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Beslutande:

Bo Björkman (S), ordförande
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Stig Hansson (C) (kl. 17.25-19.00, § 20-27, för
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Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Anneli Klovsjö (S)
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Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafsson (V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Nicklasson (C)
Per-Anders Croon (M) (för Ingemar Lundqvist)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Alexandra Dahlberg (S) (för Antonia Broén)
Bertil Eneqvist (S) (kl. 15.20-19.00, § 9-27, för
Alexandra Dahlberg)

Lena Eneqvist (S)
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Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Eva Ahlin (C) (för Inger Olofsson)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Pettersson (SD)
Hannes Müller (SD)
Johan Thomasson (L), anmälde jäv § 26, ingen
inträdde i hans ställe)

Ulf Klasson (L)
Bror Lindahl (L) (kl. 17.25-19.00, § 20-27,

för Ulf klasson)

Frans Brozén (L ) (kl. 13.0-18.55, § 1-26, ingen ersättare
på § 27)
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Närvarande, icke tjänstgörande
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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 1
Fyllnadsval. Nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige
RS 2016/9

- Länsstyrelsen 2016-12-23, dnr: 201-4182-16
- Länsstyrelsen 2016-12-23, dnr: 201-4183-16
- Länsstyrelsen 2016-12-23, dnr: 201-4184-16

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2016-12-23 från sammanräkning som utvisar att John Aspendal
(S) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Emma Cederlund.
Länsstyrelsens protokoll 2016-12-23 från sammanräkning som utvisar att Clas
Strid (SD) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamoten Rasmus Myrvälder (SD).
Länsstyrelsens protokoll 2016-12-23 från sammanräkning som utvisar att Ola
Lindvall (C) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamoten Lisa Blochmann (C).
Länsstyrelsens protokoll 2016-12-23 från sammanräkning som utvisar att Kwame Agyei
(C) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Ola Lindvall (C).
Expedieras

De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 2

Revisorernas information
RS 2016/830, RS 2016/831, 2017/143, 2017/144, 2017/208

Revisorernas vice ordförande Bertil Virgin informerade om revisorernas pågående
arbete.
Fem nya revisionsrapporter har sammanställts och är överlämnade till regionstyrelsen
för yttrande:
−

Granskning av intern kontroll avseende inköpskort

−

Granskning av hantering av leasing

−

Granskning av arbete med verksamhetsutveckling och effektivisering

−

Granskning av kundfakturering VA-avgifter och anslutningsavgifter

−

Granskning av generella IT kontroller i ekonomi- och lönesystem

Revisionens förtroendevalda har genomfört träffar med styrelsen i alla nämnder och
håller nu på att begrunda deras årsberättelser. Den 5 april har de förtroendevalda
revisorerna sammanträde med slutrevision av det gångna året.
Regionfullmäktiges ordförande Bo Björkman påtalar vikten av att se revisionen som en
aktiv medspelare i det ständiga förändringsarbetet för Region Gotland.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 3

Handlingsprogram för skydd mot olyckor perioden 2017-2019
RS 2016/786

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-02
- Regionstyrelsen 2017-02-02, § 1

Regionfullmäktiges beslut
Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) som fastställs att gälla
för perioden 2017-05-01 till 2019-12-31 antas med följande ändring:

•

-

•

att det under Övergripande inriktning sid 6 i handlingsprogrammet ska stå:
”Räddningstjänstens grundorganisation består av tre distrikt med stationer i Visby,
Fårösund, Slite Kräklingbo, Klintehamn, Hemse och Burgsvik, kompletterat med
räddningsvärn på Fårö, i Dalhem och Garda.
Riktlinjer för den operativa verksamheten antas med följande ändring:
Strategiska satsningar sid 6 operativa riktlinjer för handlingsprogrammet får två
nya punkter:
-

Utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RIB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att
långsiktigt säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå.

-

Utveckla och samordna utbildningsinsatser, fortbildning, ledning och styrning
gemensamt för heltids- och deltidsbrandkårer.

•

Riktlinjer för den förebyggande verksamheten antas.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att inom ramen för handlingsprogrammet besluta
om ändrade riktlinjer för den operativa verksamheten. Sådant beslut skall anmälas
till regionfullmäktige.

•

Miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att inom ramen för handlingsprogrammet besluta om ändrade riktlinjer för den förebyggande verksamheten.
Sådant beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska en kommun anta ett handlingsprogram, dels för räddningstjänst, dels för förebyggande verksamhet för skydd mot
olyckor som kan leda till en räddningsinsats. I bilagor till handlingsprogrammet finns
riktlinjer för den operativa och förebyggande verksamheten.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 3 forts.
Handlingsprogrammet är skrivet i enlighet med LSO. Avsikten med programmet är att
på bästa sätt och med systematik verka för att skyddet mot olyckor på Gotland ska vara
likvärdigt och tillfredställande samt att räddningsinsatser ska påbörjas inom godtagbar
tid och genomföras på ett effektivt sätt.
Detta arbetssätt är en viktig del i att skapa ett tryggt och säkert Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen avser även, utifrån tidigare erhållet uppdrag, ta fram ett
övergripande och samlat handlingsprogram för ”trygghet och säkerhet på Gotland”. I
detta skall det föreslagna handlingsprogrammet enligt LSO ingå som en del tillsammans
med övriga områden inom trygghets- och säkerhetsområdet. Delprogram som föreslås
ingå är bl.a. krisberedskap, internt skydd, vålds- och brottsförebyggande, suicidprevention och trafiksäkerhet.
Handlingsprogrammet enligt LSO sammanfattar de identifierade riskområdena för
Region Gotland och verksamheten ska anpassas utifrån dessa.
Handlingsprogrammet upprättas för varje mandatperiod och är aktuellt i fyra år.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten följer handlingsprogrammet och dess mandatperiod men kan vid behov omarbetas varje år. Syftet är att
kunna agera proaktivt och följa samhällsutvecklingen även under kortare tid än fyra år.
I riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten återfinns beskrivningar
av hur verksamheten arbetar för att uppnå de kvalitetsmål som återfinns i handlingsprogrammet samt hur verksamheten följer upp arbetet kring dessa kvalitetsmål.
Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl. riktlinjerna för Region
Gotland och dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till tekniska
nämnden (TN) och i de förebyggande riktlinjerna uppdras till miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) att inom ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning
samt besluta om ändrade riktlinjer för den operativa respektive förebyggande
verksamheten under perioden. Sådana beslut skall anmälas till regionfullmäktige.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 3 forts.
Riktlinjerna för den förebyggande och operativa verksamheten innehåller även
information om strategiska satsningar som verksamheten planerar att göra inom det
skadeförebyggande och skadeavhjälpande området.
Dessa strategiska satsningar kan sträcka sig över hela handlingsprogrammets giltighetstid
men kan även vara kortare satsningar som genomförs årligen och dessa kan då komma
att revideras vid behov.
Innan handlingsprogrammet antas så ska, enligt med lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor 2 kap § 3, samråd skett med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i
saken. Samråd har skett med Polisområde Gotland, Länsstyrelsen, Sjöfartsverket,
Kustbevakningen, Trafikverket samt Försvarsmakten.
Samtliga myndigheter har tecknat samråd, några med kommentarer som ej påverkar
programmets innehåll eller utformning. Länsstyrelsen har i sitt samrådsyttrande framfört
synpunkter som till del arbetats i föreliggande program. En del av deras synpunkter
kommer även att behandlas under programperioden samt inför nästa handlingsprogram.
I slutfasen av arbetet med framtagande av föreliggande handlingsprogram inbjöds även
allmänheten till en informationskväll i december.
Regionstyrelseförvaltningen anser att föreliggande handlingsprogram tillgodoser
lagstiftningens krav och uppfyller de uppsatta målen. Regionstyrelseförvaltningen
uppdras att fortsätta arbetet med att utforma ett förslag till övergripande handlingsprogram för ”trygghet och säkerhet på Gotland” där bl.a. krisberedskap, suicidprevention, internt skydd, trafiksäkerhet och det brottsföre-byggande arbetet beskrivs.
Utifrån länsstyrelsens samrådsremiss så bör ansvariga nämnder (TN och MHN) utveckla
målstyrning och egenkontroll inom respektive område.
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde (2 februari 2017, § 1) att framkomna
synpunkter och förslag till beslut på sammanträdet redovisas i nytt sammanställt
dokument inför regionfullmäktiges sammanträde den 27 februari.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 3 forts.
Ordföranden föreslår att framförda synpunkter på redaktionella ändringar under
fullmäktiges sammanträde införs i det slutliga dokumentet och finner att detta bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag på Handlingsprogram enligt
lagen om skydd mot olyckor (LSO) med och finner att det bifalls.
Expedieras:

Länsstyrelsen på Gotland
Regionstyrelseförvaltningen Krisplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 4

Upphörande av lovfritids samt borttagande av taxeavgift
RS 2016/457

- Barn- och utbildningsnämnden 2016-06-14, § 74
- Ledningskontoret 2017-01-16
- Regionstyrelsen 2017-02-02, § 2

Regionfullmäktiges beslut
•

Försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med vårterminens slut 2017.

•

Avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg revideras så att avgiften
för lovfritids utgår.

Regionfullmäktige beslutade 2016-10-24 § 175, om återremiss av ärendet om
utvärdering av lovfritids.
Ärendet återremitterades med motiveringen att en ordentlig utvärdering ska göras.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2016-06-24 § 74 att lovfritids bör avvecklas
och försöksverksamheten upphöra. Beslutet grundade sig dels på att nyttjandegraden är
oerhört låg dels på Region Gotlands ekonomiska situation.
Ledningskontoret (nuvarande regionstyrelseförvaltningen) grundar sin bedömning på
kontakt med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och nämndens ordförande. Dessa
anser att ytterligare utvärdering inte kommer tillföra ärendet något mer.
Ledningskontoret har även bedömt de ekonomiska aspekterna och anser att det inte
finns utrymme för frivilliga verksamheter i rådande ekonomiska situation.
I konsekvens med att verksamheten upphör så ska avgiften i taxan tas bort.
Barn- och utbildningsnämndens bedömning att avsluta verksamheten ligger helt i linje
med det besparingsarbete som måste göras de kommande åren. Det finns helt enkelt
inte utrymme för frivilliga verksamheter. Detta är en verksamhet som haft väldigt låg
nyttjandegrad men som ändå kräver en hel del administrativa arbetsinsatser.
I konsekvens med att verksamheten upphör så ska avgiften i taxan tas bort.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 4 forts.
Ledningskontoret grundar sin bedömning i återremissärendet på kontakt med
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och nämndens ordförande som anser att
ytterligare utvärdering inte tillför ärendet något. Ledningskontoret har även bedömt de
ekonomiska aspekterna och anser att det inte finns utrymme för frivilliga verksamheter i
rådande ekonomiska situation.
Regionstyrelsen har föreslagit att försöksverksamheten med lovfritids avslutas i och med
vårterminens slut 2017 och att avgiftsregler för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
revideras så att avgiften för lovfritids utgår.
Yrkande
•

Ulf Klasson (L) yrkar att lovfritids ska införas.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Ulf Klassons yrkande
om införande av lovfritids och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 5

Förändring av uppföljningsprocessen i Region Gotland
RS 2016/809

- Ledningskontoret 2016-12-08
- Regionstyrelsen 2017-02-02, § 3

Regionfullmäktiges beslut
•

Månadsrapport med årsprognos ska göras tre gånger om året. Resterande
månadsrapporter är enbart utfallsbaserade. Beslutet ska gälla alla nämnder.

•

Tidplanen justeras i relation till beslut.

