver medför allmänt ökade kostnader.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 227 forts.
Ledningskontoret är positiva till tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa 2017 och
de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2017”. Ledningskontoret
tillstyrker nämndens begäran.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att taxan fastställs i
enlighet med tekniska nämndens förslag.
A n för a nde
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Yr k a nde
Frans Brozén (L) yrkade att det i taxan var oprecist vilken momssats som gällde och att
det tydligt skulle redovisas gällande momssatser för företagare och privatpersoner.
Ordföranden frågade ledamöterna om fullmäktige i stället kunde godta att besluta om
komplettering med tillämpliga momssatser i taxan. På detta svarade ledamöterna
jakande. Ordförande ställde proposition på om taxan kunde kompletteras med
tillämpliga momssatser och Frans Brozéns yrkande om att det tydligt skulle redovisas
gällande momssatser för företagare och privatpersoner. Ordföranden fann att det hade
beslutats om komplettering av tillämpliga momssatser.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag på reviderad hamntaxa och
fann att det hade bifallits.

Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 228

Taxa för upplåtelse av offentlig plats
RS 2016/628

- Tekniska nämnden 2016-09-21, § 174
- Ledningskontoret 2016-10-20
- Regionstyrelsen 216-11-24, § 275

Regionfullmäktiges beslut
•

Ändringar i Region Gotlands taxa för upplåtelse av offentlig plats fastställs enligt
tekniska nämndens förslag.

•

Taxan ska kompletteras med tillämpliga momssatser.

•

Ny taxa ska gälla från och med 1 januari 2017.

Tekniska nämnden har 2016-09-21, § 174, beslutat föreslå regionfullmäktige att göra
vissa ändringar i gällande taxa för upplåtelse av offentlig plats. Den huvudsakliga
förändringen avser avgifterna för markupplåtelser under Almedalveckan. Syftet är att
modernisera taxans modell utifrån arrangörernas efterfrågan varför avgiften beräknas
per kvadratmeter efter visst intervall istället för förutbestämda ytor. Intäkterna för
regionen eller kostnaderna för arrangören påverkas inte alls eller marginellt. Modellen
skapar flexibilitet och valfrihet. Dessutom införs en ny delegationsbestämmelse som ger
tekniska nämnden rätt att i visst fall avvika från taxans avgiftsbestämmelser.
Ledningskontoret har inget att erinra mot tekniska nämndens förslag. Några nämnvärda
konsekvenser utöver ekonomiska bedöms inte förslaget föranleda.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att taxan fastställs.
Anförande
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M) och Håkan Onsjö (M).
Yrkande
Frans Brozén (L) yrkade att det i taxan var oprecist vilken momssats som gällde och att
det tydligt skulle redovisas gällande momssatser för företagare och privatpersoner.
Ordföranden frågade ledamöterna om fullmäktige i stället kunde godta att besluta om
komplettering med tillämpliga momssatser i taxan. På detta svarade ledamöterna
jakande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 228 forts.
Ordförande ställde proposition på om taxan kunde kompletteras med tillämpliga
momssatser och Frans Brozéns yrkande om att det tydligt skulle redovisas gällande
momssatser för företagare och privatpersoner. Ordföranden fann att det hade beslutats
om komplettering av tillämpliga momssatser.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag på reviderad hamntaxa och
fann att det hade bifallits.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 229

Höjning av taxan för protetiska åtgärder
RS 2016/668

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-21, § 272
- Ledningskontoret 2016-10-18
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 269

Regionfullmäktiges beslut
•

Mun- och käkcentrums taxa för protetiska åtgärder ändras till 15 procent högre pris
än referenspriset för allmäntandvården.

•

Beslutet ska gälla för protetiska åtgärder utförda från den 1 januari 2017.

•

Taxan för protetiska åtgärder utförda på Mun- och käkcentrum ska fortsättningsvis
vara 15 procent högre än referenspriset för allmäntandvården.

Mun- och käkcentrum är Folktandvården Gotlands remissklinik för specialisttandvård.
Befolkningsunderlaget på Gotland är inte tillräckligt stort för att bemanna alla odontologiska specialiteter med utbildade specialister. Därför är kliniken bemannad med
specialister i ortodonti, specialistkonsulter och allmäntandläkare med specialinriktning.
Patienterna som remitteras, både från allmäntandvård och från privattandvård,
motsvarar remisser till specialisttandvården i övriga landsting.
Specialistutbildade tandläkare har en egen taxa med högre referenspris än den taxa som
allmäntandvården använder. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa följer det statliga
referenspriset förutom på stora implantatbroar, där det statliga referenspriset inte ger
kostnadstäckning.
När det statliga tandvårdsstödet reformerades i juli 2008 fattade fullmäktige ett beslut att
taxan för bastandvård på Mun- och käkcentrum skulle vara 15 procent högre än allmäntandvårdstaxan. Orsaken till detta var den ökade komplexiteten på de patienter som får
sin behandling på kliniken. Detta pålägg gällde bara bastandvård och inte protetiska
åtgärder.
Ledningskontoret har ingen invändning mot höjningen av taxan på Mun- och käkcentrum. Enligt hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning kommer denna höjning att
innebära en bättre kostnadstäckning för de åtgärder som utförs. Det i sin tur bör ge ett
bidrag till att komma i bättre ekonomiska balans inom hälso- och sjukvården.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 229 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret föreslagit att taxan höjs i enlighet
med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag på revidering av taxa för
protetiska åtgärder och fann att den bifallits.
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 230

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter (mindre
miljöfarliga verksamheter utan anmälnings- eller tillståndsplikt) miljö- och hälsoskyddsnämnden
RS 2016/712

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-25, § 99
- Ledningskontoret 2016-11-07
- Regionstyrelsen 2106-11-24, § 270

Regionfullmäktiges beslut
•

Ny taxemodell för miljöbalkens U-verksamheter antas.

•

Ny modell ska gälla från och med 1 januari 2017.

Nuvarande taxemodell grundar sig på timdebitering, med en uträkning för varje enskild
tillsyn, vilket i genomsnitt gett 4 timmar per tillsyn. Det har dock visat sig att det ofta bara är
handläggartiden som räknats med, inte t.ex. kvalitetssäkring, registrering och arkivering. När
SKL:s beräkningsmodell tillämpas på vår verksamhet har inspektörerna räknat fram en
genomsnittlig handläggningstid på 6 timmar per tillsyn, vilket ligger till grund för ett fast pris
för tillsyn av U-verksamheter.

Tillsyn av U-verksamheter med nuvarande taxemodell:
−

debiterbara tid ca 600 timmar per år (150 tillsyner á 4 tim)

−

budgeterad årsintäkt 507 000 kr (600 tim á 845 kr/tim)

−

Enligt förvaltningens förslag till ny taxemodell blir det enligt följande:

−

Tillsyn av U-verksamheter med ny taxemodell:

−

debiterbara tid ca 900 timmar per år (150 tillsyner á 6 tim)

−

budgeterad årsintäkt 810 000 kr (900 tim á 900 kr/tim)

−

Detta innebär en ökad årsintäkt på 303 000 kr och att självfinansieringsgraden inom
detta verksamhetsområde ökar från 45 % till 59 %.

Ledningskontoret tillstyrker miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny taxemodell
för verksamheter inom miljöbalkens U-verksamheter.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att ny taxemodell antas i
enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 230 forts.
Anm: Taxan är momsbefriad.

A nför a nden
Anföranden hölls av Isabel Enström (MP), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M) och
Claes Nysell (L).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag till ny taxemodell för
miljöbalkens U-verksamheter och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 231

Reviderad timtaxa för miljöbalkens verksamhetsområden - miljöoch hälsoskyddsnämnden
RS 2016/711

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2016-10-25, § 98
- Ledningskontoret 2016-11-24
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 271

Regionfullmäktiges beslut
•

Nytt timpris inom miljöbalkens verksamhetsområde fastställs till 900 kronor per
timme.

•

Nytt timpris ska gälla från och med 1 januari 2017.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har beräknat timpriset, för att ge kostnadstäckning för
de delar av verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp
av en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram.
För att avgiftsfinansierade områden inom Miljöbalken ska få kostnadstäckning, föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 900 kr/tim (nu 845 kr/tim).
Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via
skattemedel.
Ledningskontoret tillstyrker höjning av timpris enligt miljö- och hälsovårdnämndens
förslag till 900 kronor per timme och att den reviderade taxan gäller från och med
1 januari 2017.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att miljö- och
hälsoskyddsnämndens förslag fastställs.
Anm: taxan är momsbefriad.

