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Rf § 29

Information. Samverkansöverenskommelse mellan Region Gotland
och Polisen samt medborgarlöften
RS 2014/89

Information om träffad överenskommelse om samverkan mellan Polisen (polisområde
Gotland ) och Region Gotland gavs av Fredrik Persson, lokalpolisområdeschef och
Christer Stoltz beredskapschef Region Gotland.
Samverkansavtal mellan polisen Länsstyrelsen och Region Gotland har träffats inom
ramen för Tryggare Gotland. Avtalet som är fyraårigt gäller från 2014 till och med sista
december 2017. Avtalet kan förlängas med fyra år i taget. De informerade även om de
medborgarlöften som har givits för 2017.
Syftet med tryggare Gotland
−

Att genom en hållbar struktur stärka och utveckla det förebyggande arbetet på
Gotland för att

−

därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten för medborgare och
verksamma på Gotland.

Mål för tryggare Gotland
−

Sammanställa en gemensam omvärldsanalys och lägesbild som underlag för de
prioriterade samverkansområdena

−

Ökad samsyn för att ge underlag till gemensamma mål och prioriteringar kring
ANDT- och brottsförebyggande insatser

−

Samordna insatser inom ramen för åtgärdsplanens verksamhetsområden

−

Vid behov fungera som regional mottagare av nationella initiativ

Medborgarlöften 2017
−

Polisen ska fortlöpande bedriva insatser mot synligt bruk och öppen hantering av
narkotika

−

Polisen ska göra skol- och ungdomsgårdsbesök för att förebygga narkotikabrott
under och efter skoltid

−

Polisen och Region Gotland genomför det årliga elev- och föräldramötet
Underbara Ungdomar

−

Polisen och Region Gotland samordnar sina resurser i samband med
skolavslutningar
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 29 forts.
−

Region Gotland utvecklar åtgärder för en drogfri skol- och ungdomsmiljö

−

Region Gotland kallar till gemensamma informations- och fortbildningstillfällen
under 2017

Det har även träffats e överenskommelse om medborgardialog som avser narkotika,
våld och mängdbrott.
Frågor
Frågor med anledning av informationen ställdes av Lisbeth Bokelund (MP), Jan
Svensson (V), Hannes Müller (SD) och Jesper Skalberg Karlsson (M).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 30

Revisorernas information
RS 201?7/265

De förtroendevalda revisorernas ordförande Carin Backlund informerade om två av de
pågående revisionsgranskningarna:
−

Revisionsrapport. Granskning av regionens investeringar i de nationella invånartjänsterna 1177.

−

Revisionsrapport. Hantering av allmänna handlingar och sekretess.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 31

Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020
RS 2016/540

- Regionstyrelseförvaltningen 2016-12-16
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 29

Regionfullmäktiges beslut
Internationell strategi för Region Gotland 2017-2020 som styrdokument för det
internationella arbetet antas, med den ändringen att näst sista stycket på sidan 3 ändras
till ”Region Gotland kommer att fortsätta att prioritera samarbete med ICLD.
Samtliga nämnder har svarat på remissversionen av det framarbetade förslaget till
Internationell strategi för Region Gotland 2017- 2020. Överlag ställer sig nämnderna
positiva till strategin och stödjer förslaget om att fokus ska läggas på sakfrågor, att
projekt ska initieras från verksamheterna och att regionstyrelseförvaltningen ges en
samordnanderoll. Prioriterade nätverk och övergripande mål tillstyrks också.
Tekniska nämnden (TN) är den nämnd som särskiljer sig. TN föreslår en regiongemensam funktion på regionstyrelseförvaltningen för all administration kring regionens
internationella arbete, i stället för att varje förvaltning ska förstärka sin egen kompetens.
TN efterfrågar även en övergripande handlingsplan för hur genomförandet av strategin
ska utföras i praktiken.
Flera nämnder anser att årlig rapportering kring internationella kontakter och projekt är
för omfattande, och vill därför ha en vagare skrivning om att då aktiviteter finns ska de
beskrivas, rapporteras och utvärderas enligt strategin.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN), tillsammans med flera nämnder, vill ha ett
förtydligande om var ifrån de centralt avsatta stimulansmedlen ska tas.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att Internationell strategi för Region Gotland
2017-2020 har stöd i förvaltningar och nämnder och att ursprungsförslaget kan antas.
Utgångspunkten för vart internationella frågor hamnar i organisationen är regionfullmäktiges antagna ramar för nämndernas uppdrag och ansvar.
Tekniska nämndens förslag om regiongemensam funktion går emot framlagd strategi
där syftet är att förvaltningarna ska arbeta med omvärldsbevakning och internationalisering som verktyg i sin verksamhetsutveckling.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 31 forts.
Istället för en organisationsövergripande handlingsplan för strategin bör varje
förvaltning istället arbeta fram en handlingsplan för att få internationella frågor
implementerade i ordinarie verksamhet.
Genom att årligen rapportera och följa upp internationella aktiviteter blir det en naturlig
del av verksamheten. Även om rapporteringen blir kortfattad bedöms den vara viktig
för att skapa det nya arbetssättet med omvärldsbevakning och internationalisering som
verktyg i verksamhetsutvecklingen. Redaktionellt uppdateras strategin efter den nya
organisationsstrukturen och ledningskontoret ersätts av regionstyrelseförvaltningen. I
samband med detta ändras även ”centralt avsatta medel” till regionstyrelseförvaltningens
budget för att förtydliga vart de centrala medlen ska tas.
Regionstyrelsen har föreslagit att den internationella strategin ska antas med ändring om att
näst sista stycket på sidan 3 ändras till ”Region Gotland kommer att fortsätta att
prioritera samarbete med ICLD.
Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med en kompetensplan för politiker och tjänstemän.
Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Inger Harlevi (M), Isabel Enström (MP) och Tommy
Gardell (S).
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 32

Organisation och resurser för mottagande av nyanlända personer
RS 2016/641

- Regionfullmäktige 2015-03-02, § 122
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-11
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 27

Regionfullmäktiges beslut
•

Ansvaret för långsiktig övergripande strategisk planering och samordning av
regionens ansvar i asyl- och integrationsfrågor vilar på regionstyrelsen.

•

Ansvaret för övergripande samordning av etableringsinsatser till nyanlända personer
vilar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

•

Ansvaret för bosättning av nyanlända förs till regionstyrelsen från och med halvårsskiftet 2017.

•

Den statliga grundersättningen för kommunens arbete med nyanlända personer med
uppehållstillstånd fördelas från och med halvårsskiftet 2017 till regionstyrelsen.