Region Gotlands uppföljningsprocess består av delårsrapport 1, delårsbokslut 2 och
bokslut. Däremellan tas månadsrapporter fram med olika frekvens beroende på behovet
hos nämnd och regionstyrelse.
Förvaltningarna använder sig i olika utsträckning av ekonomstöd från srviceförvaltningen för att ta fram årsprognoser. Prognosen är till för att visa på behov av eventuella
åtgärder för att förhindra att budgeten överskrids. Beslut om åtgärder tas både på
nämndsnivå och på övergripande nivå.
Förutom prognos finns ekonomisk information som utfall jämfört med budget, jämfört
med samma period föregående år och som trender i form av rullande tolv och liknande.
Med anledning av att regionstyrelseförvaltningen ska spara 56 mnkr på tre år på
administrativa tjänster kommer ekonomifunktionen att minska personellt. Detta innebär
i sin tur att stödet ut till förvaltningarna måste begränsas. En sådan begränsning kan
hanteras genom att kravet på prognoser i månadsrapporterna minskas.
Åtgärder för att begränsa kostnadsutvecklingen har störst effekt om de tas i början av
året. Att besluta om besparingar efter oktober har inga stora effekter på helårsutfall.
Därför föreslår ledningskontoret att årsprognos ska lämnas från nämnderna i samband
med delårsrapport 1, månadsrapport maj samt delårsbokslut 2. Däremellan redovisas
ekonomiskt utfall till regionstyrelsen alla månader utom januari och juni. Nämnderna
beslutar själva vilken frekvens på rapportering av månadens ekonomiska utfall man vill
ha.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 5 forts.
Ledningskontoret bedömer att ovanstående förslag innebär tillräcklig ekonomisk
information för att kunna ge underlag till beslut.
Effekten av beslutet blir förändring av tidplanen enlig nedan:
Dokument

Inlämningstid

Politisk behandling

Årsredovisning inkl. redovisning
måluppfyllelse

2017-02-06

RSau 2017-03-14

Kompletteringsbudget investeringar

2017-02-06

RSau 2017-03-14

Nämndernas budgetmaterial

2017-04-04

Bub 2017-05-08--10, 16

Delårsrapport 1, mars

2017-04-20

BuB 2017-05-08--10, 16

Månadsrapport maj

2017-06-12

RS 2017-06-15

Delårsrapport 2, augusti

2017-09-21

RSau 2017-10-09-10

Textmaterial Strategisk plan och
budget

2017-11-24

Detaljbudget 2018 ska anmälas till
fullmäktige i december

2017-11-24

Budgetintegration av detaljbudget
2018 till ekonomisystemet

2017-12-15

RF 2017-12-18

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om förändring av
uppföljningsprocessen i Region Gotland och finner att det bifalls.

Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 6

Tillägg i Kollektivtrafiktaxan gällande regler för Bussiga kortet
RS 2016/775

Tekniska nämnden 2016-1-11, § 320
Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-05
Regionstyrelsen 2017-02-02, § 19

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag till ändring i Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl.
färdtjänst och sjukresor, ”Kollektivtrafiktaxan”, godkänns.

•

Ändringen införs i Avsnitt A i nämnda taxa under Rubriken Bussiga kortet varvid
den nya lydelsen blir följande (tillägg understruket):

Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland. Kortet gäller till
och med 30 juni året personen fyller 20 år. Förlängd giltighetstid är dock möjligt för elev
som går ett eller flera år extra på gymnasiet eller har passerat 20 år innan gymnasiestudierna avslutas. Kortet berättigar till avgiftsfria resor i landsbygdstrafiken på Gotland
året runt, dock inte för resor i Närtrafiken. Kortet är en värdehandling, kortinnehavarens namn ska vara textat på baksidan av kortet. Ungdomar under 20 år som har
bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till ledsagare betalar ingen avgift för
ledsagare.

Tekniska nämnden har, 16 november 2016 320, beslutat föreslå regionfullmäktige att
besluta om en ändring i Taxor för resor i all kollektivtrafik inkl. färdtjänst och sjukresor,
”Kollektivtrafiktaxan” vad gäller Bussiga kortet. Ändringen innebär att det blir möjligt
att få förlängd giltighetstid av Bussiga kortet med ytterligare ett år för de elever som går
ett extra år på gymnasiet eller har passerat 20 år innan de avslutar sina gymnasiestudier.
Ändringen ska införas i Kollektivtrafiktaxans Avsnitt A under Rubrik Bussiga på sätt
som anges i regionstyrelseförvaltningens förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot tekniska nämndens förslagna
ändring.
Regionstyrelsen har föreslagit att ändring ska göras enligt följande: ”Förlängd giltighetstid
är dock möjligt för elev som går ett eller flera extra år på gymnasiet eller har passerat 20
år innan gymnasiestudierna avslutas”.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 6 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 7

Överlåtelse av aktieinnehav i Inera AB till SKL Företag AB
RS 2016/726

- SKL 2016-11-08
- Ledningskontoret 2016-12-19
- Regionstyrelsen 2017-02-02, § 11

Regionfullmäktiges beslut
•

Till SKL Företag AB överlåts 145 av regionens 150 aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 1 232 500 kronor samt därmed i ärendet redovisat överlåtelseavtal
godkänns.

•

Förslag till aktieägaravtal godkänns.

•

Region Gotland ställer sig positiv till förslag till ändrad bolagsordningen för Inera
AB, avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.

•

Region Gotland ställer sig positiv till förslag till ändrat ägardirektiv för Inera AB,
avsett att beslutas på kommande ägarråd och bolagsstämma.

•

Meit Fohlin (S) utses som ombud och ersättare vid ägarråd och bolagsstämma.
Ombudet får i uppdrag att rösta för beslut om ändring av bolagsordning och
ägardirektiv för Inera AB.

Frågan om ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning för Inera AB har
diskuterats under många år. Inte minst har företrädare för landsting och regioner uttalat
sitt stöd för en förändring som innebär en närmare anknytning till SKL:s arbete med
verksamhetsutveckling och att bredda verksamheten till att även omfatta kommunerna.
Styrelsen för SKL har den 7 oktober beslutat att godkänna att SKL Företag AB
förvärvar merparten av aktierna i Inera AB. En förutsättning för detta förvärv är att
samtliga landsting och regioner säljer merparten av sina aktier i Inera AB till SKL
Företag AB. I nästa steg erbjuds Sveriges kommuner att köpa aktier från SKL för att bli
delägare i Inera AB. Den ändrade inriktningen för bolaget kommer till uttryck i de
förslag till ändrat aktieägaravtal samt ändrad bolagsordning och ändrat ägardirektiv som
utarbetats och som redovisas i ärendet (bilagor 1-4). Det förutsätts att landsting och
regioner ställer sig positiva till ändringarna, som senare ska beslutas av ägarråd och
bolagsstämma.
Styrningen bolaget avses ske genom ägarråd och bolagsstämma. Bolaget får en styrelse
med 15 ledamöter, där ledamöter från både kommun- och landstingssektorn ingår.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 7 forts.
Hittills har Ineras verksamhet varit inriktad på hälso- och sjukvårdsområdet, men efter
affären ska bolaget kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden. Genom att
samtliga kommuner, landsting och regioner blir delägare i företaget, kan medlemmarna
kan köpa från Inera AB, utan upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i
upphandlingslagstiftningen).
Regionen använder flera av de tjänster som Inera tillhandahåller för hälso- och sjukvård
även från den traditionella ”kommunsidan” via socialförvaltningen, men då till särskilt
betalning utöver det som betalas för landstingsdelen.
Även om Region Gotland är en juridisk person som i detta sammanhang är att uppfatta
som både landsting och kommun samtidigt, föreslås att regionen säljer 145 aktier och
inte antar kommande erbjudande att som kommun köpa 5 aktier. För att säkerställa
regionens inflytande räcker det ett ombud som deltar på ägarråd och bolagsstämma, så
regionens ägande begränsas till 5 aktier.
Sammantaget ser ledningskontoret positivt till vidgningen av Ineras uppdrag till att
omfatta även regionens övriga verksamheter. Den föreslagna övergången till SKL
Företag AB med tillhörande styrdokument bedöms tillgodose stadganden i regionens
aktieägarpolicy. (Antagen av regionfullmäktige 2014).
Det har under beredning av ärendet diskuterats rimligt lönsamhetsmål för Inera. Enligt
förslaget skall nettomarginalen 2017-2019 uppgå till minst 3 %. Ombud vid ägarråd och
bolagsstämma bör bevaka att marginalen inte ökas om inte nyttan vid ökade kostnader
bedöms öka i motsvarande grad.
Regionstyrelsen har föreslagit att: 1. aktierna i Inera överlåts på SKL Företag AB, 2.
överlåtelseavtal godkänns, 3. aktieägaravtal godkänns, 4. är positiva till förslag till ändrad
bolagsordning, 5. är positiva till förslag till ändrat ägardirektiv. 6. Samt att
regionstyrelsen får delegation att utse ombud.
Yrkande
•

Ordföranden föreslår att fullmäktige utser Meit Fohlin (S) till ombud och ersättare
vid ägarråd och bolagsstämma och finner att detta bifalls.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 7 forts.
Ordföranden ställer proposition på om fullmäktige kan utse Meit Fohlin (S) till ombud
och ersättare vid ägarråd och bolagsstämma och finner att detta bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens övriga förslag och finner att dessa
bifalls.
Expedieras:

Sveriges kommuner och landsting
Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Utveckling och kvalitet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 8

Försäljning av fastigheter, AB Gotlandshem
RS 2016/804

- AB Gotlandshem 2016-12-08
- Ledningskontoret 2016-12-09
- Regionstyrelsen 2017-02-02. § 17

Regionfullmäktiges beslut
•

AB Gotlandshem får tillstånd att pröva marknaden inför försäljning av fastigheter.

•

AB Gotlandshem får bilda dotterbolag för att kunna genomföra försäljning.

•

AB Gotlandshem ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av
eventuell försäljning.

Reservation
Följande reserverade sig till förmån för Brittis Benzlers yrkande om avslag på
regionstyrelsens förslag: Brittis Benzler (V), Saga Carlgren (V), Per Edman (V), Anna- Maria
Bauer (V), Thomas Gustafson (V), Lars Bjurström (V) och Karin Wizén (V).

AB GotlandsHem har kommit in med en begäran att få pröva marknaden inför
försäljning av ett antal fastigheter i beståndet. Anledningen till detta är ett behov av att
avyttra ett antal fastigheter för att nå ekonomisk balans i uppdraget att främja bostadsförsörjningen på Gotland.
Bolaget har tagit fram en fastighetsstrategi som definierar åtgärder som ska skapa balans
i ekonomin 30 år framåt. I strategin har bolaget kategoriserat sina fastigheter efter
underhållsbehov och standard. Fastigheterna är klassificerade i tre olika klasser;
Avvecklingsfastighet, A

Rivning inom 30-50 år p.g.a. höga underhållskostnader samt bristande teknisk kvalitet
eller boendekvalitet.
Dessa fastigheter behåller en låg hyresnivå under resterande livslängd.
Utvecklingsfastighet, U

Bedömningen är att standardhöjningar och energibesparande åtgärder enligt underhållsplan är möjliga. Dessa fastigheter kommer efterhand de renoveras att få en högre
hyresnivå.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 8 forts.
Försäljningsfastighet, F

Grunder för ställningstagandet:
Mycket höga investeringar för omställning
Särskilda omständigheter som medför påfrestningar på organisationen
Högt driftnetto som medför ”bra betalt”
Skapa en större mångfald av hyresvärdar
Ledningskontoret (nuvarande regionstyrelseförvaltningen) bedömer att AB Gotlandshem bör få tillstånd att påbörja en process kring försäljning av fastighetsbestånd. Med
anledning av det stora behovet av nya bostäder framåt där hyresrätter är en viktig del av
beståndet så har bolaget behov av att kunna finansiera stora investeringar de närmaste
åren.
Det finns i dagsläget ingen annan större aktör på hyresrättsmarknaden på Gotland idag.
Genom att sälja större bestånd av hyresrätter är det sannolikt att det kan komma fler
stora aktörer till Gotland vilket i förlängningen gynnar nuvarande och potentiella
hyresgäster.
Regionstyrelsen har föreslagit att AB Gotlandshem får tillstånd att pröva marknaden inför
försäljning av fastigheter, att de får bilda dotterbolag för att kunna genomföra
försäljning och att de ska återkomma till regionfullmäktige för godkännande av eventuell
försäljning.
Yrkande
•

Brittis Benzler (V) yrkar, med instämmande av Lars Bjurström (V) och Hannes
Müller (SD), avslag på regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Brittis Benzlers
avslagsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 9

Försäljning av Hogrän skola
RS 2016/824

- Ledningskontoret 2016-12-16
- Regionstyrelsen 2017-02-02, § 18

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag om försäljning med upprättat köpekontrakt för fastigheten Hogrän
Vismaränge-Lagfänskog 1:3, Hogrän skola i Hogrän till ett föreslaget pris av
2 000 000 kronor godkänns.