A nför a nden
Anföranden hölls av Isabel Enström (MP), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M) och
Claes Nysell (L).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag till reviderad timtaxa för
miljöbalkens verksamhetsområden - miljö- och hälsoskyddsnämnden och fann att det
hade bifallits.
Expedieras: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 232

Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och bygglagen
RS 2016/709

- Byggnadsnämnden 2016-11-09, § 198
- Ledningskontoret 2016-11-11
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 272

Regionfullmäktiges beslut
•

Ny taxemodell för verksamheter enligt plan- och bygglagen antas.

•

Ny taxemodell ska gälla från och med 2017-01-01.

Byggnadsnämnden har tagit fram förslag på ny taxemodell för verksamheter enligt planoch bygglagen.
Ledningskontoret tillstyrker byggnadsnämndens förslag till ny taxemodell för
verksamheter inom plan- och bygglagen.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att byggnadsnämndens
förslag antas.
Anm: Det utgår ingen moms för myndighetsutövning. För GIS (Geografiskt

informationssystem) utgår 25 % moms.
A nför a nden
Anföranden hölls av Karl-Allan Nordblom (MP), Håkan Onsjö (M), Lars Thomsson (C),
Anna Hrdlicka (M) och Stefan Nypelius (C).
Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag på ny taxemodell för
verksamheter enligt plan- och bygglagen och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 233

Reviderad timtaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen
RS 2016/708

- Byggnadsnämnden 2016-11-09, § 197
- Ledningskontoret 2016-11-09 AU § 279
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 273

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ny timtaxa för verksamheter enligt plan- och bygglagen fastställs till 920 kronor per
timme.

•

Ny timtaxa ska gälla från och med 1 januari 2017.

För att avgiftsfinansierade områden inom PBL ska få kostnadstäckning, föreslår
samhällsbyggnadsförvaltningen att timpriset höjs till 920 kr/tim (nu 810 kr/tim).
Information och rådgivning samt klagomål ska liksom tidigare finansieras via
skattemedel.
Ledningskontoret tillstyrker höjning av timtaxan enligt byggnadsnämndens förslag till
920 kronor per timme och att den reviderade taxan gäller från och med 2017-01-01.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att timtaxan fastställs i
enlighet med byggnadsnämndens förslag.
Anm: Det utgår ingen moms för myndighetsutövning. För GIS (Geografiskt

informationssystem) utgår 25 % moms.
A nför a nden
Anföranden hölls av Karl-Allan Nordblom (MP).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag till reviderad timtaxa för
verksamheter enligt plan- och bygglagen och fann att den hade bifallits.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 234

Information. Fördelning av nämndernas internbudgetar
RS 2016/7

- (Regionstyrelsen 2014-10-30, § 314)
- Nämndernas internbudgetar
- Ledningskontoret 2016-11-24

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

I regionstyrelsens beslut från april 2014, om en förändrad planeringsprocess, ingår att
alla nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en samlad
bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.
I samband med bildandet av den nya regionstyrelseförvaltningen (Rsf) kommer
budgeten för ledningskontoret och serviceförvaltningen att slås samman. Man kommer
också efter beslut i regionfullmäktige att förändra finansieringsmodell för delar av
serviceförvaltningens verksamheter och därmed förflytta budgetmedel från övriga
nämnder till regionstyrelsen. Med anledning av detta finns ingen budget för ledningskontoret och serviceförvaltningen fördelad på verksamhetsnivå. Det kommer också att
ske omdisponeringar som kommer att förändra nämndernas driftbudgetram.
Slutlig driftbudgetram kommer att finnas i dokumentet Strategisk plan och
budget 2017-2019.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 235

Utbetalning av partistöd för år 2017
RS 2016/750

- Ledningskontoret 2016-11-22, korrigerad
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 293

Regionfullmäktiges beslut
•

Partistöd ska utbetalas i början av januari till respektive politiskt parti representerat i
regionfullmäktige enligt nedanstående förteckning samt till partiernas
ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser.

I början av januari 2017 ska Region Gotlands utbetala ekonomiska stöd till partier
representerade i regionfullmäktige samt till de partipolitiska ungdomsförbunden enligt
regionens särskilda bestämmelser från 2006-06-19.
Partistöd
Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år (44 300 år
2016) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett utbildningsbidrag på 1 800
kronor per mandat, totalt 6 418 400 kr. Till varje parti utgår dels ett grundstöd på 200
000 kr (8x200 000=1 600 000 kr) samt resterande del (6 418 400-1 600 000=4 818 400)
fördelas efter mandatantalet (4 818 400./.71) = 67 864 kr.
Parti

Mandat

Grundstöd

Mandatfördelat

Utbildningsbidrag

Totalt

M

13

200 000

858 842

23 400

1 082 242

L

4

200 000

264 259

7 200

471 459

C

14

200 000

924 907

25 200

1 150 107

S

21

200 000

1 387 361

37 800

1 625 161

V

7

200 000

462 454

12 600

675 054

MP

8

200 000

528 518

14 400

742 918

SD

3

200 000

198 194

5 400

403 594

FI
Summa

1
71

200 000
1 600 000

66 065
4 690 600

1 800
127 800

267 865
6 418 400

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 235 forts.
Stöd till partipolitiska ungdomsförbunden
En summa som motsvarar 10 procent av partistödet ska avsättas till partiernas
ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser för stöd till de partipolitiska
ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland. Av anslaget ska 50 %
fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd. Av grundstödet fördelas 25
% som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat moderpartiet
har i regionfullmäktige. Projektstödet har ingen koppling till grundstödets fasta belopp
och mandatbaserade bidrag utan fördelas efter ansökan och särskilda grunder.
Som villkor för stödet gäller att föreningen har en aktiv verksamhet.
Stödet till ungdomsförbunden administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men
budgeteras på regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har föreslagit att partistöd ska utbetalas i enlighet med
ledningskontorets förslag.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om partistöd och fann att
det hade bifallits.
Expedieras

Partierna
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 236

Justering av principen för beräkning av förtroendevaldas arvoden
RS 2016/756

- Ledningskontoret 2016-11-18
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 294

Regionfullmäktiges beslut
•

För uppräkning av årsarvoden fr.o.m. 2017 bibehålls principen med riksdagsmannaarvodets januaribelopp men med tre års eftersläpning år, vilket innebär att
2014 års januaribelopp ska gälla 2017.

Fullmäktige beslutade 2014-06-16, § 94, att justera i arvodesreglerna för de förtroendevalda. I stället för att använda innevarande års januariarvode för riksdagsmännen skulle
det riksdagsmannaarvode som gällt i januari två år tidigare användas, d.v.s. en eftersläpning med två år. Det innebar att för 2015 skulle 2013 års riksdagsmannaarvode
användas för att bestämma regionens arvodesbelopp.
I 2017 års budget har beslutats om ett sparbeting på arvodena genom ”frysning” till den
nivå som gällt under 2016. Under 2016 har ”tvåårs-frysning” gällt varför det då för 2017
kommer gälla en ”treårs-frysning”, d.v.s. så ska 2014 års riksdagsmannaarvode användas.
Denna ändring får därför konsekvenser i det reglerverk som gäller för ersättning till de
förtroendevalda. I bilagda dokument finns de ändringar införda och de nya arvodesbelopp som ska gälla för 2017. Bilagan ska ersätta den sifferbilaga som hör till regionens
”Regler om ersättning till Region Gotlands förtroendevalda” och som finns i regionens
författningssamling.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att för uppräkning av
årsarvoden fr.o.m. 2017 bibehålls principen med riksdags-mannaarvodets januaribelopp
men med tre års eftersläpning år, vilket innebär att 2014 års januaribelopp ska gälla för
år 2017.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om justering av principen
för beräkning av förtroendevaldas arvoden och fan att det hade bifallits.
Expedieras

Partiexpeditionerna
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 237

Etablering ny förvaltning - finansieringsmodell
RS 2016/401

- Regionstyrelsen 2016-06-16, § 172
- Nämndernas remissvar
- Ledningskontoret 2016-11-07
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 261

Regionfullmäktiges beslut
•

Utvecklad finansieringsmodell, från köp/sälj till anslagsfinansiering, införs från och
med 2017- 01-01 för tjänster inom HR, ekonomi och kommunikation.