Region Gotlands ansvar för mottagande av nyanlända regleras i lagen (2016:38) om
mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen gäller personer som
efter asylansökan beviljats uppehållstillstånd i Sverige. Vidare regleras fördelningen av
antalet personer som anvisas till Gotland för bosättning genom förordningen (2016:39)
om mottagande av vissa nyanlända.
För att kunna klara uppdraget har utbildnings- och arbetslivsförvaltningens integrationsenhet under 2016 drivit ett projekt med ekonomiskt stöd från Länsstyrelsen. Projektet,
kallat ”Pax för en bostad”, innebar att en tjänst inrättades för att lösa behovet av
bostäder till de nyanlända som anvisades till Gotland. Bosättningsuppdraget innebär
hela processen, från att finna en lämplig bostad, förhandla om hyra, teckna avtal med
fastighetsägare och hyresgäst, basutrusta bostaden och introducera de nya hyresgästerna
till att inflyttningen är klar.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna behöver justeras för att bättre
motsvara verksamheternas karaktär och förutsättningar att lösa sina uppdrag.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 32 forts.
Under hösten 2016 har strategiska utmaningar att bosätta nyanlända hanterats i en förvaltningsövergripande grupp på uppdrag av regiondirektören med koncernledningsgruppen som styrgrupp. Det är uppenbart att arbetet med bostäder åt nyanlända kräver
kompetenser och kontakter som inte finns inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Det finns också gränssnitt och kopplingar till bostadsförsörjning för andra grupper som
behöver hyresbostäder, som personer med sociala förturer, korttidsboende för vikarier
inom regionens förvaltningar, studenter och nyinflyttade. Inom regionstyrelseförvaltningen har ett förslag till ett projekt/förstudie tagits fram för att finna samordningslösningar för en samlande organisering av dessa uppdrag. Rekrytering till detta uppdrag
pågår för närvarande.
Mot denna bakgrund och med erfarenheterna från 2016 års intensiva arbete med
bosättning och etablering, föreslår regionstyrelseförvaltningen att uppdrag kring
bosättning av nyanlända överflyttas till regionstyrelsen. I övrigt kvarstår gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ansvar för etableringsinsatser och integrationsarbete.
I och med detta föreslår förvaltningen även att den så kallade grundersättningen för
kommunens arbete med att bosätta nyanlända personer med uppehållstillstånd, för
närvarande 221 500 kr per kalenderår, fördelas till regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer, i likhet med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen att ansvarsfördelningen mellan nämnderna behöver justeras för att bättre
motsvara verksamheternas karaktär och förutsättningar att lösa sina uppdrag. Uppdraget
att finna bostäder, sluta avtal, basutrusta bostäder osv. har inte en naturlig koppling till
gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens övriga uppdrag kring integration och
etablering, som undervisning i svenska för invandrare, samhällsorientering, rådgivning
vid medborgarplatsen, skolplacering av barn mm.
Under hösten 2016 har strategiska utmaningar att bosätta nyanlända hanterats i en
förvaltningsövergripande grupp på uppdrag av regiondirektören med koncernledningsgruppen som styrgrupp. Det är uppenbart att arbetet med bostäder åt nyanlända kräver
kompetenser och kontakter som inte finns inom utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. Det finns också gränssnitt och kopplingar till bostadsförsörjning för andra
grupper som behöver hyresbostäder, som personer med sociala förturer, korttidsboende
för vikarier inom regionens förvaltningar, studenter och nyinflyttade.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 32 forts.
Inom regionstyrelseförvaltningen har ett förslag till ett projekt/förstudie för att finna
samordningslösningar för en samlande organisering av dessa uppdrag tagits fram.
Rekrytering till detta uppdrag pågår för närvarande.
Mot denna bakgrund och med erfarenheterna från 2016 års intensiva arbete med
bosättning och etablering, föreslår regionstyrelseförvaltningen att uppdrag kring
bosättning av nyanlända överflyttas till regionstyrelsen. I övrigt kvarstår gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens ansvar för etableringsinsatser och integrationsarbete.
I och med detta föreslår förvaltningen även att den så kallade grundersättningen för
kommunens arbete med att bosätta nyanlända personer med uppehållstillstånd, för
närvarande 221 500 kr per kalenderår, fördelas till regionstyrelsen.
Konsekvensanalys:
Förtydligad och förändrad ansvarsfördelning enligt förvaltningens förslag ger
förutsättningar att i förlängningen vidareutveckla samordning av de olika bostadsförsörjningsuppgifter som idag är splittrade på flera nämnder, förvaltningar och
verksamheter. Ur ett process- och ekonomiperspektiv bedömer förvaltningen att detta
kan underlätta för fortsatta effektiviseringar.
Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att snarast
återkomma med konkreta åtgärder angående bostadsförsörjning för nyanlända.
Regionstyrelsen har föreslagit att
−

Ansvaret för långsiktig övergripande strategisk planering och samordning av
regionens ansvar i asyl- och integrationsfrågor vilar på regionstyrelsen.

−

Ansvaret för övergripande samordning av etableringsinsatser till nyanlända
personer vilar på gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

−

Ansvaret för bosättning av nyanlända förs till regionstyrelsen från och med
halvårsskiftet 2017.

−

Den statliga grundersättningen för kommunens arbete med nyanlända personer
med uppehållstillstånd fördelas från och med halvårsskiftet 2017 till regionstyrelsen.

Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Isabel Enström (MP), Frans Brozén (L), Eva
Nypelius (C), Saga Carlgren (V), Jonas Niklasson (C) och Håkan Onsjö (M).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 32 forts.
Yrkande
•

Hannes Müller (SD) yrkade att regionstyrelsens förslag skulle avslås.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Hannes Müllers
yrkande om avslag och fann att regionstyrelsens förslag vunnit bifall.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 33

Bostadsförsörjning för nyanlända
RS 2017/134

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-09
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 34

Regionfullmäktiges beslut
•

Ansvaret för att identifiera och besluta att utvalda fastigheter skall kvarstå i
regionens ägo trots att de skall säljas i enlighet med beslut RS 2012-11-01, § 287 vilar
på regiondirektören tillsammans med chef för teknikförvaltningen. Fastigheterna
avses användas till boenden för nyanlända. Detta i enlighet med beslut i RF § 122
där tekniska nämnden uppdras att i samverkan med byggnadsnämnden inventera
lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter, som kan vara lämpliga för bostäder
kopplat till ett ökat flyktingmottagande, på flera platser över hela Gotland.

•

Ansvaret att i preventivt syfte handla upp modulboenden för avrop samt planera för
placering på lämplig mark, t.ex. Hagtornsvägen i Klintehamn, vilar på tekniska
nämnden.

•

Ansvaret att koordinera mellan Migrationsverket och regionen avseende boende för
anvisade nyanlända samt praktisk mottagande vilar på gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.

•

Ansvaret för att anpassa och hyra ut regionens fastigheter som bostäder till
nyanlända vilar på tekniska nämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på
bostadsförsörjningen inom regionen.

•

Ansvaret för att identifiera lämpliga boenden, hyresförhandla med fastighetsägare
samt vidareförhyra till nyanlända vilar på tekniska nämnden i avvaktan på en
långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.

•

Ansvaret för att utrusta boenden, inklusive inköp och förvaring, vilar på regionstyrelsen i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.

•

Ansvaret för att tillhandahålla resurs för eventuellt boendesociala frågor avseende
gemensamma ytor vilar på gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden i avvaktan på
en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.

•

Ansvaret för att återsöka tomhyror hos Migrationsverket skall skyndsamt utredas av
regionstyrelsen.

•

Begäran av eventuella tilläggsanslag hanteras av regionfullmäktige.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 33 forts.
Inom ramen för arbetet med bostadsförsörjning av anvisade nyanlända personer krävs
ett antal akuta åtgärder för att kortsiktigt ordna med boenden för de personer som
kommer att anvisas till Gotland.
Enligt den prognos som Migrationsverket tagit fram kommer knappt 30 personer per
månad att anvisas fr o m mars och framåt. Anvisningar som utförts under 2016 skedde
efter en dialog med dåvarande ansvarig myndighet, Arbetsförmedlingen.
Integrationsenheten hade då möjlighet att påverka så att familjer anvisades i större
utsträckning än ensamhushåll. Sedan årsskiftet ligger ansvaret för anvisningar hos
Migrationsverkets boendeenhet. Migrationsverket hanterar anvisningarna annorlunda
vilket omöjliggör möjligheten att påverka andelen ensamhushåll. Ensamhushåll är i
behov av mindre lägenheter vilket det finns mycket begränsat av på Gotland. I mars har
Regionen i uppdrag att bosätta 10 ensamhushåll och det finns ingen anledning att tro att
det inte ser ungefär likadant ut under resten av året. Det skulle i så fall innebära att
behovet uppgår till i storleksordningen 100 mindre lägenheter för ensamhushåll fram till
årsskiftet.
Detta innebär att det finns ett akut behov att få fram ett flertal mindre boenden. Det
kräver i sin tur beslut på aktiviteter för extraordinära åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att bostadsförsörjningen av nyanlända befinner sig
i ett akut behov av boenden för ensamhushåll. Behovet bedöms inte kunna lösas inom
befintligt bostadsbestånd hos Gotlandshem eller genom enstaka inhyrningar hos privatpersoner. Under mars månad finns ett behov av 10 lägenheter för ensamstående och
behovet bedöms vara fortsatt lika stort under kommande månader av året. Detta innebär ett totalt behov av 100 lägenheter för ensamhushåll. I syfte att uppfylla regionens
bosättningsuppdrag om 277 personer för 2017 krävs därför åtgärder för att snabbt skapa
nya boenden för ensamhushåll. Detta kan ske genom att iordningsställa byggnader som
regionen äger alternativt hyra av privata aktörer.
Alternativet är inhyrning av hotellrum eller uppförande av temporära bostäder. Det
andra alternativet kommer sannolikt inte att kunna nyttjas förrän mot slutet av året
vilket innebär att det inte löser den akuta situationen. Dock bör planering av uppförande
av temporära bostäder påbörjas för att förkorta genomförandetiden om behov uppstår.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 33 forts.
När respektive nämnd sammanställt behov av resurser för att uppfylla åtaganden enligt
beslut skall eventuella tilläggsäskanden hanteras av fullmäktige.
Regionstyrelsen har i följt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Eva Gahnström (C), Håkan Onsjö (M), Frans
Brozén (L), Saga Carlgren (V) och Isabel Enström (MP).
Yrkande
•

Hannes Müller (SD) yrkade att regionstyrelsens förslag skulle avslås.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Hannes Müllers
yrkande om avslag och fann att det hade avslagits. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag. NEJ för Hannes Müllers yrkande om avslag. 68 röstade ja. 3
röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionstyrelsens
förslag har vunnit majoritet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 34

Fastställande av regelverk för trygghetsboende
RS 2013/333

- Regionstyrelsen 2014-08-28, § 252
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 56

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Inför köpekontrakt m.m. för trygghetsboende, på fastigheten Visby Adjutanten 2,
behöver ett regelverk för trygghetsboende fastställas, se RS § 47.
Regionstyrelsen har enligt protokoll från 2014-08-28, § 252, beslutat att:
•

Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta ett regelverk för trygghetsboenden, till
budgetberedningen 2015. Regelverket ska omfatta bl.a. kriterier och preciserade krav
kopplat till finansiell medverkan från Region Gotland, gemensamhetslokal för de i
huset boende, värd/värdinna, bidragets storlek till fastighetsägaren och köhantering.