Jäv
Jäv anmäldes av Johan Thomasson (L) som inte deltog i ärendet.
Reservation
Följande reserverade sig till förmån för avslag på förslaget om försäljning:
Margareta Persson (M), Sven Bosarfve (M), Anna Hrdlicka (M), Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M) Mats Hedström (M), Lena Celion (M), Per-Anders Croon (M), Jesper
Skalberg Karlsson (M), Patrik Thored (M), Håkan Onsjö (M), Margareta Benneck (M), Rolf
Öström (M) och Claes Nysell (L).
Fastigheten Hogrän Vismaränge-Langfänskog 1:3 förvaltas av fastighetsförvaltningsavdelningen vid teknikförvaltningen sedan länge. Den har hyrts ut för olika ändamål
under en tid. Det finns ingen angiven användning av lokalerna för egen verksamhet
inom Region Gotland. Ny fastighetsbildning har genomförts och förskola samt
paviljong behålls av Region Gotland med fastighetsbeteckningen Vismaränge
Langfänskog 1:2.
Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt beslut i regionstyrelsen
2012-11-01. § 287.
Fastigheten har bedömts ha ett värde om 1 990 000 kronor. Bokfört värde 1 358 911 kr
(2016-12-31). Kostnad för fastighetsavstyckning är 54 737 kr Försäljningssumman är
efter budgivning bestämd till 2 000 000 kr vilket ger en realisationsvinst om ca
640 000 kr. Kostnader för mäklararvode tillkommer och är ca 45 000 kr.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 9 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att försäljning med upprättat köpekontrakt för fastigheten
Hogrän Vismaränge-Lagfänskog 1:3, Hogrän skola i Hogrän till ett föreslaget pris av
2 000 000 kronor godkänns.
Yrkande
•

Håkan Onsjö (M) yrkar att ärendet återremitteras.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att det ska avgöras på dagenssammanträde. Omröstning
begärs. JA för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. NEJ för återremiss.
56 ledamöter röstade ja. 14 ledamöter röstade nej. En ledamot var frånvarande. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Röstningen resultat är att ärendet
ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 10

Motion. Policy för HBTQ+
RS 2016/217

- Motion 2016-04-04
- Ledningskontoret 2016-12-19
- Regionstyrelsen 2017-02-02, § 20

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens yttrande.

•

Främjandet av mänskliga rättigheter och levnadsvillkor för minoritetsgrupper ska
ingå som en tydlig del i den kommande regionala utvecklingsstrategin, RUS.
Levnadsvillkor för HBTQ+gruppen och andra minoritetsgrupper lyfts in som
handlingsområden för God och jämlik hälsa, 2018-2022.

Elin Bååth, (Fi), har lämnat motion till regionfullmäktige angående HBTQ+policy. Hon
yrkar på att Region Gotland, med avstamp i studien Om ingen talar om det, behöver det
inte hanteras, upprättar en HBTQ+policy.
Ledningskontoret (nuvarande regionstyrelseförvaltningen) anför att de mänskliga rättigheterna vilar på grundprinciperna jämlikhet och ickediskriminering. Det är angeläget att
tydliggöra att de mänskliga rättigheterna och ett rättighetsperspektiv är en grundläggande utgångspunkt för att förebygga så att HBTQ+gruppen och andra minoritetsgrupper inte blir utsatta för diskriminering, trakasserier, våld och hatbrott.
Tidigare erfarenheter visar att det är tveksamt om policyer ger den styrande effekt som
efterfrågas. Policyer kan ge låg efterlevnad, eftersom bland annat nyckeltal för
uppföljning saknas. Verksamheterna signalerar också att ett stort antal policyer ger
svårighet att få överblick och att hålla ihop arbetet.
Det finns exempel i bland annat Kronoberg och Västra Götaland där flera olika policyer
och liknade dokument har samlats till ett gemensamt styrande dokument inom området
mänskliga rättigheter.
För närvarande pågår en process att ta fram en regional utvecklingsstrategi, RUS, för
Gotland, som ska gälla fram till 2030. I den processen läggs stor vikt vid involvering av
medborgare, förtroendevalda, civilsamhället och medarbetare inom Region Gotland.
Utgångspunkt för RUS är att skapa hållbar utveckling.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 10 forts.
Inom den sociala dimensionen av hållbarhet ingår mänskliga rättigheter och
demokratifrågor som en väsentlig del.
Som en del av RUS-processen ingår uppdrag att konkretisera den sociala dimensionen
genom att ta fram strategier och handlingsområden för God och jämlik hälsa, 20182022. Vidare kommer uppföljningsplan att tas fram för att säkerställa implementering i
verksamheterna av åtgärder inom prioriterade områden..
Ledningskontorets samlade bedömning är att arbetet för att främja mänskliga rättigheter
med bland annat villkor för minoritetsgrupper är ett viktigt område som behöver tydlig
styrning. I nuläget bedöms det finnas bäst förutsättningar för effektiv styrning av
området genom att det tydligt lyfts fram i RUS, så att det gäller för alla tänkbara såväl
nuvarande som kommande minoritetsgrupper. Arbetet att ta fram en styrning för
mänskliga rättigheter blir effektivt och inkluderande eftersom det ingår i redan pågående
process med bland annat dialogmöten med befolkningen.
De behov som identifierats för HBTQ+gruppen på Gotland behöver lyftas fram som
ett prioriterat handlingsområde för god och jämlik hälsa under de närmaste åren.
Ledningskontoret bedömer att regionstyrelsen bör föreslå regionfullmäktige att avslå
motionen och att främjandet av mänskliga rättigheter och levnadsvillkor för minoritetsgrupper ska ingå som en tydlig del i RUS. Levnadsvillkor för HBTQ+gruppen och
andra minoritetsgrupper lyfts in som handlingsområden för God och jämlik
hälsa 2018-2022.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska avslås och att främjandet av mänskliga
rättigheter och levnadsvillkor för minoritetsgrupper ska ingå som en tydlig del i den
kommande regionala utvecklingsstrategin, RUS. Levnadsvillkor för HBTQ+gruppen
och andra minoritetsgrupper lyfts in som handlingsområden för God och jämlik hälsa,
2018-2022.
A n f ö ran de n
Anföranden hålls av Hannes Müller (SD), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Håkan
Onsjö (M), Björn Jansson (S), Karin Persson (FI), Eva Nypelius (C) och Anna Hrdlicka (M).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 10 forts.
Yrkande
•

Ulf Klason (L) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Ulf Klassons yrkande
om att motionen ska anses besvarad och finner att motionen ska anses besvarad bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Social Hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 11

Motion. Arbetstillfällen för personer med funktionshinder
RS 2016/332

- Motion 2016-04-25
- Ledningskontoret 2016-09-30
- Regionstyrelsen 2016-12-14, § 310

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser
inom Region Gotland.

Margareta Benneck (M) och Mats Hedström (M) har i en motion föreslagit att Region
Gotlands förvaltningar tar emot personer med funktionsnedsättning som anvisas av
enheten som handhar placering av extern arbetskraft.
Motionärerna framhåller att arbete eller annan meningsfull sysselsättning är av stor
betydelse för att överbrygga klyftor i levnadsvillkor och bidra till en ökad delaktighet för
personer med funktionsnedsättning.
Ledningskontoret (nuvarande Regionstyrelseförvaltningen) ger i sin skrivelse en översiktlig beskrivning av sysselsättning och arbetstillfällen för funktionsnedsatta enligt
nedan:
Regeringen har utsett ett antal myndigheter som har ett särskilt ansvar/uppdrag i den
nationella handikappolitiken. Arbetsförmedlingen är en av 14 sektorsmyndigheter med
ansvar för att förverkliga regeringens uppdrag.
Den nationella handlingsplanen för handikappolitiken anger att alla personer ska ges
samma möjligheter att delta i arbetslivet. Arbetsförmedlingen ska som sektorsansvarig
myndighet inom arbetsmarknadspolitiken bidra till att uppfylla de nationella handikappolitiska målen. För arbetsmarknadspolitiken handlar det om att alla personer ska ges
samma möjligheter att delta i arbetslivet.
Det viktigaste målet inom sektorn är att öka sysselsättningsgraden bland arbetssökande
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga så att den på sikt överensstämmer med befolkningens som helhet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 11 forts.
För att uppnå detta arbetar Arbetsförmedlingen bland annat med att öka deltagandet i
arbetsmarknadsutbildningar samt att påverka arbetsgivarnas vilja att anställa personer
med en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Inom Region Gotland (utbildnings- och arbetslivsförvaltningen, Kompetenscentrum)
finns Steget, som har att samordna placeringar av extern arbetskraft inom regionen.
Arbetet utförs med utgångspunkt från den överenskommelse som tecknades i juli 2013
mellan Region Gotland och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen syftar till att
regionen, genom att erbjuda praktikplatser inom sina verksamheter, ska bidra till att ge
arbetssökande nya erfarenheter, meriter och referenser knutna till en arbetsplats, och
genom detta stärka individens möjligheter att få ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Steget har uppdraget att matcha arbetssökande med regionens verksamheters behov och möjligheter. Uppdraget inkluderar också personer med olika former av
funktionsnedsättningar, dock inte personer som har daglig verksamhet. På ordinarie
arbetsplatser i regionen finns i dag små möjligheter att ta emot personer med
omfattande behov av handledning och stöd.
Inom Stegets verksamhet finns också ett antal anställningar för personer med olika typer
av funktionsnedsättningar, skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare (OSA) och
utvecklingsanställning. Det finns idag ett ekonomiskt utrymme för ca 46 anställningar
varav 26 avser OSA och 20 avser anställning för de som deltar i Jobbsam och som har
sin arbetsplats inom regionens verksamheter. Anställningarna är anpassade anställningar
för viss tid och tänkta som ”rehabiliteringsanställningar”, i syfte att rusta personerna till
att kunna gå vidare mot ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Av dem som idag
har skyddat arbete finns personer som tillhör personkretsen för LSS, och några av dem
har gått från att ha sin dagliga verksamhet på en arbetsplats till att vara kvar på den
arbetsplatsen och istället få en anställning i form av OSA.
Steget ansvarar också för anställningar i form av extratjänster. Dessa anställningar
ersätter tidigare sysselsättningsplatser (FAS 3) och ska stimulera till anställning av
personer som varit arbetssökande under lång tid och har svårt att få arbete utan stöd.
Dessa anställningar är tänkta som resurser i vissa verksamheter såsom t ex skola, vård
och omsorg. Av de arbetssökande som är aktuella för extratjänst har drygt hälften kända
funktionsnedsättningar. Vad gäller extratjänster pågår planering för att utarbeta en
modell för hur arbetet ska bedrivas samt fastställa antalet platser inom Region Gotland.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 11 forts.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt att ansöka om stöd
för att kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt. Det innefattar att ha
möjlighet att arbeta, studera eller ha någon annan meningsfull sysselsättning.
Det kan vara daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar arbete och
inte utbildar sig. Den dagliga verksamheten är en insats som kräver biståndsbeslut.
I dagsläget finns 22 dagliga verksamheter som drivs av Region Gotland där en grupp
kopplad till handledare utför arbetsuppgifter. De dagliga verksamheterna finns bl.a.
inom Region Gotland (t ex Återvinnarna), Ica Maxi och Biltema.
Dessutom finns daglig verksamhet i form av externa platser utan handledare från
Region Gotland. Extern plats kan vara på t ex Arkivcentrum och Lindex. Detta är en
daglig verksamhetsplats och inte en anställning inom organisationen/företaget..
Ledningskontorets har bedömt att Region Gotland bör ställa sig positiv till att ta emot
fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland men att
förutsättningarna för detta först behöver klarläggas.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls på så sätt att regionstyrelsen får i
uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta emot fler personer med funktionsnedsättning på arbetsplatser inom Region Gotland.
Anföranden
Anföranden hålls av Margareta Benneck (M), Lena Stenström (MP), Brittis Benzler (V) och
Saga Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 12