•

Budgetmedel motsvarande 34 222 000 kronor omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen (enligt bilaga).

Regionstyrelsen gav i juni 2016 regiondirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till
finansieringsmodell för verksamheten i den nya förvaltningen. Detta innebär en
förändring av nuvarande köp-/säljförfarande och därför har berörda nämnder givits
möjlighet att lämna synpunkter på konsekvenser av de föreslagna förändringarna i
finansieringsmodellen.
Ärendet har kompletterats med skrivelse samt remissvar från nämnderna i kallelse till
regionstyrelsens sammanträde 2016-11-24.
Ledningskontoret har föreslagit att en utvecklad finansieringsmodell, från köp/sälj till
anslagsfinansiering, införs från och med 2017-01-01 för tjänster inom HR, ekonomi och
kommunikation. Kontoret har även föreslagit att budgetmedel motsvarande 34 222 000
kronor omfördelas från nämnderna till regionstyrelsen (enligt bilaga).
Regionstyrelsen har lämnat förslag i enlighet med ledningskontoret.
Regionstyrelsen har även beslutat om att ge regiondirektören i uppdrag att till regionstyrelsen den 14 december 2016 återkomma med förslag till eventuell förändring av finansieringsmodell för IT-tjänster. Regiondirektören får även ii uppdrag att till budgetberedningen inför 2018, utreda och föreslå eventuella förändringar i finansieringsmodell för
tjänster inom måltid och försörjning.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om förändrad
finansieringsmodell och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ledning och kommunikation, Serviceförvaltningens direktör
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 238

Revidering av riktlinjer gällande jubileumsgåva
RS 2016/632

Ledningskontoret 2016-10-25
Regionstyrelsen 2016-11-24, § 265

Regionfullmäktiges beslut
•

Riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler för flaggning
revideras gällande riktlinjer för uppvaktning och minnesgåva, enligt förslag.
Revideringen innebär att värdet av gåvan blir neutralt utifrån ett genusperspektiv.

•

Reviderade riktlinjer för representation, uppvaktning och minnesgåvor samt regler
för flaggning gäller från och med 2017-01-01.

I riktlinjerna för representation, uppvaktning, minnesgåvor samt regler för flaggning
finns ett avsnitt kring riktlinjer för uppvaktning och minnesgåvor. Idag är det möjligt att
efter 25 års anställning erhålla en gåva från Region Gotland. Det finns möjlighet att välja
mellan herr- och damur i guld eller ett konstföremål. Över tid har det uppkommit stora
skillnader i värdet av de olika minnesgåvorna. För att få en mer likvärdig nivå på gåvans
värde är förslaget att från och med 2017-01-01 erbjuda konstföremål för en fastställd
summa. Samtidigt föreslås att benämning ändras från minnesgåva till jubileumsgåva.
Ledningskontorets bedömning och motivering är att nuvarande riktlinjer i delen som
avser uppvaktning och minnesgåvor bör upphävas och ersättas med reviderade riktlinjer
innebärande att värdet av gåvan är neutralt utifrån ett genusperspektiv.
Regionstyrelsen har lämnat förslag i enlighet med ledningskontorets förslag.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om ändrade riktlinjer för
jubileumsgåva och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Ledningskontoret HR-enheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 239

Program med mål och riktlinjer för privata utförare
RS 2015/181

- Ledningskontoret 2016-10-28
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 267

Regionfullmäktiges beslut
•

Befintliga policys och riktlinjer för upphandling och konkurrensutsättning får anses
tillgodose kraven på program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare.

För varje mandatperiod skall fullmäktige anta ett program med mål och riktlinjer för
sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Dessa mål och
riktlinjer kan finnas samlade i ett beslut eller finnas i olika beslut. Ledningskontoret gör
bedömningen att befintliga regelverk får anses tillgodose kraven på ett program med mål
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare.
Fullmäktige antog redan 2004-06-23 i § 87 riktlinjer för konkurrensutsättning. Av dessa
framgår övergripande hur en nämnd skall gå tillväga, utarbeta kvalitetsmål och vad den
skall beakta vid anlitande av privata utförare. Av dessa riktlinjer framgår också att vid
avtal om överlämnande av vården av en kommunal angelägenhet till privat utförare,
skall nämnden i avtalet tillförsäkra sig möjlighet att kontrollera och följa upp verksamheten. Nämnden skall även beakta intresset av att det genom avtalet tillförsäkras
information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn i hur angelägenheten.
Fullmäktige har även antagit upphandlingspolicy (2009-09-15 i § 115) och regionstyrelsen riktlinjer till den (2013-04-30 i § 115). Policyn innehåller bl.a. målformuleringar
av ekonomisk karaktär och har mål för miljö, etiska och sociala krav. Policyn klarar ut
ansvarsfrågor mellan styrelsen och nämnderna. I riktlinjerna förtydligas policyn inte
minst vad gäller styrning och uppföljning. Till detta kan läggas mål från styrkort och
verksamhetsplaner, liksom årliga beslut om budget med mål för verksamheten.
Nämnderna ansvarar för uppföljningen av måluppfyllelse för utförare i både privat och
egen regi inom sitt ansvarsområde. Utöver uppföljning av måluppfyllelse ska varje
nämnd även följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare.
Regionstyrelsen ansvarar för uppföljning och helhetsbedömning av de övergripande
målen i styrkortet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 239 forts.
Ledningskontoret gör bedömningen att befintliga policys och riktlinjer för upphandling
och konkurrensutsättning får anses uppfylla kraven på övergripande program med mål
och riktlinjer för sådana kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare. Med
hänsyn till besparingarna inom administrationen bör därför framtagande av ett särskilt
styrdokument inte prioriteras.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut följt ledningskontorets förslag.
A nför a nden
Anföranden hölls av Ulf Klasson (L) och Björn Jansson (S).
Expedieras

Ledningskontoret Ekonomi
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 240

Policy för gatukonst
RS 2015/581

Kultur- och fritidsnämnden 2015-19-15, § 55
Ledningskontoret 2016-10-26
Regionstyrelsen 2016-11-24, § 264

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Ärendet återförvisas till kultur- och fritidsnämnden då inget behov föreligger av
ytterligare policys.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att policy för gatukonst antas.
Byggnadsnämnden och tekniska nämnden har tillstyrkt en utredning. Ledningskontoret
anser att frågan behöver utredas vidare.
Ledningskontoret läser kultur- och fritidsnämndens beslut som en önskan om att en
policy antas för gatukonst. För det behövs svar på ett antal frågor som remissinstanserna lyft fram. Ledningskontoret tillstyrker därför en vidare utredning.
Utredningen bör ha som minimikrav att redovisa ett antal ställningstaganden. Dessa har
formulerats som direktiv i förslaget till beslut. Syftet med dessa är att policyn skall vara
så tydlig att en ansvarig handläggare direkt kan svara på en fråga om målningsaktiviteter
får ske eller inte ske på en angiven plats. För att ge kultur- och fritidsnämnden en ventil
föreslås uppdraget vara tidsbegränsat.
Regionstyrelsen har till regionfullmäktige föreslagit att ärendet återförvisas till kulturoch fritidsnämnden då inget behov föreligger av ytterligare policys. Förslaget antogs
enhälligt.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om återförvisande av
ärendet om policy för gatukonst och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 241

Bolagsordning för Gotlandshem värme AB samt val av ledamöter
RS 2016/782

AB Gotlandshem 2016-10-31
Ledningskontoret 2016-11-29
Regionstyrelsen 2016-12-14, § 317

Regionfullmäktiges beslut
•

AB Gotlandshems förslag till ändringar i bolagsordningen för Gotlandshem värme
AB godkänns förutom att lägsta antalet styrelseledamöter ska var minst två (2).

•

Till ledamöter i styrelsen för Gotlandshem Värme AB utses Elisabeth Kalkhäll och
Mats Ågren och till suppleanter utses Marcus Åslund (ersättare för Elisabeth
Kalkhäll) och Rolf Öström (ersättare för Mats Ågren).