•

Under perioden fram till att beslut fattats om permanent regelverk gäller följande för
samtliga aktörer:

•

−

Bidrag för boendevärd 275 000 kronor om året (för upp till 30 lägenheter),
375 000 kronor om året (för 31–60 lägenheter).

−

Bidrag för gemensamhetslokaler om 2 kvadratmeter/lägenhet finansieras med 1
600 kronor/kvadratmeter och år.

−

I övriga frågor gäller Luleås regelverk.

Ledningskontoret får i uppdrag att utarbeta en plan för äldres boende, inom ramen
för bostadsförsörjningsprogrammet, till budgetberedningen 2016.

Ledningskontoret, nuvarande regionstyrelseförvaltningen, har inte utarbetat ett sådant
regelverk. Nu föreslås att regelverk om stöd till trygghetsboenden i enlighet med det
som regionstyrelsen beslutade om 2014-08-28, § 252 fastställs.
Framtida utbetalning av stödet förutsätter att årlig ansökan inlämnas och att denna
uppfyller gällande regelverk.
Regionstyrelsen har föreslagit att regelverket ska fastställas.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 34 forts.
Yrkande
•

Björn Jansson (S) yrkar att ärendet återremitteras. I detta instämmer Håkan Onsjö (M),
Stefaan De Maecker (MP), Brittis Benzler (V), Ulf Klasson (L), Lennart Petersson (S) och
Eva Nypelius (C).

Ordföranden ställde proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och fann att ärendet ska återremitteras.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 35

Försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för trygghetsboende
RS 2016/660

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-05
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 47

Regionfullmäktiges beslut
Köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2, för 3 818 000 kr till
företaget Adjutanten 2 AB avsedd för trygghetsboende, godkänns.
PEAB Sverige AB har sedan 2013-05-30 (RS§152) ett markanvisningsavtal med
regionen avseende fastigheten Visby Adjutanten 2. Avtalet ger företaget möjlighet att
förvärva den aktuella marken för att där uppföra bland annat trygghetsboende. Avtalet
gäller till och med 2016. I avtalet regleras bland annat priset på marken, 900 kr/kvm
BTA under förutsättning att det bostadshus som byggs upplåts med hyresrätt till de
boende.
Regionstyrelsen har beslutat (under förutsättning av fullmäktiges beslut om
godkännande av köpekontrakt och beslut om regelverk för trygghetsboende, se § 34)
−

Avtal om övertagande av markanvisningsavtal mellan parterna PEAB Sverige AB,
Adjutanten 2 AB och Region Gotland godkänns.

−

Exploateringsavtal för trygghetsboende mellan företaget Adjutanten 2 AB och
Region Gotland godkänns.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utvärdera projektet efter att ett år
passerat.

−

Vidare dialog med exploatören om genomförandeplanen ska föras.

Regionstyrelsen beslutade 28 augusti 2014 (RS§252) att stödja uppförandet av ett
trygghetsboende som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2.
Ledningskontoret fick i uppdrag att, i samverkan med PEAB Sverige, ta fram avtal för
ekonomiskt stöd i enlighet med ledningskontorets förslag. I upplägget ingick att PEAB
skulle uppföra ett trygghetsboende och att bostäderna skulle uppfylla Boverkets kriterier
för erhållande av särskilt investeringsstöd.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 35 forts.
Under tiden sedan markanvisningsavtalet tecknades har PEAB och dåvarande
ledningskontoret fört en dialog kring förutsättningarna för att genomföra projektet. En
försvårande omständighet har utgjorts av att det statliga investeringsstöd för
trygghetslägenheter som fanns vid tiden för avtalets tecknande upphörde vid års-skiftet
2014/15. Med start den 1 november 2016 införde regeringen emellertid ett nytt
investeringsstöd för trygghetsboenden.
Det nya investeringsstödet är till stora delar identiskt med det tidigare. PEAB har nu för
avsikt att utnyttja markanvisningen för den aktuella fastigheten, men föreslår att
markanvisningsavtalet får överlåtas på den operatör som kommer att driva det planerade
trygghetsboendet. Tilltänkt operatör för boendet är företaget Adjutanten 2 AB, ett
helägt dotterbolag till Svenska Vårdfastigheter AB. Regionstyrelseförvaltningen ser
positivt på att det finns en vilja från marknaden att uppföra och driva ett första
trygghetsboende på Gotland. Markanvisningsavtalet löpte ut vid föregående årsskifte,
men exploatören har undertecknat upprättade avtal i god tid innan dess och
regionstyrelseförvaltningen anser därför att markanvisningen ändå ska anses vara
gällande. Förvaltningen föreslår att följande avtal tecknas för ett genomförande av
projektet:
1. Avtal om övertagande av markanvisningsavtal (bilaga 2), tecknas mellan parterna
PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland
2. Köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för 3 780 000 kr till
företaget Adjutanten 2 AB (bilaga 3-4)
3. Exploateringsavtal (bilaga 5), att tecknas mellan Adjutanten 2 AB och Region
Gotland
4. Ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende (bilaga 6). Detta
beslut villkoras av att projektet även beviljas statligt investeringsstöd enligt
Förordning (2016:848) om statligt stöd till bostäder för äldre. Skulle detta inte ske
är beslutet om kommunalt stöd inte gällande.
Köpekontraktet som reglerar överlåtelse av fastigheten Visby Adjutanten 2, omfattar i
huvudsakligen följande:
−

För området gäller antagen detaljplan

−

Fastigheten omfattar 9 182 kvm

−

Tillträde sker tidigast den 1 december 2016 eller vid senare tidpunkt när
regionstyrelsen beslutat att godkänna köpekontraktet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 35 forts.
−

Köpeskillingen uppgår till 3 780 000 kronor (för en angiven byggrätt om 4 200 kvm
BTA). Om den slutliga ansökan överstiger 4 200 kvm BTA ska köpeskillingen
regleras i motsvarande grad.

−

Om Exploatören (eller annan part som senare förvärvar fastigheten) senare avser
bygga mer inom fastigheten tas en tilläggsköpeskilling ut.

−

Köpekontraktet villkoras av att exploateringsavtal godkänns samt att bygglov
medges senast 2017-02-28.

Exploateringsavtalet reglerar i huvudsakligen följande:
−

Exploateringsområdet ska bebyggas med trygghetslägenheter i hyresrättsform.

−

Exploatören ska anlägga kvartersgata över fastigheten Adjutanten 1, som ska vara
gemensam för de båda fastigheterna.

−

- Kvarters- och gårdsgator samt parkering inom egen fastighet faller på
Exploatören att lösa.

−

- Exploatören får vid vite inte skada eller fälla träd utan medgivande.

−

- Exploateringsavtalet gäller under förutsättning att köpekontraktet för fastigheten
godkänns.

Regionstyrelseförvaltningen ser positivt på att PEAB tillsammans med en välkänd aktör
inom området har för avsikt att utnyttja markanvisningsavtalet för att uppföra
trygghetsboende inom fastigheten. Den partner som PEAB har valt att samarbeta med,
Svenska Vårdfastigheter AB (via dotterbolaget Adjutanten 2 AB), och som framledes
kommer att bli operatör när det gäller driften av boendet, bedömer förvaltningen som
en seriös aktör med ambitioner för ett långsiktigt engagemang. Adjutanten 2 AB har för
avsikt att ansöka om bidrag i enlighet med regionstyrelsens beslut från 28 augusti 2014.
För ändamålet har särskilda ansökningsblanketter tagits fram där operatören kan ansöka
om beviljande av bidrag samt om utbetalning av beviljat bidrag.
Med hänsyn till ärendets strategiska natur bör ett beslut när det gäller såväl försäljning
som beviljande av stöd för driften, regelverket, se § 56 behandlas av regionfullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar om att:
1.