Avsägelser och fyllnadsval. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, barnoch utbildningsnämnden, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, Gotlands tingsrätt, kultur- och fritidsnämnden,
socialnämnden, tekniska nämnden
RS 2017/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Anders Johansson (S) befrias från uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsovårdsnämnden

•

Veronica Liljeberg (V) befrias från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden

•

Sussanne Hafdelin (S) befrias från uppdraget som ersättare i regionstyrelsen

•

Annika Wassén (Fi) befrias från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden

•

Viktor Celis (Fi) befrias från uppdraget som nämndeman i Gotlands tingsrätt

•

Susanne Redig (M) befrias från uppdraget som ledamot i hälso- och sjukvårdnämnden

•

Christoffer Aav (M) befrias från uppdraget som ersättare i kultur- och fritidsnämnden

•

Helena Jungenstam (M) befrias från uppdraget som ledamot i socialnämnden

•

Amira Svedberg (M) befrias från uppdraget som nämndeman i Gotlands tingsrätt

•

Catarina Wahlström (S) befrias från uppdraget som ersättare i socialnämnden

•

Emma Cederlund (S) befrias från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden

•

Inga-Maj Häglunds (S) befrias från uppdraget som ersättare i socialnämnden

•

Ny 1:e ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter
Veronica Liljeberg, V)

(V)

Lars Åkerlund, Vänge Vivungs 822 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Brittis Benzler

•

Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-17 – 2018-12-31 (efter Annika
Wassén, Fi)

(Fi)

Torun Ström, Stenkyrka Kalcitvägen 6, 624 42 Tingstäde
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 12 forts.
•

Ny nämndeman i Gotlands tingsrätt 2017-02-27 – 2019-12-31 (efter Viktor Celis, Fi)

(Fi)
•

Nina Ruthström, Lummelunda Kinner Kvier 17, 621 71 Visby

Ny ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Anders
Johansson, S)

(S)
•

Ny ersättare i regionstyrelsen 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Susanne Hafdelin, S)

(S)
•

Anneli Klovsjö, Väskinde Starrvägen 29, 622 79 Visby
Håkan Eriksson, Myrstigen 44, 621 50 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

Ny ledamot i hälso- sjukvårdsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Susanne Redig,
M)

(M)
•

Berit Cedergren Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
att gå in i ordningen efter Inger Harlevi (M)

Ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Christoffer
Aav, M)

(M)
•

Ny ledamot i socialnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Helena Jungenstam, M)

(M)
•

Mats Boström, Södra Glasmästargatan 20, 621 53 Visby
Gunilla Öberg, Östra Hansegatan 3, 621 45 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

Ny ersättare i tekniska nämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Emma Cederlund, S)

(S)
•

att gå in för Mats Hedström (M)

Ny ersättare i socialnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Catarina Wahlström, S)

(S)
•

Rolf Öström, Burs Kärne 659, 623 49 Stånga

Ny nämndeman i Gotlands tingsrätt 2017-02-27 – 2019-12-31 (efter Amira Svedberg, M)

(M)
•

August Magnusson, Östra Sömmerskestigen 34, 621 34 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i M-gruppen

Linus Gränsmark, Endre Kvie 151, 621 77 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen

Ny ersättare i socialnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Inga-Maj Häglund, S)

(S)

Åke Hansson, Väskinde Olofstorpsvägen 6, 622 75 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i S-gruppen
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 12 forts.
•

Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Berit
Cedergren Onsjö, M)

(M)
•

Ronnie Nilsson, Strelowsgatan 20, 621 45 Visby
att gå in efter Nils Ingelmark (M)

Ny ersättare i miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Anneli
Klovsjö, S)

(S)

Justerande:

Catarina Wahlström, Varpastigen 6, 624 49 Slite
att gå in i ordningen efter Erna Wiberg

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 13

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Sten Reuterviks medborgarförslag om att montera en trafikspegel vid RS 2016/854
2016-12-21
Bergmansgatans utfart på Östra Hansegatan
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Henry Lindelunds medborgarförslag om att få tillbaka vägbelysningen RS 2016/863
2016-12-21
i Vägume i Lärbro
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Anita Ljustells medborgarförslag om minskat bilåkandet genom
sänkta kollektivtrafikavgifter

RS 2017/153
2017-02-10

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Agneta Malmborgs medborgarförslag om att göra om bilparkeringen
utanför Kruttornet till ett parkområde

RS 2017/154
2017-02-10

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Leifi Jacobssons medborgarförslag om att åtgärda håligheter
(väggupp) i vägar på landsbygden och i Visby

RS 2017/158
2017-02-13

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Ilse Vuijsters Hammarströms medborgarförslag om att låta
förskoleklasser resa gratis med kollektivtrafiken under
lågtrafikerade turer

RS 2017/163
2017-02-15

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Liselotte Nygrens medborgarförslag om att avskaffa LOV (Lag om
valfrihet) hos trygghetspatrullerna

RS 2017/165
2017-02-16

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
Liselotte Nygrens medborgarförslag om att avskaffa socialtjänstens
resursteam helt eller delvis

RS 2017/166
2017-02-16

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 13 forts.
Christina Sundahls medborgarförslag om belysning på klippkanten
ovanför domkyrkan längs Norderklint

RS 2017/169
2017-02-20

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Ingemar Weberuds medborgarförslag om en gångväg längs väg 147 i
Slite

RS 2017/176
2017-02-20

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Kent Johanssons medborgarförslag om webbkamera som övervakar
vattennivån i Tingstädeträsk

RS 2017/189
2017-02-24

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Agneta Uddins medborgarförslag om uppsägande eller förändringar
av LOV inom hemtjänst
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

RS 2017/190
2017-02-24

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 14
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Lotte Jensens medborgarförslag om minnesbuss för äldre. RS 2013/523
•
•

Socialnämnden 2014-04-16, § 52
Medborgarförslag (inkom 2013-08-27)

Åke Kahlboms medborgarförslag om att byta namna på Cramérgatan till Betty
Petterssons gata. RS 2014/698
•
•

Byggnadsnämnden 2015-10-17, § 170
Medborgarförslag (inkom 2014-12-12)

Solveig Malmströms medborgarförslag om att låta busstationen och den planerade
aktivitetsparken vid f.d. Murgrönan byta plats. RS 2015/76
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 250
Medborgarförslag (inkom 2015-02-01)

Therese Koorems medborgarförslag om att tillåta mopedtrafik på cykelbanan vid
Lummelundsväg 1 september – 1 juni. RS 2015/550
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 252
Medborgarförslag (inkom 2015-09-10)

Claes-Göran Svenssons medborgarförslag om kollektivtrafiken på Gotland.
RS 2015/567
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 251
Medborgarförslag (inkom 2015-09-18)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 14 forts.
Liselotte Nygrens medborgarförslag om trygg hemgång vid utskrivning från lasarettet.
RS 2016/13
•
•

Socialnämnden 2016-10-19, § 143
Medborgarförslag (inkom 2016-01-07)

Annelie Hagbergs medborgarförslag om tätare bussturer till och från Väskinde och
Wisbygymnasiet. RS 2016/27
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 253
Medborgarförslag (inkom 2016-01-14)

Kerstin Königslehners medborgarförslag om bussförbindelse mellan Högklint och Visby.
RS 2016/69
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 254
Medborgarförslag (inkom 2016-01-27)

Agneta Sedelius medborgarförslag om papperskorgar på Södra hällarna.
RS 2016/145
•
•

Tekniska nämnden 2017-01-17, § 25
Medborgarförslag (inkom 2016-02-29)

Anita Ljustells medborgarförslag om släke (tång) från stränder att användas till gödning.
RS 2016/104
•
•

Tekniska nämnden 2017-01-17, § 23
Medborgarförslag (inkom 2016-02-12)

Allan Båtelssons medborgarförslag om att förbättra kollektivtrafiken till Hemse.
RS 2016/76
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 255
Medborgarförslag (inkom 2016-02-01)

Gunilla Schentz’s medborgarförslag om en rulltrappa vid domkyrkan.
RS 2016/398
•
•

Tekniska nämnden 2017-01-25, § 24
Medborgarförslag (inkom 2016-06-03)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 14 forts.
Sigvard Henrikssons medborgarförslag om slamsugning av Tingstädeträsk för ökad lagring
av vatten. RS 2016/745
•
•

Tekniska nämnden 2017-01-25, § 26
Medborgarförslag (inkom 2016-11-16)

Kent Kleverborns medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.
RS 2016/467
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 256
Medborgarförslag (inkom 2016-06-30)

Margareta Olssons medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.
RS 2016/578
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 256
Medborgarförslag (inkom 2016-06-30)

Sivbritt Ekelunds medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.
RS 2016/479
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 256
Medborgarförslag (inkom 2016-07-05)

Nils Jakobssons medborgarförslag om att enkelrikta Visborgsgatan.
RS 2016/495
•
•

Tekniska nämnden 2016-12-15, § 256
Medborgarförslag (inkom 2016-07-18)

Christer Petterssons medborgarförslag om att fråga patienter om de har möjlighet att ta
återbudstider. RS 2016/472
•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-12-16, § 314
Medborgarförslag (inkom 2016-06-30)

Siv Mellins medborgarförslag om en ny arena på Strandgärdet. RS 2016/477
•
•

Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-13, § 104
Medborgarförslag (inkom 2016-07-04)

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 14 forts.
Rune Olofssons medborgarförslag om att flytta medeltidsveckans aktiviteter från
strandgärdet till Oscarsstenen. RS 2016/529
•
•

Kultur- och fritidsnämnden 2016-12-13, § 103
Medborgarförslag (inkom 2016-08-15)

Stig Jarlefalks medborgarförslag om patienter med frikort för möjlighet att bidra med 40
kr för sjukbesök på frivillig basis. RS 2016/598
•
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-08, § 340
Medborgarförslag (inkom 2016-09-13)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 15
Interpellation. Missad byggbonus
RS 2016/842

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Lars
Thomsson (C) om missad byggbonus. Lars Thomsson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-12-19

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 16
Interpellation. Strategi för stadsodling och dess genomförande
RS 2016/847

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om strategin för stadsodling och dess genomförande. Anna Hrdlicka
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även
Ola Lindvall (C).
Interpellation 2016-12-19

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 17
Interpellation. Markexploatering och ny lag (SFS 2014:899) om
kommunala markanvisningar
RS 2016/845

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om markexploatering och ny lag (SFS 2014:899) om kommunala
markanvisningar. Anna Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2016-12-19

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 18
Interpellation. TBC och Hepatit B
RS 2016/848

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Eva Pettersson (SD) om TBC och Hepatit B. Eva Pettersson tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-12-19

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 19
Interpellation. Markanvisningar och ekonomi kring dessa
RS 2016/844

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om markanvisningar och ekonomi kring dessa. Anna Hrdlicka tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltar i diskussionen gör även Lars
Bjurström (V).
Interpellation 2016-12-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 20
Interpellation. Räddningstjänstens organisation
RS 2016/843

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Lars
Thomsson (C) om räddningstjänstens organisation. Lars Thomsson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-12-14