AB Gotlandshem har ett dotterbolag, Gotlandshem värme AB, som producerar och
levererar fjärrvärme, företrädesvis till Gotlandshems egna fastigheter.
På grund av personalförändringar hos ägaren Gotlandshem behöver dels
bolagsordningen för Gotlandshems Värme AB ändras och dels utses nya ledamöter till
bolaget för anpassning till den nya lydelsen av bolagsordningen.
Ändring i bolagsordningen ska godkännas av regionfullmäktige. Även ledamöter
styrelsen ska utses av regionfullmäktige.
De ändringar som önskas i bolagsordningen framgår av Bilaga 1A, nuvarande
bolagsordning framgår av bilaga 1B. Ändringarna i § 8 avser minskning av lägsta antalet
styrelseledamöter till 1 mot tidigare 3 samt att det införs 1 till 3 suppleanter mot tidigare
noll suppleanter. Även nuvarande bestämmelse att styrelsen inom sig utser ordförande
och vice ordförande tas bort. Det innebär i praktiken att bolagsstämman kan välja
styrelseordförande, men om så inte sker, får ordförande får utses inom styrelsen. En
styrelseordförande måste anmälas till Bolagsverket.
I § 9 görs ett mindre texttillägg genom att orden ”i förekommande fall” skjuts in i texten
mellan ”styrelsens och …... verkställande direktörens ”.
Gotlandshem önskar att regionfullmäktige utser följande ledamöter och suppleanter till
styrelsen för Gotlandshem värme AB i enlighet med den nya bolagsordningen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 241 forts.
Ledamöter: Elisabeth Kalkhäll och Mats Ågren. Suppleanter: Rolf Öström (ersättare för
Mats Ågren) och Marcus Åslund (ersättare för Elisabeth Kalkhäll).
Ledningskontoret har inga erinringar emot AB Gotlandshems förslag.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, följt AB Gotlandshems förslag till ny
bolagsordning.
Vad avser val av ledamöter har regionstyrelsen, föreslagit att det ska vara minst 2
styrelseledamöter i bolaget, vilket ska intas i bolagsordningen.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om ny bolagsordning för
Gotlandshem värme AB och fann att det hade bifallits.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om val av ledmöter till
Gotlandshem värme AB och fann att det hade bifallits.
Expedieras
AB Gotlandshem
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 242

Motion. Kvalificerad vård i livets slutskede
RS 2016/333

- Motion 2016-04-25
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-09-21 § 262
- Ledningskontoret 2016-10-17
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 287

Regionfullmäktiges beslut
•

• Motionen

avslås med hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och
den redogörelse över tidigare motioner i ärendet samt om allmän och specialiserad
vård i livets slutskede som nämnden lämnat.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion till regionfullmäktige yrkat på att det verkliga
behovet av hospiceplatser utreds och redovisas.
Motionen har remitterats till socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Yttrande har lämnats av hälso- och sjukvårdsnämnden som även informerar om vård
som ges i socialnämndens regi. Nämnden refererar tidigare motioner i ärendet,
utvecklingsuppdrag och processkartläggning som gjorts. Vidare informerar nämnden
om hur allmän och specialiserad vård i livets slutskede bedrivs idag med stöd av det
nationella vårdprogrammet för palliativ vård 2012 – 2014.
Hälso- och sjukvårdsnämnden bedömer att behovet av särskilda vårdplatser för
avancerad vård i livets slutskede till en till två utöver de som idag tillhandahålls på
onkologavdelning. Detta i kombination med att fortsatt kompetensutveckling sker på
socialnämndens korttidsenhet som har fyra platser vilka kräver beslut om bistånd.
Någon ytterligare utredning bedömer hälso- och sjukvårdsnämnden inte är nödvändig
eftersom behovet av hospiceplatser är väl utrett sedan tidigare.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning att ytterligare
utredning av behovet av hospiceplatser inte är nödvändig. Hälso- och sjukvårdsnämndens redogörelse visar omfattningen av bedömt behov.
Regionstyrelsen har, i likhet med ledningskontoret, föreslagit att motionen avslås med
hänvisning till hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande och den redogörelse över tidigare
motioner i ärendet samt om allmän och specialiserad vård i livets slutskede som
nämnden lämnat.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 242 forts.
A nför a nden
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M) och Stefaan De Maecker (MP).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på motionen och
fann att det hade bifallits.
Expedieras

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 243

Motion. Utfasning av mikroplast
RS 2016/331
Motion 2016-04-25
Ledningskontoret 2016-10-26

Regionstyrelsen 2016-11-24, § 288

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad enligt nedanstående skrivning.

Elin Bååth (F!) har inkommit med en motion om att fasa ut mikroplast. Motionen yrkar
att Region Gotland stoppar alla inköp av produkter med tillsatt mikroplast samt fasar ut
de produkter som innehåller mikroplaster som nu används i regionens verksamheter, att
ledningskontoret får i uppdrag att under 2017 återkomma med en redovisning om hur
arbetet med att få bort produkter med mikroplaster har fortskridit, samt att
ledningskontoret får i uppdrag att identifiera andra möjliga åtgärder för att minska
Region Gotlands utsläpp av plast till havet och att informera regionfullmäktige om dessa
åtgärder.
Nationell kartläggning 2016 av källor till mikroplast
På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL, Svenska Miljöinstitutet, under 2016 kartlagt
källor och spridningsvägar för mikroplast[1]. Den största källan utgörs av trafiken
genom väg- och däckslitage. Därefter kommer granulat från konstgräsplaner. Hur stor
andel mikroplast från dessa källor som sedan hamnar i havsmiljön är osäkert.
Det är den största kartläggningen av källor och spridningsvägar för mikroplast som
hittills gjorts i Sverige och bedöms bli ett viktigt underlag för att förstå hur uppkomst
och utsläpp av mikroplast ska kunna minskas. I rapporten har IVL rankat källorna till
mikroplastpartiklar efter storleksordning. Mängden mikroplastpartiklar från Sverige
uppskattas i rapporten till
1.

13 500 ton per år från trafiken

2.

2 300-3 900 ton per år från konstgräsplaner

3.

200-2 200 ton per år från syntetfibrer från tvätt av textil (fleece och liknande)

4.

500-1 500 ton per år genom slitage från båtskrov

5.

300-550 ton per år från industriell produktion och hantering av plast

6.

66 ton per år från hygienartiklar som innehåller mikroplaster
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 243 forts.
Det stora spannet i uppskattade mängder beror på den osäkerheter i bakomliggande
data, men däckslitage ger upphov till 60-80 procent av mikroplasten, konstgräs kring 15
och textilier kring 10 procent, medan hudvårdsprodukter uppskattas till 0,3-0,4 procent.
IVL-rapporten visar också på problemet med stora mängder mikroplastpartiklar från
däckslitage i trafiken, men det är inte klarlagt hur långt de sprids och hur mycket av dem
som hamnar i havet. För textilfibrer och hudvårdsprodukter är vägen till havet rakare
eftersom de spolas ut med avloppsvattnet.
Mikroplast tillförs havet genom avloppsreningsverk, dagvatten, snötippning och via
atmosfären förutom de partiklar som är en direkt följd av marin nedskräpning och
slitage inom sjöfarten. Hudvårdsprodukter bedöms enligt mycket osäkra uppskattningar
stå för cirka 0,1 procent av mikroplasterna i sjöar och hav.
Planerat förbud 2018 mot mikroplast i hudvårdsprodukter
Kemikalieinspektionen har föreslagit till regeringen att hudvårdsprodukter med innehåll
av mikroplast, till exempel duschkräm, kroppsskrubb och ansiktsrengöring, ska vara
förbjudna i Sverige från och med den 1 januari 2018[2]. De konstaterar att branschen
redan är på väg dit, men utfasningen är långt ifrån klar. I oktober 2016 innehöll 36 av 90
produkter med s.k. kroppsskrubb fortfarande mikrokorn av plast.
Kemikalieinspektionen föreslår även att Sverige fortsätter att driva frågan om ett förbud
även på EU-nivå.
Ledningskontoret instämmer helt i att hygienprodukter är en av de mest onödiga
källorna till mikroplast i havet, men bedömer att ett separat förbud mot det redan är
överflödigt. En kontroll av innehållsförteckningar hos flertalet av de sexton
hudvårdsprodukter; handrengöring, duschtvål, mjukgörande salvor, tvål, tandkräm och
schampo som finns i sortimentet hos regionens varuförsörjning tyder inte på att de
innehåller mikroplast. Däremot innehåller några av produkterna andra ämnen av fossilt
ursprung vilka bör fasas ut.
Sannolikt bidrar regionens verksamhet mest till spridningen av mikroplast genom slitage
från däck till alla transporter till, från och inom regionen, dessutom finns
konstgräsplaner och syntetfiber i textil och annan användning av plast.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 243 forts.
Regionen har också ett ansvar för att avfallssystem och avloppsrening tar hand om de
föroreningar som uppkommer, här är behövs teknikutveckling för att ta hand om
mikroplaster.
Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att kartlägga och föreslå åtgärder mot de
viktigaste utsläppskällorna av mikroplast till hav och sjöar. Uppdraget är en del i
handlingsplanen för en giftfri vardag, och ska redovisas i juni 2017. Förhoppningsvis ger
den också vägledning till regionala åtgärder. Ledningskontoret föreslår att dessa åtgärder ska
ingå i arbete med miljöprogrammets åtgärder för att minska användningen av
miljöbelastande material och bidra till giftfria kretslopp. Återkoppling till politiken bör ske
inom årlig avrapportering av miljöprogrammet nämndvisa handlingsplaner.
Ledningskontoret har föreslagit att motionen ska anses besvarad med kontorets skrivelse.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med enligt skrivelsen.