Godkänna avtal om övertagande av markanvisningsavtal (bilaga 2), mellan parterna
PEAB Sverige AB, Adjutanten 2 AB och Region Gotland, för beslut i
regionfullmäktige
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 35 forts.
2.

Godkänna köpekontrakt om försäljning av fastigheten Visby Adjutanten 2 för 3
780 000 kr till företaget Adjutanten 2 AB (bilaga 3-4), för beslut i regionfullmäktige

3.

Godkänna exploateringsavtal (bilaga 5), mellan Adjutanten 2 AB och Region
Gotland, för beslut i regionfullmäktige

4.

Godkänna ansökan om kommunal subvention för att driva trygghetsboende (bilaga
6), för beslut i regionfullmäktige. Detta beslut villkoras av att projektet även beviljas
statligt investeringsstöd enligt Förordning (2016:848) om statligt stöd till bostäder
för äldre. Skulle detta inte ske är beslutet om kommunalt stöd inte gällande.

5.

Ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utvärdera aktuellt projekt när ett år
passerat.

På regionstyrelsens sammanträde presenterades ett delvis ändrat beslutsförslag, enligt
nedan:
−

Förslaget om godkännande av kommunal subvention får återkomma till
regionstyrelsen efter fastställande av regelverk för trygghetsboende.

−

Regelverk om stöd till trygghetsboenden i enlighet med det som regionstyrelsen
beslutade om 2014-08-28, § 252, fastställs.

−

Avtal om övertagande av markanvisningsavtal mellan parterna PEAB Sverige AB,
Adjutanten 2 AB och Region Gotland godkänns.

−

Köpekontrakt om försäljning för trygghetsboende av fastigheten Visby Adjutanten
2 för 3 818 000 kr (indexuppräkning med 38 000 kr från 3 780 000 kr) till företaget
Adjutanten 2 AB godkänns.

−

Exploateringsavtal för trygghetsboende mellan företaget Adjutanten 2 AB och
Region Gotland godkänns.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utvärdera projektet efter att ett år
passerat.

−

Vidare dialog om genomförandeplanen ska föras med exploatören.

Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Johan Thomasson (L), Lars Bjurström (V) och Lars
Thomsson (C).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 35 forts.
Yrkande
•

Håkan Onsjö (M) yrkade att beslutsförslaget skulle ändras till avsedd för
trygghetsboende.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och Håkan Onsjös
ändringsyrkande och fann att ändringsyrkandet blev bifallet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxtför åtgärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 36

Markanvisningsavtal Visby Sergeanten 3
RS 2017/110

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-31
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 48

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 3 med
Wisab Bygg AB godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18, RS § 230 att erbjuda fyra exploatörer som
vinnare i en markanvisningstävling inom kv. Sergeanten. Ledningskontoret fick i
uppdrag att till regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive
exploatör. En av de exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var
Wisab Bygg AB. Parterna har nu enats om att teckna ett markanvisningsavtal för den
aktuella tomten, Sergeanten 3, som företaget tilldelades i tävlingen.
Markanvisningsavtalet reglerar i huvudsak följande:
−

Visby Sergeanten 3, avstyckad från Visby Artilleriet 1:33, anvisas till exploatören till
och med 2017-12-31 med utgångspunkt i regionstyrelsens tilldelningsbeslut.

−

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus,
kedjehus och flerfamiljshus med en högsta byggnadsarea om 4 200 kvm BTA. I
samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om 1 650 kr/kvm BTA, varför
den totala köpeskillingen blir 6 930 000 kronor.

−

Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.

−

Byggherren ska så snart markanvisningsavtalet undertecknats upprätta en
genomförandeplan som ska redovisa planeringen av hela projektet.

−

Reglering av genomförande- och kostnadsansvar sker i kommande
exploateringsavtal mellan parterna.

Innan överlåtelse av fastigheten blir aktuell ska exploatören ta fram en
genomförandeplan som ska tillställas regionen för godkännande, därefter upprättas
exploateringsavtal och köpekontrakt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 36 forts.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att föreliggande markanvisningsavtal är
upprättat i enlighet med gällande riktlinjer samt med regionstyrelsens beslut om
tilldelning av mark 2015-06-18 och förvaltningen föreslår således att regionstyrelsen
beslutar att:
−

Godkänna upprättat markanvisningsavtal för fastigheten Visby Sergeanten 3 med
Wisab Bygg AB.

Anföranden
Anföranden hölls av Frans Brozén (L), Björn Jansson (S), Lars Bjurström (V) och Håkan
Onsjö (M).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann det bifallet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 37

Detaljplan för Hall Västös 1:8 och 1:9, antagande
RS 2013/483

- Byggnadsnämnden 2015-10-07, § 177
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-01
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 43

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för Hall Västös 1:8 och 1:9 antas.

Jäv
Johan Thomasson (L) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.

Syftet med planförslaget är att möjliggöra en utveckling av turismen genom byggnation
av hotell och uthyrningsstugor. Planförslaget följer intentionerna i det planprogram som
godkändes av byggnadsnämnden i juni 2012. En viktig ambition är att tillgängliggöra
området för allmänheten vilket underlättas genom riktade åtgärder.
Inom planområdet finns ett antal bergrum för beredskapslagring av petroleumprodukter. Anläggningen är numera avvecklad och de cisterner och byggnader som
funnits ovan mark är rivna. Kvar finns endast några grusytor och en utloppsbrunn.
Vattenförsörjningen kommer att lösas genom avsaltning av havsvatten då det finns risk
att grundvattnet inom eller i anslutning till planområdet är påverkat av föroreningar från
tidigare markanvändning. För avloppsrening kommer ett minireningsverk att anläggas.
Planområdet omfattas av riksintressen för såväl det rörliga friluftslivet som för naturvård och det är viktigt att varje form av exploatering sker i samklang med bevarandet av
områdets natur- och rekreationsvärden. För att mer detaljerat belysa detta har en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tagits fram där förslag till skyddsåtgärder redovisas i
syfte att minimera den planerade exploateringens konsekvenser för naturmiljön.
Bebyggelseområdena har i huvudsak lokaliserats till områden som saknar höga
naturvärden.
Region Gotland kommer inte att ha något huvudmannaskap inom planområdet.
Regionstyrelsen tillstyrkte planförslaget under granskningsskedet men ansåg att
dagvattenhanteringen skulle belysas i antagandehandlingen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 37 forts.
Planbeskrivningen har därför inför antagandet kompletterats med en kortfattad
beskrivning av den planerade dagvattenhanteringen. Där sägs att de geologiska
förhållandena är så goda att lokal infiltration av dagvattnet kan tillämpas.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har medfört att byggnader som
tidigare föreslagits inom område för strandskydd och natur-reservat har utgått i det
slutliga planförslaget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att planförslaget överlämnas till regionfullmäktige
så snart exploateringsavtalet är klart och undertecknat av berörda parter.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen föreslagit att detaljplanen ska
antas.
Anföranden
Anföranden hölls av Karl-Allan Nordblom (MP) och Lars Thomsson (C).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann det bifallet.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 38

Detaljplan för Visby Bläckfisken 1 m.fl, antagande
RS 2016/609

- Byggnadsnämnden 2016-12-07, § 233
- Ledningskontoret 2016-12-19
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 45

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för Visby Bläckfisken 1 m.fl. antas.

Jäv
Filip Reinhag (S) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av flerbostadshus och radhus på den
fastighet på Lummelundsväg där Visby Motorcentral AB idag bedriver bil- och
bensinförsäljning. Området är idag planlagt för industriändamål.
Planändringen har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet (antagen av
kommunfullmäktige i december 2009). I denna sägs att vid planering och utformning
skall särskild hänsyn tas till Visbys norra entréområde, det kommunala naturreservatet
vid Galgberget samt till bebyggelsen öster om Lummelundsväg. I planbeskrivningen
redovisas hur genomförandet avses ske för att på bästa sätt ta hänsyn till ovanstående.
För att förstärka stadsmässigheten och ge ytterligare liv till området medger planen att
handel och annan ickestörande verksamhet kan inrymmas i flerbostadshusens
bottenvåningar.
Dagvattenfrågan avses i möjligaste mån lösas genom lokalt omhändertagande.
Länsstyrelsen har i ett tidigare dialogskede flaggat för att det kan finnas markföroreningar från tidigare och befintliga verksamheter som kan leda till krav på sanering
innan bebyggelse kan tillåtas. Vid exploateringen är det därför viktigt att vara
uppmärksam på eventuella föroreningar och sanera dessa innan byggnationen påbörjas.
De synpunkter som kommit in under granskningsskedet har inte föranlett några
förändringar av planförslaget förutom att förbudet avseende s.k. Attefallsåtgärder tas
bort under administrativa bestämmelser då länsstyrelsen i sitt remissvar påpekat att det
saknas stöd i plan- och bygglagen att införa denna typ av bestämmelser. Istället införs en
bestämmelse med en utökad lovplikt för vissa komplement- och tillbyggnader.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 38 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen föreslagit att detaljplanen ska
antas.
Anföranden
Anföranden hölls av Karl-Allan Nordblom (MP) och Gunnel Lindby (C).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann det bifallet.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 39

Motion. Närhetsprincip för de som beviljats permanent
uppehållstillstånd
RS 2016/436

- Motion 2016-06-20
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-01-20
- Regionstyrelsen 2017-02-23, § 32

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens redogörelse.