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 21
Interpellation. Strategier och näringsklimat
RS 2016/846

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om strategier och näringsklimat. Anna Hrdlicka tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-12-14

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 22

Frågor
Patrik Thored (M) fick tillstånd att ställa en fråga om beslutade taxor för markhyror 2017.
Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S).
Patrik Thored (M) fick tillstånd att ställa en fråga om beslutade taxor för markhyror 2017.
Frågan besvarades av regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 23

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Mats Hedström (M), Björn Dahlström (C), Tony Johansson (S) och Mikael
Nilsson (S) m.fl.
Vattenförsörjningen på Gotland

RS 2017/210
2017-02-27

Stefan Nypelius (C) och Eva Gustafsson (C)
Mobil förskola s.k. förskolebuss

RS 2017/211
2017-02-27

Elin Bååth (Fi)
Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen

RS 2017/212
2017-02-27

Anmärkning:

Motionen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 24
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Karin Persson (Fi) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om situationen för de ensamkommande barn och unga som fyllt eller
åldersuppskrivits till 18 år.
RS 2017/206

Gunnel Lindby (C) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan
De Maecker (MP) ställa interpellation om kostnaden för medicinskt färdigbehandlade
patienter.
RS 2017/207

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-0

Rf § 25

Information
Till handlingarna läggs information om
•

Socialnämndens beslut 2016-12-07 § 176, om individrapportering – inte verkställda
beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts per den 30 september 2016.
SON 2016/90

•

Socialnämndens beslut 2017-02-08 § 16, om individrapportering – inte verkställda
beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts per den 31 december 2016.
SON 2016/90

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 26

Förändrad finansieringsmodell för IT-verksamhet
RS 2016/401

- Ledningskontoret 2016-11-15
- Regionstyrelsen 2016-12-14, § 299

Regionfullmäktiges beslut
•

Förändring av finansieringsmodell från köp/sälj till anslagsfinansiering införs från
och med 2017-01-01 för nedanstående tjänster inom IT-området.

•

Budgetmedel motsvarande 8,2 mnkr omfördelas från nämnderna till regionstyrelsen.

Enligt beslut i arbetsutskottet 2016-11-08, ska ledningskontoret återkomma med förslag
till beslut om eventuell förändring av finansieringsmodell för IT-tjänster till regionstyrelsen den 14 december 2016.
Ledningskontoret bedömer att frågan om förändrad finansieringsmodell inom ITverksamheten behöver utredas avseende PC som tjänst, digital arbetsplats och telefoni.
Modellen är avgörande för hur valet av dessa tjänster görs och hur konsumtionen ska
styras. Det finns idag en tydlig styrning för hur beställning sker, vilken typ av utrustning
som finns m.m.
De tjänster som nu är föreslagna att anslagsfinansieras är serviceavtal och IT-tjänster.
Dessa kommer då att hanteras på samma sätt som de kategori1-tjänster som idag betalas
av ledningskontoret och som i den nya förvaltningen övergår till anslagsfinansiering.
De budgetmedel per nämnd som ska överföras till regionstyrelsen återfinns i ledningskontorets tjänsteskrivelse. De taxefinansierade verksamheterna kommer även
fortsättningsvis debiteras för 2017. Ombudgetering från tekniska nämnden avser
skattefinansierad verksamhet.
Regionstyrelsen har på sitt sammanträde, 14 december, beslutat att regiondirektören får i
uppdrag att till budgetberedningen inför 2018 utreda och föreslå eventuella förändringar
i finansieringsmodell för övrig IT-verksamhet.
Regionstyrelsen föreslår att förändring av finansieringsmodell från köp/sälj till
anslagsfinansiering införs från och med 2017-01-01 för nedanstående tjänster inom ITområdet och att budgetmedel motsvarande 8,2 mnkr omfördelas från nämnderna till
regionstyrelsen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 26 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om förändrad
finansieringsmodell och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomiservice
Regionstyrelseförvaltningen Kvalitet och digitalisering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 27

Försäljning med köpekontrakt för åtta småhustomter - Visby
Malajen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
RS 2017/112

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-06
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 49

Regionfullmäktiges beslut
•

Av regionstyrelsen föreslagen försäljning med köpekontrakt i bilaga 1-8 avseende
försäljning av fastigheterna Visby Malajen 2-9 avslås.

Jäv
Johan Thomasson (L) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Inom detaljplan för kv. Malajen inom yttre A7 i Visby har åtta småhustomter tillskapats.
I samband med att infrastruktur för området nu är under utbyggnad kan tomterna säljas
och bebyggas. Teknikförvaltningen har uppdragit åt ramavtalsupphandlad fastighetsmäklare, ERA Gotland, att genomföra en försäljning av småhustomterna. I samråd
mellan parterna har försäljningsprocessen genomförts enligt följande.
−

Samtliga åtta småhustomter läggs ut för budgivning vid samma tillfälle.

−

Tomterna har ett begärt pris som varierar mellan 1 100 000 kronor till 1 350 000
kronor (1 100 tusen kronor, tkr, till 1 350 tkr).

−

Tomterna säljs till högstbjudande.

−

Budgivare måste uppvisa lånelöfte eller intyg från bank om finansiering.

−

Budgivning avslutas inom två dagar efter att bud med begärt pris inkommit.

−

Handpenning om 10 % ska erläggas inom en vecka från kontraktsdag.

−

Köparen ansvarar för alla kostnader i samband med byggnation (bygglov, VA etc.).

Småhustomterna har marknadsförts via fastighetsmäklarens gängse försäljningskanaler.
Tomterna har haft olika utgångspris baserat på attraktivitet, läge och storlek och efter
avslutad budgivning har följande köpeskillingar fastställts:
Visby Malajen 2
Begärt pris: 1 300 tkr
Köpeskilling: 1 400 tkr
Visby Malajen 3
1 200 tkr
1 300 tkr
Visby Malajen 4
1 200 tkr
1 200 tkr
Visby Malajen 5
1 100 tkr
1 150 tkr
Visby Malajen 6
1 150 tkr
1 230 tkr
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 27 forts.
Visby Malajen 7
Visby Malajen 8
Visby Malajen 9

1 150 tkr
1 150 tkr
1 350 tkr

1 230 tkr
1 150 tkr
1 450 tkr

Efter avslutad budgivning har de budgivare med högsta budet för respektive fastighet
anmodats att inkomma med handpenning om 10% av köpeskillingen samt att
underteckna köpekontraktet. För att vinna laga kraft ska köpekontrakten godkännas i ett
beslut av regionstyrelsen. Under förutsättning att beslut fattas i regionstyrelsen kan
tillträde ske tidigast under maj 2017.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år, med
en byggnad till ett värde av minst 400 kr/kvm tomtyta, annars utgår vite om 100kr/kvm
tomtyta.
Regionstyrelseförvaltningen har tagit del av genomförd försäljningsprocess och
konstaterar att intresset för de åtta småhustomterna synes ha varit relativt gott.
Huvuddelen av försäljningsobjekten har fått mer än ett bud. ERA har avslutat
budgivningen när det bedömts att budgivningen avstannat.
Totalt medför försäljningen av tomterna en försäljningsintäkt om drygt 10 mnkr, vilket
innebär kostnadstäckning när det gäller tomternas del av utbyggnaden av infrastruktur
och övrig exploateringskostnader inom yttre A7.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot genomförd försäljningsprocess och
de åtta köpekontrakt som upprättats med högsta budgivare för respektive tomt.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna respektive köpekontrakt
i bilaga 1-8 avseende fastigheterna Visby Malajen 2 – 9.
Ärendets behandling vid arbetsutskottet

Efter att formaliafel uppdagats föreslår regionstyrelsens arbetsutskott att försäljningen
av åtta villatomter i Visby ska göras om.
De formaliafel som begåtts är att mäklaren inte genomfört annonsering i lokalpressen,
att en uppdragsbekräftelse saknades samt att mäklaren inte stämde av slutbuden med
säljaren, i detta fall teknikförvaltningen. Samtliga tomter såldes till begärt pris eller över.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 27 forts.
Tomterna annonserades på fastighetsmäklarnas gemensamma webbportal Hemnet den
14 december 2016. Bud på samtliga tomter inkom och den 16 december bedömde
mäklaren att budgivningen avstannat. Den 19 december skrevs köpekontrakt med sju
olika köpare för de åtta tomterna.
Arbetsutskottet beslutade att en översyn av regionens interna processer avseende
fastighetsförsäljning ska ske med syftet att säkerställa en öppen och transparent
försäljningsprocess.
Ärendets behandling vid regionstyrelsens sammanträde

Regionstyrelsen har till fullmäktige föreslagit att köpekontrakt i bilaga 1-8 avseende
försäljning av fastigheterna Visby Malajen 2-9 godkänns.
Regionstyrelsens beslöt att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över och
kvalitetssäkra Region Gotlands interna processer för att säkerställa en öppen,
transparent och rättssäker försäljningsprocess. Uppdraget skall återredovisas till
regionstyrelsen för beslut innan ytterligare försäljningar får påbörjas.
Yrkande
•

Håkan Onsjö (M) yrkar att avslag på förslaget om försäljning av villatomterna. I detta
instämmer Anna Hrdlicka (M) och Claes Nysell (L).

Ajournering
Sammanträdet ajourneras i 20 minuter (18:30-18:50).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Håkan Onsjös yrkande
och finner att avslagsyrkandet bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden (Teknikförvaltningen Mark och stadsmiljö)
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 28

Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och
fastigheter
RS 2017/160

- Regionstyrelsens reglemente 2016- Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter 2014-03-31 § 37
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-22
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 53

Regionfullmäktiges beslut
•

I ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter” införs
nytt stycke enligt följande:
4.5 Försäljningsbeslut

Beslut om försäljning av fastighet eller friköp av tomträtt beslutas som huvudregel
av regionfullmäktige. Dock gäller ett undantag härifrån som medger att regionstyrelsen får fatta försäljningsbeslut i ärende där varken försäljningspris eller
bokfört värdet överstiger 4 miljoner kronor. .
I tidigare version av regionstyrelsens reglemente fanns en uttrycklig delegation som
angav att regionstyrelsen beslutade i fastighetsaffärer som inte översteg 4 miljoner
kronor per affär. I den nya reglementsversionen kom inte detta definierade belopp med
men har ändå tillämpats som gällande praxis.
I nu gällande reglemente (www.gotland.se/88307) framgår av 8 § punkt 4 att styrelsen
beslutar i ärenden om köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering, allt inom
av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor
i övrigt. Regionens nuvarande ”Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark
fastigheter” (http://www.gotland.se/62260) innehåller ingen beloppsgräns som visar i
vilka fall regionstyrelsen har mandat att vara beslutsinstans i fastighetsaffärer.
För att göra detta förhållande helt klart föreslås att ett nytt stycke 4.5 förs in i riktlinjerna
som får följande rubrik och text:
4.5 Försäljningsbeslut

Beslut om försäljning av fastighet eller friköp av tomträtt beslutas som huvudregel av
regionfullmäktige. Dock gäller ett undantag härifrån som medger att regionstyrelsen får
fatta försäljningsbeslut i sådana ärenden där varken marknadsvärdet eller bokfört värdet
överstiger 4 miljoner kronor.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-02-27

Rf § 28 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att riktlinjerna ändras enligt regionstyrelseförvaltningens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-02-27

Omröstning § 9
Ärende: Försäljning av Hogrän skola
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Björn Jansson (S)
Greger Eneqvist (S)
John Aspendal (S)
Leif Dahlby (S)
Ola Lindvall (C)
Björn Dahlström (C)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Magnus Ekström (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Bertil Eneqvist (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Anna-Maria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Lennart Pettersson (S)
Mats Sundin (S)
Mikael Nilsson (S)
Stefaan de Maecker (MP)

Proposition:
JA:
Ärendet avgöras på dagens
sammanträde
NEJ: Håkan Onsjös yrkande om att ärendet
ska återremitteras.

Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Daniel Heilborn (MP)
Clara Andermo (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Eva Ahlin (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Pettersson (SD)
Hannes Müller (SD)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Karin Persson (Fi)
Bo Björkman (S)
Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Sven Bosarfve (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Meishuan Wong (M)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Per-Anders Croon (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Patrik Thored (M)
Håkan Onsjö (M)
Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Claes Nysell (L)
En var frånvarande (SD)

Bilaga § 15

Interpellationssvar
2017-02-27

Interpellation om Byggbonus för 2016
Lars Thomsson (C) har i en interpellation ställt frågor om den statliga byggbonus som
regeringen infört.
Mina svar:
1. Vilket är ditt ansvar för att regionen har missat att ansöka om byggbonus 2016?
Hanteringen i regionen av statsbidrag ser ut så att regionstyrelseförvaltningen hanterar
de generella statsbidragen. Det innebär att man bevakar och följer utvecklingen, tar
fram uppgifter om storlek och använder dem som underlag för planering av resurser på
total nivå.
Ansvaret att bevaka och följa utvecklingen av riktade statsbidrag ligger på berörd
nämnd. Nämnden beslutar om man ska söka riktade bidrag om det krävs och ansvarar
för uppföljning och återrapportering.
All information om statsbidrag, både generella och riktade finns på SKL:s hemsida.
2. Hur är ditt möjligt att detta har skett, var har det brustit?
Regeringen presenterade regelverket gällande byggbonus under våren 2016. Följande
kriterier behöver en kommun uppfylla för att få ta del av statsbidraget:
Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör
byggande av minst en bostad.
Att det i kommunen finns minst en nyanländ invandrare folkbokförd som fått
uppehållstillstånd under en tolvmånadersperiod.
Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit
riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas
bostadsförsörjningsansvar.
Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny
översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och
bygglagen (2010:900).
Region Gotland uppfyller samtliga dessa kriterier.
Statsbidraget till kommunerna är utformat så att kommuner har rätt att söka stöd för varje
bostad som omfattas av ett startbesked från byggnadsnämnden under en
tolvmånadersperiod (1 augusti – 31 juli).

Varken byggnadsnämnden/samhällsbyggnadsförvaltningen som hanterar
bygglov/startbesked eller regionstyrelsen/ledningskontoret har haft rutiner på plats inför
införandet av de nya reglerna. Det har funnits oklarheter i hur ansvaret skulle fördelas och
ärendet har därför ramlat mellan stolarna.
3. Vilka nya rutiner kommer att införas så att detta inte upprepas?
Sista ansökningsdag för kommande omgång är 1 oktober 2017 och inför detta tillfälle
har regionstyrelseförvaltningen kallat samhällsbyggnadsförvaltningen till ett gemensamt
möte i slutet av augusti för avstämning och gemensam beredning av frågan samt
upprättande av ansökan.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 16
Visby 2016-12-19
Interpellation: Stadsodlingsstrategin och dess genomförande Till: Tekniska nämndens ordförande,
Tommy Gardell
Stadsodlingsstrategin och dess genomförande Enkel fråga till Tommy Gardell om
stadsodlingstrategin.
Under 2016 har en stadsodlingsstrategi antagits. Den går i korthet ut på att alla koloniföreningar skall
ha samma villkor och likalydande avtal. En stor fråga har också varit tillgängligheten då alla
föreningar är inhängande med gunnebostängsel och tre rader taggtråd.
Det jag nu frågar mig är om det hela är klart och färdigt att implementeras den 1 januari? Hur har det
gått med avtalsskrivandet? Är det klart och färdigt att köra enligt de nya reglerna från den 1 januari
2017? Vid en snabb översyn av strategin så kan man läsa att den gäller för alla koloniföreningar
som ligger på allmän platsmark eller parkmark. Inget sägs om de som ligger utom plan - vilket ett par
av föreningarna gör. Gäller strategin inte dessa föreningar?
Därför undrar jag:
• Hur går det med stadsodlingsstrategin? • Kommer alla föreningar att ha samma villkor? • Kommer
alla föreningar att ha samma kontraktslängd? • Kommer alla föreningar att ligga på samma typ av
mark, planmässigt? • Vad kommer i så fall planändringen att kosta - vem betalar? • När beräknas
denna förändring gå i mål?

Anna Hrdlicka (M

Mitt svar
Arbetet med att upprätta nya avtal, som följer den antagna stadsodlingsstrategin, med
koloniföreningar på regionens mark pågår. Av de gamla avtalen var det tre avtal gentemot
koloniföreningar som slutade gälla i och med årsskiftet. Fyra enskilda avtal slutade också gälla på
koloniområdet Remonthagen där regionen hittills haft enskilda avtal med kolonilottsinnehavare.
Avtalet med föreningen Visby Norra koloniträdgårdsförening gäller ännu och slutar gälla 14 mars
i år.
Inför årsskiftet undertecknade två föreningar de nya avtalen. Den tredje föreningen, samt den
nybildade föreningen vid Remonthagens koloniområde, hann inte med att ta fram stadgar, hålla
årsmöte o.dyl. innan årsskiftet så för dessa upprättades ett tillfälligt nyttjanderättsavtal för vardera
förening. Dessa föreningar ska därmed ha undertecknat det nya avtalet senast 14 mars.
För Remonthagens koloniförening skrivs ett tillägg till huvudavtalet som reglerar övergången från
enskilda avtal till ett avtal mellan regionen och föreningen. Vi har genomfört ett par möten med
föreningens styrelse och är överens om hur detta tillägg ska se ut.
Då de nya avtalen är undertecknade kommer föreningarna att i mycket högre utsträckning än
tidigare att ha samma villkor. Det som skiljer sig åt är de grundförutsättningar i och med vilken
typ av mark områdena ligger på. På de områden där det finns detaljplaner är dessa överordnade

stadsodlingsstrategin och det finns inga planer på att ändra någon detaljplan. I och med den
problematik som finns med att en förening ligger på allmän platsmark föreslog förvaltningen
först ett ettårigt avtal med denna förening. I dialog med TN beslutades dock att utöka
avtalslängden till två år. Övriga föreningar kommer att ha 5-åriga avtal.
Arbetet med att i dialog med föreningarna göra områdena mer tillgängliga kommer att fortsätta
och verkställas successivt under de närmaste åren.
Angående avgränsningen i strategin gjordes denna formulering för att förtydliga att strategin inte
omfattar stadsodling på fastighetsmark. Det är dock korrekt att områden utanför detaljplanelagd
mark inte inbegrips i den formulering som nu är. Strategin kommer därför att tas upp i TN igen
för ett beslut om att korrigera denna formulering. I dagsläget finns det ett koloniområde på mark
som inte är detaljplanelagt.
Vill också förtydliga att det inte är alla områden som har eller har haft inhägnad av
gunnebostängsel och taggtråd. Två föreningar hade taggråd vilken nu är nedmonterad.
Gunnebostängsel i olika höjd finns runt fyra av områdena och ett område har ingen inhägnad alls.

Visby 2017-02-27

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Bilaga § 17
Interpellationssvar
2017-02-27

Interpellation om Markexploatering
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt frågor kring den nya lag om kommunala
markanvisningar som infördes 1 januari 2015.
Mina svar:
1. Uppfyller vår nuvarande (redigerade) strategi från 2014 de krav som ställs i

SFS2014:889?

Nuvarande riktlinjer innehåller regler kring exploateringsavtal och markanvisning, men
den nya lagstiftningen innebär att även kommuner som har adekvat regelverk behöver
ta nytt beslut i behörig instans. Regionstyrelseförvaltningen arbetar sedan en tid
tillsammans med berörda förvaltningar med att ta fram reviderade ”Riktlinjer för
markexploatering och försäljning av mark och fastigheter”. I arbetet har det
identifierats ett antal områden där revidering och ändring är lämplig och föreslås. Det
handlar bland annat förslag till förändrad modell för säkerhet vid exploatering,
förändrade regler för friköp av tomträtt, samt prissättning och värdering. Riktlinjerna
beräknas kunna vara klara för behandling av regionstyrelse och fullmäktige under
senare delen av våren 2017.
2. Avser Björn Jansson att befintliga riktlinjer skall till fullmäktige för att

godkännas igen?

Nuvarande ” Riktlinjer för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter”
är under revidering. Ett förslag kommer att föreläggas regionstyrelsen för godkännande
under våren 2017 för beslut i regionfullmäktige.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 18
Interpellationssvar
2017-02-27

TBC och hepatit B
Interpellationssvar.
Ledamoten Eva Pettersson (SD) har i en interpellation ställt en fråga till mig angående
åtgärder för att förebygga och förhindra smittspridning, i synnerhet tuberkulos (TBC) och
hepatit B.
Frågan löd ”Vilka åtgärder har vidtagits och vilka åtgärder kommer att vidtagas för att
förebygga och förhindra smittspridning på Gotland.”
Mitt svar:
För att kunna bedöma allvarlighetsgraden i olika hotbilder gällande smittsamma sjukdomar
krävs god kunskap inom smittskyddsområdet. För att mitt svar ska kännas relevant tar jag
därför också med en kort bakgrundsbeskrivning gällande hotbilder för TBC och hepatit B
som bygger på smittskyddsläkarens bedömning.
Tuberkulos är en behandlingsbar infektion som kan drabba alla kroppens organ men
förekommer oftast i lungorna. Endast aktiv tuberkulosinfektion i lungorna hos vuxna
smittar. Smittsam lungtuberkulos utgör cirka 20 procent av all aktiv tuberkulos. Det tar
oftast månader innan infektionen blir smittsam. Risken att insjukna i tuberkulos är störst de
första 2 åren efter smittillfället. Majoriteten smittade (cirka 90 procent) utvecklar aldrig
sjukdom trots en kvarstående latent infektion.
Jämfört med många andra infektionssjukdomar är smittsamheten vid tuberkulos låg och
det finns en kvarstående överdriven rädsla för sjukdomen. Nära kontakt inomhus under
lång tid krävs oftast för att man ska bli smittad. Risken för smitta föreligger företrädesvis
inom familjen men enstaka personer kan vara höggradigt smittsamma. Det krävs grovt
räknat 50 smittade för att ytterligare ett fall av smittsam tuberkulos ska uppstå. Den
fortlöpande övervakningen av tuberkulos i Sverige visar inga tecken på spridning i det
svenska samhället. Förutsättningarna för en omfattande inhemsk epidemi saknas.

Strategierna för att minska spridning av tuberkulos vilar på tre grundpelare:
1. Tidig upptäckt
Den allra viktigaste åtgärden för att begränsa smitta är att sjukvården tidigt upptäcker fall
av tuberkulos innan smitta hunnit utvecklas. Det är också viktigt att det finns en kunskap i
högriskgrupperna om vad tuberkulos är.
2. Smittspårning kring varje fall av smittsam tuberkulos
3. Behandling av och information om latent infektion
Vid hälsoundersökning identifieras latent infektion hos personer som kommer från ett land
med hög förekomst av tuberkulos. Det är viktigt att dessa personer informeras om vad
tuberkulos är och att söka läkare om långdragen hosta. Det finns även möjlighet att
behandla tuberkulos förebyggande med läkemedel.