A n för a nde
Anförande hölls av Simon Härenstam (M).
Yr k a nden
•

Elin Bååth (Fi) yrkade, med instämmande av Eva Gahnström (C), bifall till motionen.

•

Isabel Enström (MP) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Bååths yrkande om
bifall till motionen och fann att regionstyrelsens förslag vunnit bifall.
Expedieras

Motion 2016-04-25
Ledningskontoret 2016-10-26

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 244

Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2016/9
- Rasmus Myrvälder avsägelse 2016-12-06
- Lisa Blochmanns avsägelse 2016-12-07
- Emma Cederlunds avsägelse 2016-12-19

Regionfullmäktiges beslut
•

Rasmus Mysvälder befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

•

Lisa Blochmann befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

•

Emma Cederlund befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Rasmus Myrvälder har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Lisa Blochmann har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Emma Cederlund har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Rasmus Myrvälder
Lisa Blochmann
Emma Cederlund

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 245
Avsägelser och fyllnadsval. Gotlands stuveri AB, byggnadsnämnden,
barn- och utbildningsnämnden, tekniska nämnden, gymnasie- och
utbildningsnämnden, viltförvaltningsdelegationen, Odinska
donationsfonden, kultur- och fritidsnämnden
RS 2016/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Carina Grönhagen (S) befrias från uppdraget som ombud till bolagsstämma i Gotlands
stuveri AB

•

Anders Holstenson (V) befrias från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden

•

Lisa Blochmann (C) befrias från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden

•

Anne Fowler (V) befrias från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

•

Rolf K Nilsson (M) befrias från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden

•

Ny ersättare i viltförvaltningsdelegationen 2016-12-19 – 2018-12-31 (efter Sixten Anna
Johansson, V)

(V)
•

Jörgen Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster

Ny ersättare i Odinska donationsfonden 2016-12-19 – 2018-12-31 (efter avlidne Carin
Anlinger, V)

(V)
•

Ny ersättare i byggnadsnämnden 2016-12-19 – 2018-12-31 (efter Anders Holstensson, V)

(V)
•

Berit Granberg, Linde Salands, 708, 623 57 Visby

Eva Katarina Nobling, Barlingbo 175, 621 78 Visby
att inträda vid förhinder för Tore Tillander

Ny ersättare i byggnadsnämnden 2016-12-19 – 2018-12-31 (efter Karin Gardell, MP)

(MP) Jörgen Renström, Tranhusgatan 43, 621 55 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i MP-gruppen
•

Ny ledamot i gymnasie- och utbildningsnämnden 2016-12-19 – 2018-12-31 (efter
Blerina Rabushaj, MP)

(MP) Heidi Plisch, Gutevägen 25, 621 46 Visby
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 245 forts.
•

Ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-12-19 – 2018-12-31
(efter Bo Björkman, S)

(S)
•

Ulla-Brithe Jacobsson, Lärbrovägen 10, 621 43 Visby

Ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2016-12-19 – 2018-12-31
(efter Ulla-Brithe Jacobsson, S)

(V)

•

Tommy Marquart, Högklint Högklintsvägen 22, 621 61 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

Nytt ombud till bolagsstämma för Gotlands stuveri AB 2016-12-19 – 2018-12-31
(efter Carina Grönhagen, S)

(S)
•

Ny ersättare till ombudet till bolagsstämman för Gotland stuveri AB 2016-12-19 –
2018-12-31 (efter Leif Dahlby, S)

(S)
•

Bertil Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga

Ny ledamot i kultur- fritidsnämnden 2016-12-19 – 2018-10-14 (efter Rolf K Nilsson, M)

(M)
•

Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby

Anita Keinonen, Skördegatan 16, 621 54 Visby

Ny ersättare i kultur- fritidsnämnden 2016-12-19 – 2018-10-14 (efter Anita Keinonen, M)

(M)

Christoffer Aav, Stenkumlaväg 71, 621 49 Visby

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

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Carin Grönhagens (S) avsägelse från uppdraget som ombud till bolagsstämma i Gotlands
stuveri AB
Anders Holstenssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 245 forts.
Lisa Blochmanns (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och

utbildningsnämnden
Anne Fowlers (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden
Blerina Rabushajs (MP) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasie- och
utbildningsnämnden
Rolf K Nilssons (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Expedieras

Berörda nämnder och styrelser, De entledigade, De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 246
Nyval av förtroendevalda inför ny mandatperiod fr.o.m. 2017
- Regionfullmäktiges valberedning 2015-11-28, § 1

Regionfullmäktiges val
•

Nyvalen framgår av förteckning som bifogas detta protokoll.

Regionfullmäktige ska förrätta nyval inför ny mandatperiod från och med 2016.
Valberedningen hade upprättat förslag enligt protokoll.
Expedieras

De valda
Styrelser, nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 247

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

N.N:s medborgarförslag om kostnader för barn och ungdomar med RS 2016/688
2016-10-25
placering i familjehem på fastlandet
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 247

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Åsa Lindström-Jakobssons medborgarförslag om kostnader för barn
och ungdomar med placering i familjehem på fastlandet
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

RS 2016/688
2016-10-25

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 248
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Britt Ohlssons medborgarförslag om att det ska finnas rökdykningskompetens på norra
och södra Gotland RS 2014/280
•

Tekniska nämnden 2015-12-15, § 283

•

Medborgarförslag (inkom 2014-05-16)

Bengt Brolins medborgarförslag om säkerheten på södra hällarna. RS 2014/413
•

Tekniskanämnden 2016-03-23, § 56

•

Medborgarförslag (inkom 2014-07-29)

Marlene Jonssons medborgarförslag om telefonjourer dygnet runt samt stödgrupper
för anhöriga till patienter med självskadebeteende. RS 2014/425
•

Socialnämnden 2015-04-29, § 69

•

Medborgarförslag (inkom 2014-08-05)

Gunnlög Köhns medborgarförslag om att förlänga sommarhämtningen av sopor på
Fårö till efter Fårönatta. RS 2014/507
•

Tekniska nämnden 2015-12-15, § 284

•

Medborgarförslag (inkom 2014-09-09)

Barbro Lindströms medborgarförslag om att skolklasser t.o.m. årskurs 3 ska få åka
buss utan kostnad med kollektivtrafiken. RS 2015/277
•

Tekniska nämnden 2016-03-23, § 61

•

Medborgarförslag (inkom 2015-04-27)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 248 forts.
Ulla Nilssons medborgarförslag om krav på att vikarier i äldreomsorgens sjukvård
har utbildning. RS 2015/483
•

Socialnämnden 2016-02-10, § 24

•

Medborgarförslag (inkom 2015-08-11)

Sören Tillbergs medborgarförslag om individanpassat brandskydd för utsatta
riskgrupper. RS 2015/486
•

Socialnämnden 2016-02-10, § 25

•

Medborgarförslag (inkom 2015-08-13)

Lina Lindvalls medborgarförslag om att tillfälligt öppna Halla skola när elevantalet
ökar för Vänge skolområde. RS 2015/504
•

Barn och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 66

•

Medborgarförslag (inkom 2015-08-26)

Lina Lindvalls medborgarförslag om att inte sälja Halla skola innan lokalbehov för
Vänge och Roma skola är tillgodosedda. RS 2015/607
•

Barn och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 67

•

Medborgarförslag (inkom 2015-08-26)

Håkan Olssons medborgarförslag om att lägga ner skolor på landsbygden.
RS 2015/760

•

Barn och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 68

•

Medborgarförslag (inkom 2015-11-30)

Gunnar Petterssons medborgarförslag om att återställa de utdikade våtmarkerna. RS
2016/391

•

Regionstyrelsen 2016-10-27, § 248

•

Medborgarförslag (inkom 2014-06-01)

Peter Åbergs medborgarförslag om bolagisering av folktandvården.
RS 2016/205

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-16, § 295

•

Medborgarförslag (inkom 2016-03-21)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 248 forts.
Mats Englunds medborgarförslag om att flytta trygghetspunkten i Roma till f.d.
vårdcentralens lokaler. RS 2016/310
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-16, § 294

•

Medborgarförslag (inkom 2016-04-28)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 249
Medborgarförslag; förteckning över inte avgjorda
- Förteckning över inte avgjorda medborgarförslag t.o.m. november 2016

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

•

Regionfullmäktige uttalar att facknämnderna tar tag i frågan om att snabbare avgöra
inlämnade medborgarförslag.