Jäv
Filip Reinhag (S) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.

Jesper Skalberg Karlsson (M) har inkommit med en motion till regionfullmäktige där
han yrkar på ”Att Region Gotland genom regionstyrelsen och ledningskontoret
kontaktar såväl Migrationsverket som Arbetsförmedlingen angående att stärka
närhetsprincipen för placering av de människor som bor på Gotland och beviljats
permanenta uppehållstillstånd”.
Region Gotland har genom regionstyrelsen och regionstyrelseförvaltningen en pågående
dialog med Migrationsverket hur närhetsprincipen ska genomföras i praktiken. För
Gotlands del är det viktigt att ta till vara de personer som vistats här under asyltiden och
som hunnit rota sig i det gotländska samhället. Det har visat sig vara extra viktigt då
många som blivit anvisade Gotland under 2016 tackat nej. Under 2016 etablerades goda
kontakter med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket Gotlandskontor för att
möjliggöra närhetsprincipen. Detta samarbete medförde att Region Gotland lyckades att
anvisa 192 personer, enligt uppdrag för 2016.
2017-01-01 övertog Migrationsverket uppdraget att bosätta personer med uppehållstillstånd från Arbetsförmedlingen. Övergången har inte varit optimal och personer som
hunnit få uppehållstillstånd men inte blivit anvisade en kommun har i övergången fått
lämna Gotland då Migrationsverket inte hunnit organisera sitt nya uppdrag ännu. Ett
antal av dessa personer har, med stöd från volontärsnätverk, hittat egna boenden (s k
ebo) och därmed blivit kvar på Gotland. Dessa personer kommer inte kunna få hjälp
med bostad via Region Gotlands integrationsenhet när de får uppehållstillstånd och
därmed inte heller inräknas i Gotlands anvisningsandel för 2017 som i dagsläget är 277.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 39 forts.
För att klara anvisningarna för 2017 krävs nya arbetssätt och att nya samarbetskanaler
byggs upp tillsammans med Migrationsverket och deras nya organisation.
Denna dialog pågår där också Länsstyrelsen är involverad.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att motionen anses besvarad med förvaltningens
redogörelse.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit, att motionen ska
anses besvarad med förvaltningens redogörelse.
Anföranden
Anföranden hölls av Jesper Skalberg Karlsson (M), Saga Carlgren (V) och Hannes
Müller (SD).
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag och fann det bifallet.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Social Hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 40

Avsägelser i regionfullmäktige

RS 2017/9
- Simon Härenstams avsägelse 2017-03-21
- Meishuan Wongs avsägelse 2017-03-27

Regionfullmäktiges beslut
•

Simon Härenstam befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

•

Meishuan Wong befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

Simon Härenstam har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Meishuan Wong har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Expedieras:

Simon Härenstam
Meishuan Wong

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 41

Avsägelser och fyllnadsval. Regionfullmäktiges valberedning,
regionstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, Gotlandshem, krisledningsnämnden,
näringslivsrådet, delegation för samråd vid bolagsstämmor med Gotlands
näringslivs- och etableringsservice, delegation för samråd vid bolagsstämmor
med Gotlands energi AB, delegation för samråd vid bolagsstämmor med Almi
företagspartner Gotland AB, bolagsstämmor med bullmäktige i landstingens
ömsesidiga försäkringsbolag, Gotland grönt centrum
RS 2017/9

Regionfullmäktiges beslut
Rättelse
Ny ledamot i socialnämnden 2017-02-27 – 2018-12-31 (efter Helena Jungenstam, M)
(M)
Rolf Öström, Burs Kärne 659, 623 49 Stånga
•

Beata Afzelius (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i AB Gotlandshems
styrelse

•

Åsa Lundqvists (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

•

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen

•

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen
arbetsutskott

•

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionfullmäktiges
valberedning

•

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i krisledningsnämnden

•

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i näringslivsrådet

•

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i delegation för samråd
vid bolagsstämmor med Gotlands näringslivs- och etableringsservice

•

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i delegation för samråd
vid bolagsstämmor med Gotlands energi AB

•

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i delegation för samråd
vid bolagsstämmor med Almi företagspartner Gotland AB
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 41 forts.
•

Simon Härenstams (M) avsägelse från uppdraget som ledamot bolagsstämmor med
fullmäktige i landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

•

Ny ersättare i gymnasie- och utbildningsnämnden 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Åsa
Lundqvist, M)

(M)

Charlotte Criwall, När Hemmor 928, 623 48 Stånga
att inträda i ordning efter Jari Karivainio

•

Nytt ombud till årsmöten i ICLD (Internationella centrum för lokal demokrati)
2017-03-27 – 2018-12-31 föreslås Maria Pettersson (efter Bertil Klintbom)

•

Ny ledamot i AB Gotlandshems styrelse 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Beata Afzelius,
MP)

(MP) Therese Sonehag, Själsö Själsövägen 5, 622 76 Visby
•

Ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Lisa
Blochmann, C)

(C)
•

Ingrid Engström, Grötlingbo Sles 810, 623 38 Havdhem

Ny ersättare i barn och utbildningsnämnden 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Ingrid
Engström, C)

(C)

Henrik Albers, Parkgatan 24, 623 50 Hemse
att inträda i ordning efter Anna Gahnström

•

Ny ledamot i regionstyrelsen 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Simon Härenstam, M)

(M)

Peter Wennblad, Mellangatan 7 B, 621 57 Visby
att inträda i ordning efter Stefan Wramner

•

Ny ledamot i regionstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Simon
Härenstam, M)

(M)
•

Anna Hrdlicka, Wallers plats 4, 621 56 Visby

Ny ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Anna
Hrdlicka, M)

(M)

Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 41 forts.
•

Ny ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Gotlands energi AB Ny
ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med fullmäktige i landstingens
ömsesidiga försäkringsbolag 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Simon Härenstam, M)

(M)

Lena Celion, Åkervägen 3, 624 49 Slite

•

Ny representant vid årsstämma 2017– 2018 för Gotland grönt Centrum föreslås
Tommy Gardell

•

Ny ledamot i regionfullmäktiges valberedning 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Simon
Härenstam, M)

(M)
•

Ny ledamot i krisledningsnämnden 2017-03-27 – 2018-10-14 (efter Simon Härenstam, M)

(M)
•

Förslag bordläggs

Ny ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Almi företagspartner
AB 2017-03-27 – 2017-12-31 (efter Simon Härenstam, M)

(M)
•

Förslag bordläggs

2017-03-27 – 2017-12-31 (efter Simon Härenstam, M)

(M)
•

Förslag bordläggs

Ny ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Gotland näringslivsoch etableringsservice 2017-03-27 – 2019 års bolagsstämma (efter Simon Härenstam, M)

(M)
•

Förslag bordläggs

Ny ledamot i näringslivsrådet 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Simon Härenstam, M)

(M)
•

Förslag bordläggs

Förslag bordläggs

Ny ersättare i regionstyrelsen 2017-03-27 – 2018-12-31 (efter Peter Wennblad, M)

(M)

Förslag bordläggs.

Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 42

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Björn Håkansson och Olof Thomssons medborgarförslag om att flytta
reningsverket i Katthammarsvik till Östergarn
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/221
2017-03-01

Siv Petterssons medborgarförslag om att spara på dricksvattnet
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/234
2017-03-03

Kenneth Peterssons medborgarförslag om att döpa om del av Söderväg RS 2017/242
2017-03-08
till Murgatan
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden
Anne von Corswant och Annika Eiransons medborgarförslag om att
pausa utflyttning av 18 åringar i asylprocess i väntan på beslut
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

RS 2017/252
2017-03-16

RS 2017/253
Anne von Corswant och Annika Eiransons medborgarförslag om att
regionen ska ordna och ansvara för asylsökande som fyllt 18 år och 2017-03-16
ännu ej fått asylutredningsbesked
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

Anne von Corswant och Annika Eiransons medborgarförslag om god
manskapet förlängs att gälla då asylsökande fyllt 18 år eller övergår
till kontaktpersonskap
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden

RS 2017/254
2017-03-16

Ivan Armans medborgarförslag om att regionanställda ges möjlighet
att placera sin avtalspension i etiska fonder
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/264
2017-03-21

Expedieras:

Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 43
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Thore Olssons medborgarförslag om gatubelysning på Berggatan och spotbelysning på
f.d. kalkugnen. RS 2015/795
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 52

•

Medborgarförslag (inkom 2015-12-09)

Lars Tommy Gunzels medborgarförslag om att platsen/parken utanför S:t Nikolai ruin ska
heta Friedrich Mehlers plats. RS 2015/20
•

Byggnadsnämnden 2016-06-08, § 120

•

Medborgarförslag (inkom 2016-01-11)

Kerstin Königslehners medborgarförslag om att använda östra delen av Stora torget till
parkering kvällar och helger. RS 2016/68
•

Tekniska nämnden 2016-02-22, § 53

•

Medborgarförslag (inkom 2016-01-28)

Anita Ljustells medborgarförslag om tillåten enkelriktad biltrafik och parkering på
Adelsgatan under tiden september till sista maj. RS 2016/103
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 54

•

Medborgarförslag (inkom 2016-02-12)

Jane Martells medborgarförslag om papperskorgar med hundbajspåsar. RS 2016/253
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, §61

•

Medborgarförslag (inkom 2016-04-08)

Glen Axells medborgarförslag om att räfsa och göra fint i Gråboskogen.
RS 2016/286
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 60

•

Medborgarförslag (inkom 2016-04-18)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 43 forts.
Nore Salomonssons medborgarförslag om parkeringsavgift längs Polhemsgatan.
RS 2016/415
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 55

•

Medborgarförslag (inkom 2016-06-14)

Sören Carlstedts medborgarförslag om cykel- och gångbana längs sydöstra Visbyleden.
RS 2016/429
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 56

•

Medborgarförslag (inkom 2016-06-17)

Bernt Herlitz´s medborgarförslag om stigar med asfalt på innerstadens stensatta gator.
RS 2016/466
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 58

•

Medborgarförslag (inkom 2016-06-30)

Per Tidvalls medborgarförslag om att sänka hastigheten på Valarvägen i Burgsvik.
RS 2016/589
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 57

•

Medborgarförslag (inkom 2017-07-25)

Kjell Johanssons medborgarförslag om att färdigställa industrigatan mellan Österbygatan
och Lundbygatan. RS 2016/536
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 59

•

Medborgarförslag (inkom 2016-08-16)

Katarina Eriksdotters medborgarförslag om del av badplatsen avsedd särskilt för hundar.
RS 2016/699
•

Tekniska nämnden 2017-02-22, § 62

•

Medborgarförslag (inkom 2016-10-28)

Bo Hanssons medborgarförslag om byggande av lägenheter i Stenkyrka socken.
RS 2016/110
•

Byggnadsnämnden 2017-03-08, § 50

•

Medborgarförslag (inkom 201-02-18)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 44
Interpellation. Kostnad för medicinskt färdigbehandlade patienter
RS 2017/207

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Gunnel Lindby (C) om kostnad för medicinskt färdigbehandlade
patienter. Gunnel Lindby tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2017-02-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 45
Interpellation. Situationen för de ensamkommande barn och unga som
fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år
RS 2017/206

Interpellationen bordläggs till nästa fullmäktige.
Interpellation 2017-02-27

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 46

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP), Daniel Heilborn (MP),
Cecilia Nygren (MP), m.fl.
Minskade konfliktytor genom bättre planering av markanvändning

RS 2017/290
2017-03-27

Lisbeth Bokelund (MP), Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP),
Cecilia Nygren (MP), m.fl.
Klimatinvestering i laddinfrastruktur för elfordon

RS 2017/291
2017-03-27

Nina Ruthström (Fi)
Avgiftsfria busskort till asylsökande på Gotland

RS 2017/292
2017-03-27

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-03-27

Rf § 47
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Hannes Müller (SD) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation om utbrett bruk och missbruk av
beroendeframkallande och narkotikaklassade läkemedel
RS 2017/284

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om servicefunktioner för kryssningskajen.
RS 2017/285

Jonas Nicklasson (C) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) ställa interpellation om detaljplaner och bygglovshandläggning.
RS 2017/286

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om avloppsreningsverket i Katthammarsvik.
RS 2017/287

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) ställa interpellation om sjukresor.
RS 2017/288

Ulf Klasson (L) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om nya avloppsverket i Klintehamn.
RS 2017/289

Frans Brozén (L) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om redovisning av bostadsförsörjning för nyanlända.
RS 2017/300

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-03-27

Omröstning § 33
Ärende: Bostadsförsörjning för nyanlända
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För regionstyrelsens förlag
NEJ: Avslag på regionstyrelsens förslag

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Robin Storm(M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Sven Bosarfve (M)
Roger Wärn (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Weterén (S)
Leif Dahlby (S)
Ola Lindvall (C)
Björn Dahlström (C)
Inger Harlevi (M)
Patrik Thored (M)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Bibbi Olsson (C)
Eva Gustafsson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S)
Charlotte Andersson (S)
Mats Sundin (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Alexander Dahlberg (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Wiola Öst (S)
Helén Kristiansson (V)
Lars Bjurström (V)

Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Stefan Wramner (M)
Håkan Onsjö (M)
Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Susanne Hafdelin (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Ingrid Engström (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Rolf Öström (M)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Ola Matthing (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Eva Ahlin (C)
Anders Larsson (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Nina Ruthström (Fi)
Bo Björkman (S)
Följande röstade nej:
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Hannes Müller (SD)

Bilaga § 44

Interpellationssvar
2017-03-27

Kostnad för medicinskt färdigbehandlade
patienter
Interpellationssvar.
Ledamoten Gunnel Lindby (C) har i en interpellation ställt fem frågor till mig angående
medicinskt färdigbehandlade patienter
Frågorna och mina svar:
Fråga 1:
Hur ser patientflödena på lasarettet ut?
Mitt svar:
Flödena in till sjukvården varierar. En hel del arbete har gjorts och görs för att minska
inflödet till akutmottagningen och minska behovet av slutenvård för att ge vård på rätt
nivå.
I de fall patienten blir inskriven i den slutna vården är samverkan mellan
socialförvaltningen och hälso- och sjukvård reglerat genom lagar och förordningar. Hälsooch sjukvårdsnämnden och Socialnämnden har upprättat en gemensam överenskommelse
och också tagit fram en gemensam rutin för samordnad vård och omsorgsplanering. En
gemensam planering ska ske när patienten bedöms vara i behov av fortsatt vård
och/eller omsorg efter utskrivningen.
Rutinen beskriver samtliga steg i processen för samordnad vård och omsorgsplanering, från
inskrivning till patientens hemgång. Vid vårdplaneringsmöte upprättas vårdplan som
bl.a. ska innehålla uppgifter om patientens behov av insatser för tiden närmast
utskrivningen samt vilken enhet som ansvarar för respektive insats. I vårdplanen ska
medicinsk- och omvårdnadsbedömning dokumenteras av hälso- och sjukvården och
planerade insatser från kommunen (i detta fall socialförvaltningen). Socialförvaltningens
handläggare dokumenterar planerade insatser enligt SoL och LSS.
Korttidsplats är en insats som man får utifrån socialtjänstlagen och det är
biståndshandläggare från socialförvaltningen som utreder behovet av och beslutar
om korttidsplats. Eftersom det finns begränsat antal korttidsplatser och man vet att det är
bra om man kan komma direkt hem efter en sjukhusvistelse så har hälso- och