Alla asylsökande som kommer till Gotland erbjuds en hälsoundersökning i enlighet med
Socialstyrelsens riktlinjer. Ett av hälsoundersökningens syften är att upptäcka smittsamma
sjukdomar som tuberkulos och hepatit B med flera.
Barn upp till 17 år får också vaccinationer motsvarande det svenska
vaccinationsprogrammet. Vaccinationerna ges dels för att skydda de asylsökande barnen
mot smittsamma sjukdomar, dels för att minska risken för att sådana sjukdomar sprids i
samhället.
Som hittills kommer hälsoundersökning och barnvaccinationer att erbjudas till
asylsökande och kvotflyktingar som kommer till Gotland framgent.
Gotland tog emot många asylsökande kring årsskiftet 2015-16. Nästan alla blev föremål för
hälsoundersökning. Bland dessa ca 900 undersökta fanns ingen med aktiv/smittsam
tuberkulos.
Man fann några få med kronisk hepatit B. Dessa får fortsatt läkarkontakt och partners
erbjuds kostnadsfri vaccination mot hepatit B. Totalt anmäldes 20 patienter under 2016 att
vara smittad med hepatit B. En var en svensk som smittats utomlands och som hade akut
hepatit B. De övriga var kroniska bärare som smittats utomlands och som har låg
smittsamhet. De är sannolikt smittade som nyfödda från sin mor i samband med
födseln. Det finns en låggradig risk att föra smittan vidare vid sexuell kontakt.
Risken för att bli smittad av hepatit B och TBC i Sverige är således relativt lågt
vilket beror på den välutbyggda sjukvården med tillhörande smittskydd vi har i vårt
land.

I sammanhanget kan man också nämna att antalet svenskar som reser utomlands årligen är
betydligt större än antalet asylsökande i Sverige. Att svenskar får med sig
antibiotikaresistenta bakterier efter en Thailand- eller Indienresa är mycket vanligt.
Patienter som bär på dessa bakterier behöver inte vara sjuka men riskerar vid sjukdom att
få dålig effekt av behandling med många viktiga antibiotika. Detta är en betydligt större
utmaning för svensk sjukvård än den eventuellt ökade smittorisken för hepatit B och TBC
till följd av invandring.
Visby 2017-02-27

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

Bilaga § 19

Interpellationssvar
2017-02-27

Interpellation om Markanvisning och ekonomi
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt ett antal frågor kring markanvisning av mark
för bostäder.
Mina svar på frågor från Anna Hrdlicka (M):
1. Bör vi tänka om när det gäller utformningen av markanvisning beträffande våra

försäkringar om att det vi anvisar till också blir byggt.

Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med teknikförvaltningen infört en modell
när det gäller att säkerställa att exploatörer som får mark anvisad, också genomför det
som utlovats under förhandling eller tävling. Det nya förfarandet består av att
exploatören upprättar en Genomförandeplan som undertecknas av exploatören och
ingår i det underlag som regionstyrelsen/fullmäktige beslutar om.
Sedan tidigare tillämpas även ett system där exploatören i köpekontraktet inte ges
tillträde till fastigheten innan bygglov har sökts/meddelats. Detta ger en trygghet i att
det byggprojekt som ska genomföras också är i enlighet med vad som beviljas i
samband med markanvisningstillfället.
I tillägg till detta kan nämnas att förvaltningen i arbetet med nya riktlinjer tittar på en
modell som innebär att regionen ges rätt till återköp av fastighet som inte bebyggs
inom överenskommen tid.
2. Bör vi undersöka hur de som söker anvisning av kommunal mark avser att

finansiera sitt byggande för att säkerställa att byggandet kommer igång inom
tänkt tidsram.

En markanvisningstävling är redan i nuläget en relativt komplicerad process. Att införa
regler kring att deltagare i markanvisningstävling ska redovisa hur denne avser att
finansiera sitt projekt kan vara ett alternativ. Men för att detta ska bli styrande i
tävlingen bör då någon form av kontroll och utvärdering ske, och i slutänden en
bedömning huruvida den presenterade finansieringen ska godkännas eller ej. Om det
handlar om att regionen ska göra bedömning av exploatörens kreditvärdighet kan det
bli en komplex utredning och diskussion med exploatör och finansiär.
Man ska också vara medveten om att i en markanvisningstävling handlar det om att
exploatören ges en option på att under en tid (vanligen 2 år) utveckla sitt projekt för att
kunna genomföra detsamma. Inom denna tidsram ingår även ofta att exploatören
säkrar finansiering och genomförande i andra delar.

Med detta som grund bedöms här att den nuvarande ordningen med
genomförandeplan, byggnadsskyldighet inom två år samt tillträde som villkoras av
bygglov – ger tillräcklig trygghet för regionen.

3. Bör vi inte vara strikta med att det verkligen blir till exempel hotell, när
detaljplanen säger hotell?
Om en exploatör har vunnit en tävling med ett förslag som ligger i linje med detaljplanens
intentioner, är det viktigt att det inte lättvindligt ges möjlighet att frångå tävlingsvillkoren i
efterhand. Detta är viktigt inte minst ur ett konkurrensperspektiv och av respekt gentemot
andra tävlande som inte tilldelats mark i tävlingen. I sådana sammanhang bör behörig
politisk församling vara mycket restriktiv med att ge möjlighet att frångå detaljplanens
intentioner.

Björn Jansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 20
Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Vi har i media noterat den oro som finns i räddningstjänstorganisationen. Vi ser att
deltidskåren känner sig illa behandlade samtidigt som det är en väldigt central del av vår
trygghetsorganisation på landsbygden. Det gör oss oroliga.
Med anledning av detta undrar vi:
• Vilka förutsättningar ser du att det finns att återskapa förtroendet för organisationen och
därmed behålla den befintliga personalen?
• Vilka möjligheter ser du att nyrekrytera personal till deltidskårerna och vilka insatser krävs
för att lyckas med det?
Vänge 2016-12-19
Lars Thomsson (C)
Mitt svar:
Fråga 1. Vilka förutsättningar ser du att det finns att återskapa förtroendet för
organisationen och därmed behålla den befintliga personalen.
Efter många år med beredskapsbrister i RIB organisationen så har tillsynsmyndigheten gett
skarp kritik till Region Gotland, och ställt krav på att skapa en organisation som motsvarar
verkligheten. Under många år så har mellan 30-40 % av de RIB anställda inte lyckats med att
upprätthålla de krav som dom har ingått avtal om med Region Gotland. Förutom att man
inte har kunnat klara av sina åtagande så har man dessutom i många fall dolt det för
arbetsgivaren. Detta har rapporterats i både del- och årsrapporter under olika politiska
majoriteter.
I och med detta så begärde Samhällsbyggnadsförvaltningen/räddningstjänsten att få träffa
tekniska nämnden under våren 2016 för att visa på de brister som eskalerar inom RIB
organisationen. Utfallet av detta blev att samhällsbyggnadsdirektören fick i uppdrag att
genomföra en utredning för att skapa en ny och modernare organisation än den befintliga
som med några justeringar är från tidigt 70 tal. Utredningsorganisationen bildades med tre
grupper, en arbetsgrupp från organisationen med deltagare från både yrkeskåren, RIB
organisation och från sakkunnig brandingenjör. Till detta så fanns en styrgrupp bestående av
samhällsbyggnadsdirektör, beredskapschef och räddningschef. Styrgruppen rapporterade
under hela arbetet till en politisk referensgrupp bestående av politiker från tekniska
nämnden och miljö och hälsoskyddsnämnden. I detta arbete valde deltagarna från RIB
organisationen att inte anta det uppdrag arbetsgruppen fått från tekniska nämnden, utan
man obstruerade under hela arbetet med att vi inte skulle genomföra uppdraget utan
behålla nuvarande organisation och göra förändringar i arbetet med rekrytering och
utbildning. För detta ville man ha tre år på sig för att bemanna 70-talsorganisationen som

inte fungerat de senaste 15 åren, trots att tillsynsmyndigheten vill ha en förändring i det
handlingsprogram som fullmäktige skulle ha fattat beslut om i december 2016 som nu är
flyttad för beslut till den 27/2 2017.
Förtroendet för organisationen ute i samhället uppfattas enligt tekniska nämnden som
fortsatt bra hos medborgarna i stort. Förtroendet mellan yrkeskåren och RIB organisationen
har alltid varit kärvt, man har jobbat upp förtroendet flera gånger men ramlar snabbt tillbaka
i ett kärvt klimat när det kommer besparingskrav eller förslag om organisatoriska
förändringar som drabbar organisationen, oavsett var förslagen på förändringar läggs.
Räddningstjänsten har vid många tillfällen varit föremål för nedskärningar och
organisationsutredningar, dessa har lett till det kärva klimatet. I de förslag som lagts tidigare
och det förslag som nu beslutats i tekniska nämnde så har det alltid varit riskbilden på
Gotland som legat till grund för de arbeten som har presenterats.
I det beslut som nu fattats så görs det en markant skillnad i ledningsorganisationen, där
Gotland har delats in i tre distrikt, samt att det tillförs en tjänst som yttre befäl. Det yttre
befälet roll i vardagen är bland annat att finnas till hands för de RIB stationer som finns i det
distrikt som man kommer att ha ansvar för. Varje distrikt tilldelas ett yttre befäl som
kommer att jobba med utvecklingen för det distrikt man har ansvar för. Det yttre befälet
innebär att det är fyra personer som delar på tjänsten där alltid en person är i tjänst. Det
innebär ett närmare stöd och en tätare kontakt mellan yrkeskår och respektive RIB-station
dygnet runt och att det finns avsatt arbetstid för gemensam utveckling av organisationen.
Inom varje distrikt kommer det också att bli mer samarbete mellan stationerna vad det
gäller övning, utbildning och man kommer även att åka mer tillsammans på larmen. Tanken
med den förändringen är att det skall bli ett närmare samarbete i distriktet och med
yrkeskåren i staden. Under första året kommer mycket fokus att läggas på ledarskapet och
förståelse för de olika roller som finns i organisationen och vilket uppdrag organisationen har
i sina olika delar.
Fråga 2: Vilka möjligheter ser du att nyrekrytera personal till deltidskårerna och vilka
insatser krävs för att lyckas med det.
Svensk räddningstjänst står inför stora utmaningar för att få personalförsörjning i framtiden.
Upp till 80% av Sveriges kommuner har problem med att bemanna sina RIB stationer så
också Gotland. Omloppet av RIB personal har också förändrats kraftigt i landet, från att man
varit med i organisationen i stort sett hela sin yrkesverksamma tid så ligger omloppstiden för
RIB personal i många fall på mellan 3-5 år i dagsläget. Till det så är det stora
pensionsavgångar inom yrkeskårerna i landet, samtidigt som staten (MSB) har minskat
utbildningsplatserna både för tvåårsutbildningen SMO och 6 veckors RIB utbildningen
räddningsinsats. MSB har också halverat det bidrag som kommunerna tidigare fått för att
utbilda RIB personal.
Samtidigt som vår lokala RIB personal vill utlokalisera utbildningen från Visby till de olika RIB
stationerna så går MSB åt andra hållet och vill Regionalisera utbildningen till 13-15 platser i

Sverige, och Gotland är inte ett förslag på ort för den nya utbildningen. Förslaget i stort är att
man utan introduktionsutbildning går direkt in på skola i två veckor, därefter kommer man
hem till Yrkeskår i en vecka för lokal utbildning, för att sedan avsluta med tre veckor på
skola.
Detta förslag som verkar bli beslut kan verkligen förstöra för fortsatt rekrytering av RIB
personal på Gotland. Region Gotland har i sitt remiss svar utryckt stor oro för det nya
utbildningssystemet för Gotlands förutsättningar för att kunna personalförsörja RIB
organisationen om man inte kan var utbildningsort.
Dagens system med RIB personal är inte hållbart för framtiden, det visar alla undersökningar
som har gjort i landet. Rikskonferenser har genomförts där i stort alla kommuner och
förbund har deltagit, resultatet av dessa konferenser har lyfts upp till departement och MSB,
just nu utan reslutat. Svaret från departementsnivå har varit att man inte kan/vill särskilja
RIB personal från andra yrkesgrupper i Sverige. Vi kan också se samma tendenser för
försvarsmakten vad det gäller bemanning av Sveriges nya försvar.
Vi måste tänka nytt och ta vårt ansvar för bemanning av RIB personal i hela Region Gotland.
Det är inte enbart SBF och räddningstjänstens ansvar att se till att vi kan bemanna utifrån
den plan som är beslutad av Regionfullmäktige. Region Gotland har i all tid förlitat sig på att
det privata näringslivet skall förse regionen med räddningstjänstpersonal i beredskap,
medans Regionens chefer på olika nivåer säger nej till sin personal när de vill bli RIB
personal.
Här behövs ett nytänk, Region Gotland bör i alla anställningar som sker på landsbygden
pröva om den som skall bli anställd i Region Gotland också kan vara en del av den gotländska
räddningstjänsten, man bör också undersöka hur många av de redan anställda som är
intresserade av kunna ha beredskap under sin normala arbetstid.
Visby 2017-02-27

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

RIB = Räddningspersonal i beredskap
MSB = Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
SMO = Skydd mot olyckor

Bilaga § 21
Interpellationssvar
2017-02-27

Strategier och näringslivsklimat
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt följande frågor till mig:
-

När kommer en ny ordning för uteserveringar att presenteras?