Regionfullmäktiges sekretariat (ledningskontoret) har upprättat förteckning över samtliga
medborgarförslag som ännu inte var avklarade fram till och med november 2016.
A nför a nden
Anföranden hölls av Anna Hrdlicka (M) och Björn Jansson (S).
Ordföranden föreslog att fullmäktige ska uttala en vilja att facknämnderna tar tag i
frågan om att snabbare avgöra inlämnade medborgarförslag. Ordföranden fann att detta
vann ledamöternas bifall.
Expedieras:

Anmärkning:

Regionfullmäktiges sekretariat
Alla nämnder

Justerande:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 250

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

- Förteckning 2016-12-08

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen tas emot och läggs till handlingarna.

•

Regionfullmäktige uttalar att regionstyrelsen tar tag i frågan om att snabbare avgöra
inlämnade motioner och medborgarförslag.

Motioner och medborgarförslag under beredning i regionstyrelsen redovisas t.o.m.
november 2016.
Anm: vid regionfullmäktigs sammanträde i juni 2016 riktade regionstyrelsens ordförande

Björn Jansson (S) en uppmaning till nämnder och styrelsen att uppmärksamma de
motioner och medborgarförslag som delvis är igångsatta för beredning.
Anförande
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Ordföranden föreslog att fullmäktige ska uttala en vilja att regionstyrelsen tar tag i
frågan om att snabbare avgöra inlämnade motioner och medborgarförslag. Ordföranden
fann att detta vann ledamöternas bifall.
Expedieras:

Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Anmärkning:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 251
Interpellation. Bostadsrättsföreningen Hermelinen i År
RS 2016/768

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om interpellation om bostadsrättsföreningen Hermelinen i Åre. Anna
Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen
gjorde även Håkan Onsjö (M).
Interpellation 2016-11-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 252
Interpellation. Annonsering och prenumeration av Gotland medias
produkter
RS 2016/766

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Hannes
Müller (SD) om att undvika annonsering och prenumeration av Gotland medias
produkter. Hannes Müller tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Deltog i diskussionen gjorde även Inger Harlevi (M), Simon Härenstam (M), Lars
Thomsson (C), Karin Sutare (MP), Isabel Enström (MP) och Håkan Onsjö (M).
Interpellation 2016-11-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 253
Interpellation. Veckodagsparkering för enklare underhåll
RS 2016/767

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om veckodagsparkering för enklare underhåll. Anna Hrdlicka tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-11-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 254
Interpellation. Erfarenheter av tidigare försålda fastigheter
RS 2016770

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (C) om erfarenheter av tidigare försålda fastigheter. Stefan Nypelius tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Anna
Hrdlicka (M) och Lars Thomsson (C).
Interpellation 2016-11-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 255
Interpellation. Riktlinjer vid försäljning av fastigheter
RS 2016/771

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (C) om riktlinjer vid försäljning av fastigheter. Stefan Nypelius tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Anna
Hrdlicka (M) och Lars Thomsson (C).
Interpellation 2016-11-21

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 256
Interpellation. effektivitet i bygglovshanteringen
RS 2016/769

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) besvarade interpellation av
Anna Hrdlicka (M) om effektivitet i bygglovshanteringen. Anna Hrdlicka tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-11-21

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 257

Motioner; nya
Följande motion har inkommit:

Ärendenummer

Mats Hedström (M) och Margareta Benneck (M)
Ekonomisk stödverksamhet med helhetssyn på försörjningsstöd
och arbetsmarknadspolitiska insatser
Anmärkning:

Motionen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

RS 2016/841
2016-12-19

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 258
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om missad byggbonus för år 2016.
RS 2016/ 842

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om räddningstjänstens organisation.
RS 2016/ 843

Eva Pettersson (SD) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation TBC och Hepatit B.
RS 2016/ 848

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation markanvisningar och ekonomi kring dessa.
RS 2016/ 844

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om markexploatering och ny lag (SFS 2014:899) om kommunala
markanvisningar.
RS 2016/ 845

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) ställa interpellation om strategin för stadsodling och dess genomförande.
RS 2016/ 847

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om strategier och näringslivsklimat.
RS 2016/ 847

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-12-19

Rf § 259
Försäljning av fastigheten Visby Kometen 1, konstskolan
RS 2016/816

- Ledningskontoret 2016-12-12 med köpekontrakt
- Regionstyrelsen 2016-12-14, § 324

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontraktet för fastigheten Visby Kometen 1 (konstskolan) med
Fastighetsaktiebolaget Valutan på 17 500 000 kronor godkänns.

Jäv
Jäv anmäldes av Johan Thomasson (L) som inte deltog i ärendets behandling.
Fastigheten Visby Kometen 1 har funnits till försäljning sedan 2012 och efter förnyad
utläggning på den öppna marknaden har en köpare efter budgivning utsetts.
Beslut att sälja fastigheten har fattats av regionstyrelsen 2012-06-19 § 206, samt som ett
led i effektivisering av lokaler RS § 252, 2012-11-01
Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt tidigare beslut i
regionstyrelsen.
Fastigheten har bedömts ha ett värde om 13 500 000 kr. Driftnetto 2016 är ca 919 000
kr per år men varierar över tid. Bokfört värde ca 10 786 429 kr.
Försäljningssumman är efter budgivning bestämd till 17 500 000 kr vilket ger en
realisationsvinst om ca 6 700 000 kr. Därtill avgår kostnader för mäklararvode.
Ledningskontoret har föreslagit att försäljningen med köpekontraktet godkänns.
Regionstyrelsen har föreslagit att köpekontraktet godkänns för fastigheten Visby
Kometen 1.
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om godkännande av
köpekontraktet och fann att det hade bifallits.
Expedieras

Ledningskontoret ASB och Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktiges val 2016-12-19

Bilaga § 246

________________________________________________________________________________

GOTLANDS ENERGI AB
Mandatperiod: 2017/2018

Ombud till årsstämman:
S

Björn Jansson, Korpklintsvägen 15 lgh 1101, 621 41 Visby

Ersättare för ombudet vid årsstämman:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Visby

Ledamöter i delegation för samråd vid årsstämman:
S
M
C

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby
Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ledamöter i styrelsen (nominering till bolagsstämman)

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, lgh 1001, 621 46 Visby
C
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

Ersättare i styrelsen: (nominering till bolagsstämman)
S

M

Conny Kristensen Gahnström, Lilla Skräddargården 7, 621 53 Visby
att inträda vid förhinder för Isabel Enström
Mats Hedström, Strandvägen 7, 624 48 Slite
att inträda vid förhinder för Stefan Nypelius

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

GOTLANDS ELFÖRSÄLJNING AB

Ledamot i styrelsen:
S

Johnny Wiberg, Källunge Skällhorns 161, 621 71 Visby

Ersättare i styrelsen:
C

Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster

GOTLANDS ELNÄT AB (f.d. Gotlands Energientreprenad AB)

Ledamot i styrelsen:

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby

Ersättare i styrelsen:
C

Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby

1
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ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2017/2018

Ombud till bolagstämman:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

Ersättare för ombud till bolagsstämman:
S

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby

Ledamöter i samrådsdelegation vid bolagsstämma:
S
C
M

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Simon Härenstam, Ullgarnsvägen 7, 621 53 Visby

Ledamöter i styrelsen: (Nominering till bolagsstämman)
S
C

Björn Jansson, Korpklintsvägen 15 lgh 1101, 621 41 Visby
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 632 74 Visby
Maria Ahlsten, S:t Hansgatan 5, 621 57 Visby