sjukvårdsförvaltningen tillsammans med socialförvaltningen en inriktning att alla som kan
komma hem direkt ska göra det.
Fråga 2:
Lever HSN upp till satta målsättningar?
Mitt svar:
Tidigare handlingsplan för gemensamma äldrefrågor mellan SON och HSN hade sin
utgångspunkt i slutrapport i projekt för ”Bättre liv för sjuka ’äldre” som upphörde i juni
2015. Under arbetets gång har det visat sig att uppföljning av måluppfyllelse och aktiviteter
har blivit allt för omfattande och svårt att följa. Inför revidering av handlingsplanen har
inriktningen varit att prioritera och sätta fokus på några få betydelsefulla områden. Mål och
mått har tagits fram på en övergripande nivå samt för aktiviteter på verksamhetsnivå.
SON och HSN har i februari 2017 beslutat om en ny handlingsplan för gemensamma
äldrefrågor som involverar samtliga berörda delar i vårdkedjan. I handlingsplanen är mål
och mått för indikatorerna undvikbar slutenvård (ex. astma/KOL, diabetes, hjärtsvikt),
återinläggningar inom 30 dagar samt hemgångsklara angivna och följs upp. Berörda
verksamheter har också specifika målsatta aktiviteter för att uppnå det gemensamma målet.
En patient definieras som utskrivningsklar då behandlande läkare bedömer att patienten
inte längre behöver sluten vård. Den behandlande läkaren ansvarar för att bedöma och
kontakta distriktsläkare/läkare alternativt fast vårdkontakt psykiatrisk öppenvård. För att
vara hemgångsklar ska patienten vara utskrivningsklar, en vårdplan ska vara upprättad
och justerad av både handläggare, distriktsläkare/läkare psykiatrisk öppenvård. SON
betalar ersättning till HSN för varje hemgångsklar patient som vistas längre än 2 dagar på
lasarettet.
När tidigare plan antogs oktober 2015 sattes målet för debiteringsdagar till SON till 0 (jmf
med augusti 2015 då det fanns 73 debiteringsdagar). Detta kan sägas var ett för högt
uppsatt mål som inte uppnåddes under 2016. År 2015 debiterades 780 dagar medan siffran
för 2016 var 439, en minskning med 41% men en bit kvar till 0. Nuvarande mer realistiska
men ändå ambitiösa mål är satt till högst 25 st per månad med ett årsmedelvärde om högst
15 st per månad.
Fråga 3:
Hur följer HSN upp att flödena fungerar som det är tänkt?
Mitt svar:
Uppföljning sker dels genom att säkerställa att det finns välfungerande strukturer mellan
HSF och SOF, dels genom uppföljning av den gemensamma handlingsplanen vilket sker i
såväl delårsrapporter och bokslut. Det finns en kontinuerlig uppföljning på

förvaltningsnivå (HSF och SOF) inom ”Samordnad ledning och styrning” (SLS) samt den
gemensamma Ärendegruppen.
Fråga 4:
Finns det statistik på hur många dagar medicinskt färdigbehandlade patienter blir kvar på
Visby lasaretts vårdavdelningar?
Mitt svar:
Det finns statistik över antalet hemgångsklara patienter vilket dels återredovisas i
uppföljningarna, dels ständigt finns tillgänglig på regionens hemsida
(http://www.gotland.se/91445)
Fråga 5:
Hur fungerar samarbetet med SON?
Mitt svar:
Min upplevelse är att samarbete med SON på detta område har blivit allt bättre sedan vi
började med att ta fram gemensamma handlingsplaner vilket också märks i de tydliga
förbättringarna som syns inte minst mellan 2015 och 2016.
Visby 2017-03-24

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

MOTION

2017-03-02
Isabel Enström, m.fl.

Till regionfullmäktige

Bilaga 46

MINSKA KONFLIKTYTOR GENOM BÄTTRE PLANERING AV
MARKANVÄNDNING
På Gotland har kalk- och sandstensbrytning pågått sedan länge. I takt med en allt högre automatisering har
storleken på brotten ökat markant och utvinningens effekter på omgivningen har blivit allt större. Storskalig
stenindustri är därmed förenat med stora krav på att hantera konfliktytor med övriga samhällsintressen vad gäller
till exempel tillgång till vatten eller natur- och kulturvärden.
För drygt 10 år sedan färdigställde Länsstyrelsen tillsammans med Naturvårdsverket, Sveriges Geologiska Undersökning
(SGU) och dåvarande Gotlands kommun ”Kunskapsunderlag angående planer för framtida markanvändning på norra
Gotland”. Underlaget togs fram för att få igång en diskussion om den framtida användningen av marken på norra Gotland.
Arbetet avslutades innan några slutsatser drogs ur materialet. I slutet av rapporten rubriceras ”kunskaper som inte kom med
i rapporten” samt ”några frågor i det fortsatta arbetet”.
Behovet av ett gediget kunskapsunderlag och därtill kopplade slutsatser om hur vi på bästa sätt kan nyttja markområden på
norra Gotland har inte blivit mindre aktuellt med åren. Tvärtom, så har nyligen ett av de på ön verksamma företagen
signalerat för ett kommande kalkbrytningsprojekt i Buttle som inte ligger på norra Gotland. Ett behov av kunskapsunderlag
för hur markanvändning bäst kan planeras utifrån samhällets olika behov finns därför för hela Gotland.
Resultaten i det framtagna kunskapsunderlaget visade att frågor rörande vatten och vattenförsörjning är mycket viktiga för
befolkningen. För Region Gotlands del är vattenförsörjningen ett av de absolut viktigaste intresseområdena att bevaka. Det
nu utpekade området i Buttle sammanfaller med det, enligt SMHI, område på Gotland som har högst effektiv nederbörd.
SGU har också genom markradarkartläggning av grundvatten identifierat grundvattenmagasin med en väsentlig
uttagsmöjlighet i området.
Markanvändningsplanering kan inte anvisa ”säkra” platser och det går inte heller att föregå en rättslig prövning av
eventuella tillståndsansökningar. En planering skulle dock kunna visa på de mest konfliktfyllda lokaliseringarna, som då
kan undvikas, samt ange vilka områden som kan vara mer lämpade att inrikta sig på.
Hittillsvarande erfarenheter med konflikter kring processerna med tillstånd för kalkbrytning är olyckliga och sargande för
det gotländska samhället. Oavsett i vilken utsträckning man är beredd att ha överseende med negativ påverkan på
närområdet för att möjliggöra stenbrytning, så har alla att tjäna på att minimera konfliktytorna kring lokalisering samt att
markanvändningen sker så optimalt som möjligt.
Vi vill därför att arbetet med planeringen av markanvändningen på Gotland återupptas. Inledningsvis bör projektets fokus
läggas på att undersöka möjligheterna om det finns marker lämpliga för storskalig kalkstensbrytning.

Vi yrkar att:
Region Gotland tar initiativ till att tillsammans med SGU, Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och eventuellt
Havs- och vattenmyndigheten återuppta arbetet med att få fram en plan för framtida markanvändning på
Gotland i syfte att minska konfliktytorna i samband med planer på att öppna nya kalkbrott.

Isabel Enström (MP)

Stefaan de Maecker (MP)

Daniel Heilborn (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Robert Hall (MP)

Lena Stenström (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

MOTION

2017-03-27

Till regionfullmäktige

Lisbeth Bokelund, m.fl.

Bilaga § 46

KLIMATINVESTERA I LADDINFRASTUKTUR FÖR ELFORDON
Flera tydliga tecken talar för att klimatet på jorden håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Vi
har de senaste åren fått se minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade
nederbördsmönster, enligt SMHI. Det har medfört översvämningar, extremväder och torka, som resulterat i
vattenbrist, det har vi inte minst fått uppleva här på Gotland. För Sveriges del är det tydligt att de senaste 25
åren har varit betydligt varmare än normalt, vilket mycket troligt har sin orsak i den globala uppvärmningen.
Sveriges klimatmål att vara fossilfritt 2050 kräver att vi arbetar aktivt på bred front med flera alternativ för
att ställa om vårt fossilberoende. Region Gotlands biogasstrategi är bra och nödvändig. Men det kommer inte
att lösa alla våra transportbehov varken nu eller i framtiden. Därför måste vi satsa på fler fossilfria transporter,
vilket bland annat definieras i Energiplanen som att ”Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna
fordon och laddinfrastruktur för dessa.”
Elbilar och elcyklar ökar snabbt i samhället och det är ett stort steg i riktning mot ett fossilfritt transportsystem.
Att få till ett system av laddmöjligheter för elfordon är grundläggande för att minska fossilberoendet på
vägarna, detta kräver aktiva satsningar av både kommuner och företag. Så om laddfordon ska bli fler måste
det finnas en väl utvecklad laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer.
På Gotland är avstånden så korta att det är möjligt att pendla om man kan garanteras en laddpunkt när man
handlar, arbetar eller tränar. Elfordon kan med fördel användas i stadstrafik men i dag finns det få allmänna
laddmöjlighet i Visby. Att ha publika laddstationer är viktigt för att åstadkomma en hög andel elfordon, skapa
förtroende för laddfordon och få en god rörlighet i samhället.
Utöver det visar forskning att ungefär 80-90 procent av överförd energi sker vid icke-publika laddställen
såsom enskilda parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta befintliga och planerade bostadsområden
med laddmöjligheter för att möjliggöra för laddfordon. Detta behöver ske vid detaljplaneläggning och i
befintliga områden som exempelvis Gotlandshems. Vi vill även se att det finns möjlighet att köra sitt elfordon
till regionens arbetsplatser och där ha möjlighet att ladda sin bil.
Regeringen satsar nu på att minska koldioxidutsläppen i statsbudgeten med 600 miljoner kronor per år 2017
och 2018. Stödet gå under namnet "Klimatklivet" det hanteras av Naturvårdverket och det är kommuner och
företag kan söka pengarna. Detta är en möjlighet att delfinansiera en ny infrastruktur. Klimatklivet står för ca
halva investeringskostnaden för åtgärderna.
Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige:
•

att Region Gotland tar fram en handlingsplan för en laddinfrastruktur över hela ön inkluderat vem som
finansierar, vem som gör vad, samt en tidsplan.