-

När kommer den nya parkeringsstrategin att presenteras?

-

Kan du tänka dig att medverka till bättre förutsättningar för näringslivet genom att
låta 2016 års regler gälla även 2017.

Mitt svar:
Arbetet med regler för uteserveringar och parkeringsstrategin pågår och kommer att bli
föremål för politisk behandling efter sommaren 2017. Inför sommaren 2017 finns inga
beslut om några förändringar.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 23

Motion till
Regionfullmäktige på Gotland
Inför förskolebuss på Gotland
Förskolebuss är en mobil förskola/förskoleavdelning där verksamheten bedrivs i
en buss. Det kan vara som en egen avdelning eller som komplement till en
befintlig förskola. Runt om i landet finns det många kommuner och friskolor som
har infört förskolebuss, tex Uppsala, Lund, Nyköping med flera. Bussarna är
specialinredda och anpassade för förskolans verksamheter. Det finns kök, toalett
och pedagogiskt material. Fördelarna och möjligheterna är flera, framför allt de
pedagogiska. Med förskolebussen kan verksamheterna använda olika
omgivningar som verktyg och inspiration.
Förskolebussen kan användas på olika sätt. I Lund används den som ett
komplement till den ordinarie verksamheten. Barnen, i allmänhet de mellan tre
och fem år, turas om att åka med bussen under veckans olika dagar. Övrig tid är
de på sin vanliga förskoleavdelning. Bussen hämtar barnen på förskolan på
förmiddagen och återkommer sen eftermiddag. Det finns även exempel där
förskolebussen är basen för en uteförskola.
Gotlands skolor står inför en positiv utmaning. Inom de närmsta 10 åren
beräknas barn/elevantalet öka med cirka 1000 personer. Enligt prognoserna
kommer huvuddelen av ökningen ske i Visby med omnejd. Det kommer vara en
utmaning att klara det ökade behovet av förskoleplatser. Där kan förskolebuss
vara en flexibel lösning som tillfälligt kan kopplas till en förskoleenhet där det
finns ett stort platsbehov, istället för att bygga fast sig i nya lokaler.
De flesta av förskolorna som har förskolebuss reser ca 30 minuter från
stationeringsorten. På den tiden kan bussen göra utflykter från Visby och nå
stora delar av Gotland. Enligt underlaget till serviceortsutredningen, når man på
30 minuter med bil från Visby till Klintehamn i söder, till Hangvar i norr samt
tvärs över till östkusten.
Utifrån detta yrkar vi att:
-

Region Gotland utreder förutsättningarna för att införa förskolebuss som
komplement i förskole-organisationen.

Bro och Stenkyrka 2017-02-27

Stefan Nypelius
Centerpartiet

Eva Gustafsson
Centerpartiet

Motion till regionfullmäktige

Bilaga § 23

Vattenförsörjningen på Gotland
Regionfullmäktige antog 2014-04-28 en långsiktig plan för kommunal VA i dagligt tal kallad
VA-planen, som har reviderats och uppdaterats av tekniska nämnden (2016/680).
I VA-planen finns det en så kallad Verksamhetsplan som uppdateras vartannat år av tekniska
nämnden. I verksamhetsplanen anges det hur tekniska nämnden och dess VA-verksamhet
ska arbeta med utbyggnad och investeringar i det kommunala VA-nätet. Vid översynen Mars
2016, antogs ett antal nya ställningstagande varav ett av dom var: ”möjligheten att utnyttja
dammar vid kalkbrotten som vattenreservoarer”.
Det har under en period av flera år varit måttlig nederbörd och torrsomrar på Gotland som
skapat mycket låga, ja oroväckande låga grundvattennivåer med sinande vattenreservoarer
och brunnar över hela ön som följd. Värst är det på södra Gotland där ingen nämnvärd
kalkbrytning förekommer. 2016 var ett riktigt torrår med bevattningsförbud över hela
Gotland den besvärliga vattensituationen rådde redan år 2014 och tidigare. Trots denna
brist har arbetet inte kommit igång fastän planen beskriver att hänsyn till ändrade
förutsättningar och behov skall tas.
Ett sätt att lösa vattenbristen relativt snabbt är att utnyttja vatten från dammar vid
kalkbrotten, företrädesvis dom på norra Gotland. I dessa dammar samlas det enbart yt- och
grundvatten som kommer från brotten, dvs vattnet ligger väldigt nära dricksvatten kvalité.
Det beskrivs ofta felaktigt att det handlar om processvatten, men i Spillingsdammen som
förser Cementas fabrik med vatten finns det enbart yt- och grundvatten, detsamma gäller
för Klinthagensjön som ligger i Nordkalks brott.
Ägarna till dessa vattenreservoarer har dessutom sedan lång tid tillbaka ställt sig positiva till
att upplåta dem till regionen och på så sätt bidra till att trygga vattenförsörjningen. En
tryggad vattenförsörjning bidrar också till att få en större förståelse för varför vi behöver
värna alla befintliga trygga jobb på norra Gotland, inte bara ”skapa nya” mer osäkra. Det
säkrar även en för Sverige viktig och långsiktig produktion av kalk, cement och betong.
Nödvändiga råvaror i många processer i tillverkningsindustrin och i samhället i övrigt, såsom
vid bostadsbyggande, järn- och skogs- och livsmedelsindustri, liksom vid rena miljöåtgärder i
vår natur så som rening av försurade marker, vattenrening, och avgasrening
industrier/kraftverk.

Responsen från regionen har mer eller mindre uteblivit trots den prekära vattensituationen
och trots att det i planen står att man skall utreda ”möjligheten att utnyttja dammar vid
kalkbrotten som vattenreservoarer”.
Vi ser att möjligheten att använda dessa vattenreservoarer skulle kunna vara ett viktigt
bidrag till att säkra Gotlands behov av dricksvatten i det kommunala nätet. För att detta ska
bli möjligt måste ledningsnäten mellan Slite och Tingstäde koppla samman. Likaså måste
man lägga en ny ledning eller förstärka den befintliga ledningen mellan Visby och Tingstäde
för att kunna pumpa vattnet till Visby, och eventuellt vidare mot södra Gotland.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:
• Utreda möjligheten att använda vattnet i Klinthagensjön (Nordkalk) och Spillingsdammen
(Cementa) för att förse Gotland med vatten
• Utreda om ett nytt bräckvattenverk i Visby behövs om man genomför ovanstående
åtgärder.
• Utreda kostnadsförhållandet mellan att göra ovanstående åtgärder och att bygga ett nytt
bräckvattenverk i Visby.
Slite den 21 februari 2017
Mats Hedström (m)

Lena Celion (m)

Björn Dahlström (c)

Alexander Jansson (c)

Tony Johansson (s)

Mikael Nilsson (S)

Bilaga § 23

Motion:
Till:

Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Regionfullmäktige

Historiskt sett har matens innehåll varit starkt beroende av klimat och geografi –
man har ätit det som varit möjligt att äta helt enkelt. För oss som lever i det
moderna Sverige idag ser det annorlunda ut. Nästan vad vi än önskar är
tillgängligt, när som helst, i vilka mängder som helst.
Den här utvecklingen syns tydligt i köttkonsumtionen, som fördubblats de senaste
50 åren – från ungefär 20 kilo till över 40 kilo per person och år, enligt statistik
från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Detta får allvarliga
konsekvenser – en måltid som innehåller kött har nämligen dubbelt så stor
miljöpåverkan än en vegetarisk måltid. Jordbruksverket räknar med att
animalieproduktionen står för 15 procent av världens utsläpp av växthusgaser. Det
är inte transporten som är avgörande när det gäller matens klimatpåverkan utan
hur produktionen går till – animalieproduktion är långt mer klimatbelastande än
produktion av grönsaker, samt soja- och quornprodukter. Att kraftigt minska
animaliekonsumtionen framhålls av flera ledande miljöorganisationer och forskare
som en central åtgärd för att vända den skenande klimatutvecklingen.
Animalierna, som en gång i tiden var en lyxvara, och bara i undantagsfall var
avgörande för överlevnaden, har idag istället blivit ett hot mot densamma. Dagens
animaliekonsumtion är dessutom inte bara skadlig för miljön, utan även för hälsan.
Livsmedelsverket rekommenderar svenskarna att dra ner på konsumtionen av rött
kött och charkuterier, vilka kraftigt ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar och
tjocktarmscancer. Alla animalier innehåller skadligt kolesterol, som bidrar till
hjärt-kärlsjukdomar – den främsta dödsorsaken i Sverige. Ny forskning visar att
dessutom att mjölk, tvärt emot vad mjölkindustrin länge fört fram, leder till ökad
risk för frakturer. 1
I dagens moderna samhälle finns det inte längre några argument för att för vår
överlevnad döda och utnyttja djur. Trots det äter de flesta idag animaliska
produkter, ofta utan att ha gjort ett aktivt val. Snarare handlar det om vanor och

1

Mikaëlsson et al. (2014) Milk intake and risk of mortality and fractures in women and men:
cohort studies. Uppsala Universitet. (sammanfattning:
http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/uppsala-forskare-mjolkdrickande-kopplat-till-okaddodlighet)

samhällsstrukturer – normen för kost innehåller idag kött, och att äta vegetabiliskt
kräver oftast mer aktiva val och insatser.
Valen kring kost är naturligtvis upp till varje enskild privatperson, men skolan är
en offentlig arena, inte privat. Skolan har en uppgift att förmedla värdegrunder och
normer i linje med den samhällsutveckling som önskas, inom allt från hälsa till
miljö och etik. Utifrån den miljöutmaning vi står inför, samt de rådande
forskningsrönen kring klimat och hälsa, framstår det som en logisk slutsats att
maten i skolan bör utgå från vegetabilisk grund, med animaliska alternativ som
tillval, istället för tvärt om.
Att genomföra ett sådant förslag skulle i stort sett vara kostnadsfritt, eftersom
animaliefri kost är billigare. Det torde vidare inte heller innebära merarbete för
skolbespisningspersonalen – tvärt om, eftersom en vegetabilisk kost är
inkluderande för både laktosintoleranta, äggallergiker, samt personer som äter
halal eller kosher. Det finns dessutom redan exempel på skolor som har
vegetabilisk kost som grund – inte minst Orionskolan i Visby, som till och med
finns med på White Guide Juniors lista över Sveriges bästa skolrestauranger.
Maten är bärare av kultur och traditioner, och för många representerar den bekanta
maten en viktig trygghet. Mat är också en viktig del av identiteten – det är en
markör för både klass, kultur och genus. Därför är det viktigt att en övergång till
vegetabilisk kost som grund sker i en process som också innefattar samtal,
utbildning och som inkluderar och engagerar de berörda – elever, anställda och
föräldrar. Det finns all möjlighet att inkludera en sådan process i den ordinarie
skolutvecklingen, eftersom flera skolämnen faktiskt har kursplaner som omfattar
kunskap och medvetenhet om klimat, hälsa och konsumtion – inte minst
hemkunskapen.

Jag yrkar därför på
- Att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund
- Att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en process där både elever,
personal och föräldrar är inkluderade.
- Att att den/de som har ansvar för planering av menyerna ska ha kunskap om
vegetabilisk kostlära

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
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