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2017

Grupp 1

Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
S A Petterssons stiftelse

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Grupp 2

Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem. (F.d. Stiftelsen för Follingbo sjukhus)
Mariahemmets samstiftelse
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Revisor:

MP Björn Möller, Sanda Prästgården 222, 623 79 Klintehamn

Ersättare för revisor:
S

Ann-Marie Karlsson, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby
2
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Grupp 3

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem (Förvaltas av socialnämnden)

Aukt revisor:

Lars Wallén, PwC Sverige, 113 97 Stockholm

Ersättare för aukt revisor:

Alexander McGuire, PwC Sverige, 113 97 Stockholm
REGION GOTLANDS SAMFÖRVALTADE STIFTELSER – Årsredovisning Grupp 1+2
Mandatperiod: 2017

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

HILMA OCH AXEL GUSTAFSSONS MINNE
(Ledamöterna skall representera industrin, hantverket och handeln)
Mandatperiod: 2017-2019

Ledamöter i styrelsen:

S
S
M

Thomas Klang, Roma Busarve 633, 622 54 Romakloster
Kenneth Nygren, Bogegatan 109, 621 43 Visby
Roger Wärn, Box 50, 623 15 Stånga

Sammankallande : Thomas Klang

STIFTELSEN OTHEMS MAGASINKASSA
Mandatperiod: 2017-2019

Ledamöter i styrelsen:
S
C

Jan-Håkan Lindqvist, Åldermansgränd 6, 624 48 Slite
Erland Gardell, Othem Långome 630, 624 46 Slite

Revisorer:

S
C

Kjell-Arne Lundin, Othem Othemars 233, 624 46 Slite
Sture Gardell, Grubbens väg 5, 624 49 Slite
3
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STIFTELSEN GOTHEMS STRANDBAD
(Enligt reglementet bör ledamöterna vara bosatta i Gothem)

Ledamöter i styrelsen: 2017—2019
S
C

Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Gunnel Jakobsson, Gothem Fjärdinge 450, 624 30 Slite

Revisor:
M

Ove Silvén, Gothem Västerbjers, 620 30 Slite

Ersättare för revisor:
S

Kjell-Åke Wahlström, Varpstigen 6, 624 49 Slite

STIFTELSEN BERGMANCENTER PÅ FÅRÖ (Ingen mandatperiod angiven)

Ledamot i styrelsen:
S

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby

VISBY INTERNATIONELLA TONSÄTTARCENTRUM
Mandatperiod: 2017-2018

Ledamot i styrelsen:
Vakant

Ombud till representantskapsmötena:
S

Conny Kristensen Gahnström, Lilla Skräddargatan 7, 621 53 Visby

Ersättare för ombudet till representantskapsmötena:
M

Margareta Benneck, Västerhejde Nunnesiken 521, 621 99 Visby

GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2017

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2017

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

4
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STIFTELSEN MEDELTIDSVECKAN
Mandatperiod: 2017

Ledamot i styrelsen:
S

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

Ersättare i styrelsen:
M

Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby

Ombud till årsmötet:
S
C

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
Hans Klintbom, Vibble Vävaregatan 11, 622 59 Visby

Ersättare för ombuden vid årsmötet:
S

Kjell Pettersson, Bulverksvägen 5, 624 44 Tingstäde
att inträda vid förhinder för Meit Fohlin.

M

Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Hans Klintbom.

STIFTELSEN NORRLANDA FORNSTUGA
Mandatperiod: 2017

Revisorer:
S
C

Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Ingemar Nyström, Kräklingbo Stenstugu 511, 623 70 Katthammarsvik

Ersättare för revisorerna:
S

Olav Lindahl, Gothem Paradisvägen 11, 624 30 Slite
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt

M

Lena Simonsson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för Ingemar Nyström

FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2017

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

STÅNGA IDROTTSFÖRENING
Mandatperiod: 2017

Revisor:
C

Hans Olsson, När Hallbjänne 504, 623 48 Stånga

Ersättare för revisor:
S

Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
5
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WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2017

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
L

Lotta Jakobson, Lye Mannegårde 170, 623 61 Stånga

SCIENCE PARK GOTLAND

Revisor: 2017
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor: 2017
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
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Interpellationssvar
2016-12-19

Bostadsrättsföreningen Hermelinen i Åre
Interpellationssvar.
Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har ställt ett antal frågor till mig om Brf Hermelinen i Åre.
Mitt svar:
I interpellationen nämns att koncernen Region Gotland har tillgångar i
bostadsrättsföreningen Hermelinen i Åre. Det är riktigt att Gotlands Energi AB (GEAB)
som är ett av de bolag som Region Gotland är delägare i, äger två lägenheter i
bostadsrättsföreningen. Region Gotland äger 25 procent av GEAB och därmed ingår
bolaget i Region Gotlands sammanställda redovisning enligt gällande redovisningsregler.
Ingen del av bolagens tillgångar eller skulder ingår i Region Gotlands egen balansräkning.
Varför äger vi (eller deläger) bostadsrätt(er) i Åre?
De två lägenheterna innehas av GEAB. GEAB:s styrelse tog beslut om att införskaffa
lägenheterna till sin personal 1988. Bakgrunden var den goda utveckling GEAB haft sedan
starten 1978 och var ett tecken på erkännande.
Intäkter/kostnader knutna till dessa lägenheter?
Sedan lägenheterna införskaffades har kostnaden för lägenheterna generellt täckts av de
intäkter som GEAB fått för uthyrningen.
Vem har rätt att nyttja dessa bostadsrätter?
Som anställd på GEAB har man rätt att hyra en lägenhet till självkostnadspris plus
förmånsbeskattning. Lägenheterna hyrs ut via företaget Skistars omsorg de veckor då ingen
medarbetare på GEAB vill hyra lägenheten. Då lägenhet hyrs ut via Skistar tillämpas
marknadsprissättning.
Har någon anställd eller politiker i Region Gotland nyttjat dessa bostadsrätter?
Så långt tillbaka som det varit möjligt att undersöka (2002) har ingen styrelseledamot nyttjat
lägenheterna. Följaktligen har ingen politiker eller tjänsteman inom Region Gotland nyttjat
lägenheterna.
Visby 20161219

Björn Jansson

Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 252
Interpellationssvar
2016-12-19

Bör Region Gotland och dess verksamheter i
möjligaste mån undvika annonsering i och
prenumeration i Gotlands medias produkter?
Interpellationssvar.
Ledamoten Hannes Müller har i en interpellation ställt följande fråga.
Bör Region Gotland och dess verksamheter i möjligaste mån undvika annonsering i och prenumeration i
Gotlands medias produkter?
Mitt svar är nej.
När det gäller annonsavtal så har Region Gotland valt att ha ett regionövergripande avtal
med Gotlandsmedia. Bedömningar görs och beslut fattas om vilka produkter eller kanaler
som mest effektivt når den målgrupp som man för tillfället behöver nå. Det finns genom
detta avtal inget hinder mot annonsering i andra produkter, i andra tidningar eller på andra
webbsidor än just Gotlandsmedias.
Det är också viktigt för regionen att synas och finnas i sammanhang som inger förtroende,
har hög trovärdighet och som respekterar grundläggande värderingar, följer svensk lag osv.
Region Gotland värderar kvalitativ, granskande och opartisk journalistik högt och det är ett
fundament i ett demokratiskt samhälle.
Visby 20161219

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 253
Interpellationssvar
2016-12-19

Veckodagsparkering för enklare underhåll
Interpellationssvar.
Anna Hrdlicka ställer följande frågor i sin interpellation:
•

”Anser Tommy Gardell att gatustädning och snöröjning kan bedrivas effektivare
med hjälp av veckoparkering

Svar: Städning och snöröjning kan idag bedrivas utan begränsningar av parkeringstiden. Vid
vårsopningen sätts parkeringsförbud upp efterhand som gatorna skall sopas. Om det
behövs för att ta bort snövallar sätts tillfälliga parkeringsförbud upp på aktuell gata.
Ansvariga för gatuskötseln har inga önskemål om veckodagsparkering. Om
veckodagsparkering skulle införas måste dessa restriktioner tillses och
felparkeringsanmärkningar utfärdas. Eventuellt måste fordon flyttas. Befintlig driftbudget
medger ingen utökad gaturenhållning vilket en städdag skulle innebära. Om
felparkeringsanmärkningar utfärdas och sen städningen eller snöröjningen uteblir kommer
det att innebära många missnöjda medborgare. Skyltning av veckodagsparkering skulle även
medföra en ökning av trafikskyltarna i innerstan, vilket inte är önskvärt.
•

”Anser Tommy Gardell att gotlänningars påstådda oförmåga att läsa trafikskyltar är
ett skäl att inte införa veckoparkering?