Visby, datum som ovan

Lisbeth Bokelund (MP)

Isabel Enström (MP)

Stefaan De Maecker (MP)

Cecilia Nygren(MP)

Karin Sutare (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lena Stenström (MP)

Ola Matting (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
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Motion:
Till:

Avgiftsfria busskort till asylsökande på Gotland
Regionfullmäktige

Antalet asylsökande på Gotland minskar. Många har flyttats till Migrationsverkets boenden på fastlandet eller fått positiva eller negativa besked på sina asylansökningar. Just nu finns bara ett asylboende kvar på Gotland, boendet i Klintehamn. Många asylsökande finns dock kvar runt om på
Gotland i olika former av EBO-lösningar. Enligt Migrationsverkets prognoser minskar också antalet
asylsökande drastiskt under de närmaste åren.
Redan för ett år sedan, när antalet asylsökande på Gotland var som högst, var kommunikationerna
ett stort problem. Sjukvården och asylhälsan på Gotland har länge efterlyst en lösning på transportproblematiken när det gäller resor till och från sjukvård och mödravård m m. Eftersom dagersättningen för asylsökande är mycket liten har man ofta inte råd att resa med kollektivtrafiken. De fåtal
fria resorna som Migrationsverket tillhandahåller räcker oftast inte till. Resultatet är ofta uteblivna
sjukbesök med inbokade tolkar, en stor kostnad för den gotländska sjukvården.
Feministiskt initiativ Gotlands målsättning är att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för alla. Detta
behövs för klimatet, men är också en fråga om rättvisa och ökad frihet. Ingen ska hindras från att
resa kollektivt för att man inte har råd. Detta gäller för många utsatta grupper i samhället, men
kanske mest för asylsökande som ofta lever isolerade i asylboenden och egna boenden på landsbygden. För att minska isolering, för att snabbare komma in i samhället, hitta praktikplatser och snabbare komma i försörjning behövs möjligheter till resor med kollektivtrafik. Runt om på Gotland
ordnas också en mängd integrationsfrämjande aktiviteter av föreningar och volontärgrupper, aktiviteter som ofta kräver resor, aktiviteter som man av ekonomiska skäl ofta måste avstå ifrån.
Redan för ett år sedan uttalade sig SKL om gratis busskort till asylsökande:
– Många nyanlända kommer inte till hälsoundersökningar därför att de inte anser sig ha råd
att åka med kollektivtrafiken. Det finns också ett problem med trafiksäkerheten när nyanlända promenerar på landsvägarna.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland under en provperiod på ett år avgiftsfritt tillhandahåller busskort för
landsbygdstrafik till asylsökande på Gotland.

Nina Ruthström, Feministiskt initiativ
2017-03-21
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Visby 2017-03-27

Interpellation:
Till:

Servicefunktioner för kryssningskajen
Tommy Gardell, Ordförande Tekniska Nämnden

Om ett år ska den nya kryssningskajen vara färdig att ta emot de första fartygen. En mängd
servicefunktioner ligger inom Tekniska Nämndens ansvarsområde. Det känns angeläget att få
en samlad bild av hur det arbetet löper. Mina frågor är därför:
-

Vilken lösning har man kommit fram till för logistiken från kajen och in till de mera
centrala delarna av Visby?
Är behoven av parkeringsplatser för bussar och taxi lösta?
Förs logistik- och trafikfrågorna i dialog med företrädare för gods- och färjetrafik?
Hur fungerar dialogen med CMP (Copenhagen-Malmö-Port)?
Är toalettfrågan löst?
Totalt sett: anser Du att Region Gotland har en gemensam helhetssyn för att leva upp
till marknadens behov?

Inger Harlevi (M)

Bilaga § 47

Interpellation till Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordlund
Detaljplaner och bygglovshandläggningen
Gotland upplever idag en enorm bostadsbrist på alla fronter och i stort sett alla orter. Det beror på
samlade effekterna av militärens och polisens expansionsplaner, Uppsala Universitets
expansionsplaner, många nyanlända och ett ökat tryck på tillgängliga bostäder till äldre.
Bristen på färdig detaljplanelagd mark känns påtaglig nu. Det gäller till exempel för Hemse där det
nu också finns ett byggtryck. Samtidigt upplevs det att det också börjar bli brist på färdiga
detaljplaner i Visbyområdet. Därför ställer jag följande frågor:
-

Finns det färdiga detaljplaner i Hemse som gör att det är möjligt att komma igång med
bostadsbyggande inom en snar framtid?

-

Finns det färdiga detaljplaner i Visby och andra tätorter som gör att det är möjligt att fortsätta med
bostadsbyggandet utan att tappa tempo?

-

Vilka insatser är vidtagna och planerade för att komma ifatt med bygglovskön som vid årets början
bestod av ca 850 bygglov? När är byggnadsnämnden ifatt med kön och följer gällande lagkrav på 10
v behandlingstid?

Hablingbo 2017-03-27

Jonas Niklasson (C)

Bilaga § 47

Interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik
Avloppsreningsverket i Katthammarsvik har under väldigt lång tid haft problem och begränsat
utbyggnadstakten i samhället. Nu finns det en möjlighet att samverka med den privata aktören,
Nyhagens Vatten och Avlopp AB. Min bedömning är att det skulle vara bra ur många aspekter, både
miljömässigt och ekonomiskt. Det borde gynna både Region Gotland och den privata aktören att
samverka för att nyttja gjorda investeringar maximalt istället för att göra stora investeringar på två
håll i samma socken. Nu rycktas det om att detta samarbete är hotat av juridiska aspekter, därför
ställer jag följande frågor:
-

Vill Region Gotland samarbeta med den privata aktör som finns för att lösa avloppsfrågan på bästa
möjliga sätt i Östergarn?

-

Finns det juridiska problem med ett sådant samarbete och i så fall hur löser man det?

Vänge 2017-03-27

Lars Thomsson (C)
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Slite 2017-02-26

Interpellation:
Till:

Sjukresor
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

Nya bestämmelser för sjukresor gäller fr.o.m. den 12 september 2016. Region
Gotland har beslutat vad som gäller inom regionen , utöver vad som regleras i lagen.
Bestämmelserna finns på regionens hemsida, men alla har inte tillgång till dator och
saknar därför information om gällande villkor för sjukresor.
Vidare så framgår det inte helt klart av hemsidan hur man skall gå till väga och än
mindre för de som saknar tillgång till dator.
Om man bor så till att man enkelt kan nå en kollektivbusshållplats är det inga
problem men om man bor långt från en hållplats och inte kan ta sig själv till denna så
finns alternativet: Resebeställning och planering vid taxiresa nedan citat från
hemsidan
”Behöver du anlita serviceresa måste du alltid beställa denna genom
beställningscentral på telefon 0200-26 06 60.
Beställningscentralen bedömer om resan får ske med serviceresa.
Planerade resor skall bokas senast kl. 17.00 dagen innan resan.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas dygnet runt utan förbeställningstid”.
Det verkar ju bra men om beställningscentralen inte bedömer att resan till närmaste
busshållplats/vårdinrättning får ske med serviceresa vad händer då?
Jo man kommer inte iväg på sitt sjukbesök.
Om man får sjukresa skall den bokas dagen innan före kl. 17.00 gäller både tur och
retur. Det kan vara väldigt svårt att ange tid för returresa beroende på väntetider och
besökstidens längd på ex. lasarettet. Hur kan man komma till rätta med detta?

Mats Hedström (M)
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Liberalerna Gotland

Interpellation Redovisning av bostadsförsörjning för nyanlända
Jag önskar svar från Björn Jansson hur det gått med identifiera det som skall
göras i punkt 1 i Regionfullmäktiges beslut i ärende 6 i mötet den 27/3

mvh Frans Brozén

Liberalerna Gotland