Svar: Nej det anser jag inte. Däremot anser jag att ovanstående svar ger skäl till att inte
genomföra skyltning av veckodagsparkering.

Visby 2016-12-14
Tommy Gardell
Ordförande Tekniska Nämnden

Bilaga § 254
Interpellationssvar
2016-12-19

Erfarenheter av tidigare försålda fastigheter
Interpellationssvar.
Stefan Nypelius (C) har i en interpellation ställt frågan om erfarenheter av tidigare försålda
fastigheter.
Mitt svar:
Hur har hyres- och driftkostnaderna utvecklats för berörda fastigheter?
Merkostnaden jämfört med om fastigheterna hade varit kvar i regionens ägo är totalt ca 2,5
mnkr. I beräkningen antas att regionens kostnadsutveckling varit ca 1 procent. Det är något
mer än merkostnaden på 2 mnkr som beräknades vid beslutet om försäljning.
Hur har det fungerat med fortlöpande verksamhetsanpassningar?
Några större verksamhetsanpassningar har inte gjorts, två större anpassningar diskuteras
just nu.
Vem har bekostat eventuella tillkommande investeringar?
Se svar ovan.
Huvudregeln är dock att tillkommande investeringar ska bekostas av hyresvärden och
läggas på hyran. Det kan i särskilda fall diskuteras att regionen ska bekosta en sådan
beroende på vad det är och vad kostnaden beräknas bli.
Hur har det påverkat Region Gotlands totala förmögenhet?
Region Gotlands förmögenhet i form av anläggningstillgångar kontra eget kapital:
Tillgångar i form av mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
2012: 2 849 tkr
2013: 2 717 tkr
2015: 3 027 tkr
Eget kapital
2012: 1 647 tkr
2013: 1 823 tkr
2015: 1 760 tkr

Eget kapital i förhållande till summa skulder
2012: 1 647/1 654 = 99,6%
2013: 1 823/1 400 = 130,2%
2015: 1 760/1 538 = 114,4%
2013 ökade eget kapital och anläggningstillgångarna minskade med anledning av
försäljningen. 2015 hade anläggningstillgångarna ökat igen pga investeringar.
Det egna kapitalet har minskat pga negativt resultat 2015. Förhållandet mellan skulder och
eget kapital har förändrats både med anledning av att det egna kapitalet har minskat men
också för att låneskulden har ökat. De långfristiga lånen har till dags dato ökat med ca 200
mnkr sedan 2013.
Har det givit förväntad sänkning av kapitalkostnader?
I beslutet om försäljning Rf § 86, 2013-09-09, står att nettokapitalet huvudsakligen ska
användas till att betala av låneskulden. Anledningen till detta var att skapa utrymme för de
stora investeringar som då planerades, bland annat nya Sävehuset. Det fanns i beslutet
ingen förväntan om lägre kapitalkostnader. Regionen har gjort och gör stora investeringar
som skapar nya kapitalkostnader, dock var kapitalkostnaderna 8 mnkr lägre 2015 än de var
2013.
Visby 20161219

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 255
Interpellationssvar
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Angående riktlinjer vid försäljning av
fastigheter
Interpellationssvar.
Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation ställt frågan om riktlinjer vid
fastighetsförsäljning följs avseende den planerade försäljningen av Kanonen 1.
Mitt svar:
Huvudregeln är att försäljning av fastigheter skall ske genom en öppen försäljning i full
konkurrens. I riktlinjerna finns det möjlighet till direktförsäljning. Det nämns i riktlinjerna
som ”I vissa fall” och åskådliggörs som ett exempel där fastighet hyrs av hyresgäst under
lång tid. Som texten i riktlinjerna anger så är detta ett exempel och det kan finnas fler skäl.
I detta fall så hyrs fastigheten ut till största del (75%) till extern hyresgäst och att denna
hyresgäst är den primära och vi har egen verksamhet i en mindre del (25%) av fastigheten.
Om det finns goda skäl så ger nuvarande riktlinjer möjlighet till direktförsäljning.
Försäljningspriset skall dock alltid baseras på en marknadsmässig värdering.
Jag anser att beslutet om en försäljning av Kanonen 1 följer dessa riktlinjer och att skälen
anser jag ligger inom begreppen ”huvudregeln och i vissa fall”.
Visby 20161219

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 256
Interpellationssvar
2016-12-19

Effektivitet i bygglovshanteringen
Interpellationssvar.

Ledamoten Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt frågan varför
Byggnadsnämnden går fram med en höjning av bygglovstaxan snarare än att upphandla
kompetensen och sänka taxorna.
Mitt svar:
Byggnadsnämnden väljer att gå fram till fullmäktige med förslag på dels en ny taxemodell,
dels nytt timpris. Den nya taxemodellen bygger på en processkartläggning där
genomsnittlig tid som läggs per ärendetyp är grunden för prissättningen. Detta gör taxan
mer rättvisande än den tidigare modellen och bygger på självkostnadsprincipen och
likställighetsprincipen i Kommunallagen, vilket innebär att förvaltningen kan arbeta mer
rätt utifrån ett ekonomiskt perspektiv än den tidigare modellen.
Förvaltningen har beräknat timpriset för att ge kostnadstäckning för de delar av
verksamheten som är avgiftsfinansierade. Beräkningen har gjorts med hjälp av en modell
som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram. Snitt i riket enligt Statistiska
Centralbyrån är för närvarande 934 kr/tim. Vårt förslag är 920 kr/tim vilket beräknas vara
självkostnaden för handläggningen (enligt 8 kap 3c § kommunallagen).
Först ska den debiterbara tiden fastställas. I samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter
och enligt SKL:s rekommendationer är den debiterbara tiden 60 % av totalt arbetad tid på
1576 timmar per år. Övrig tid är administration, metodutveckling, konsultationer, remisser,
utbildning och ställtid. Detta innebär att ca 945 timmar är möjliga att debitera för. Räknas
priset för tjänsten utifrån detta antal timmar erhålls täckning. Här ska poängteras att
information och rådgivning samt klagomål liksom tidigare ska finansieras via skattemedel,
och inget som går att finansiera på något annat vis.
Det finns en problematik kring förutsättningarna att anlita utomstående konsulter i
samband med kommunens myndighetsutövande inom plan- och bygglagen. Bland annat
kan nämnas att om en konsult skulle ha rätt att fatta beslut med stöd av
delegationsordningen skulle det fordras att hen är att anse som anställd. Såväl befintlig som
ny verksamhet är möjlig att konkurrensutsätta, men myndighetsutövning är en del av det

kommunala uppdraget som inte är möjlig att lägga ut på entreprenad då det inte finns stöd
i PBL eller kommunallagen för detta.
Vi tittar dock sedan en tid på möjligheten att kunna få till stånd en upphandling för att få
hjälp med delar av handläggningen för att beta av ärendetoppar.

Karl-Allan Nordblom (MP) ordförande byggnadsnämnden

Bilaga § 257

Visby 2016-12-19

MOTION
Till:

Regionstyrelsen

Betreffande:

Ekonomisk stödverksamhet

Ekonomiskt bistånd i form av försörjningsstöd har Socialförvaltningen (SOF) ansvar
för enligt socialtjänstlagen. Målet är att försörjningsstödet skall vara temporärt och att
den sökande skall bli självförsörjande så fort som möjligt.
Arbetet med arbetsmarknadspolitiska insatser har tidigare skett genom samarbete
mellan SOF och Arbetsförmedlingen.
Numera har inom Region Gotland Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen (UAF)
ansvaret för kommunens arbetsmarknadspolitiska åtgärder att på individnivå planera
och kartlägga hur individen snabbast kan få ett arbete, sysselsättning eller
utbildning..
Vi anser det angeläget att man har en helhetssyn på handläggningen av dessa
ärenden.
Vår uppfattning är att hela eller delar av enheten för försörjningsstöd bör ingå i
UAF:s verksamhet.
Därför yrkar vi:

•

att regionstyrelsen utreder hur administrationen mellan de två förvaltningarna
kan förenklas och effektiviseras.

Mats Hedström (M)

Margareta Benneck (M)

