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Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 48

Fyllnadsval. Nya ledamöter och ersättare i regionfullmäktige
RS 2017/9

- Länsstyrelsen 2017-04-19, Dnr 201-1242-17
- Länsstyrelsen 2017-04-19, Dnr 201-1243-17

Regionfullmäktiges beslut


Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2017-04-19 från sammanräkning som utvisar att Robin
Storm (M) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamoten Meishuan Wong.
Länsstyrelsens protokoll 2017-04-19 från sammanräkning som utvisar att Lilian
Edwards (M) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Robin Storm.
Länsstyrelsens protokoll 2017-04-19 från sammanräkning som utvisar att Sven
Bosarfve (M) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamoten Simon Härenstam.
Länsstyrelsens protokoll 2017-04-19 från sammanräkning som utvisar att Magnus
Jönsson (M) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Sven Bosarfve.
Expedieras

De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 49

Information om Island Games 2017
Projektledaren för Island Games eller som det också heter Games Director Per
Wallstedt informerade om de kommande spelen NatWest Island Games 2017.
Island Games innebär sedan 1985 en möjlighet för idrottare från olika öar i den västra
världsdelen att kunna tävla internationellt, och för att knyta banden mellan de olika
öarna.
Island Games har gått från, ursprungligen, 700 deltagare, 15 öar och sju idrotter till ca
2 500 deltagare, 24 öar och 14 idrotter. Nu är det Gotlands tur att, för andra gången
sedan 1999 vara värd för spelen.
Till detta år har 2 379 deltagare anmält sig, med ledare och övriga medföljare beräknas
det komma över 3 600 personer. Alla har kunnat erbjudas olika logimöjligheter. De
flesta på hotell. Till spelen kommer det att finnas ca 1 000 specifika funktionärer och
ytterligare ett stor antal övriga volontärer, som matchvärdar m.m.
Varannat år arrangeras spelen och värdön får då välja mellan 18 olika idrotter. Som mest
får man arrangera 14 och som minst 12. För att få vara med och tävla ska man antingen
vara född på en medlems-ö eller ha bott på en sådan ö i minst 12 månader innan spelen.
Följande öar är medlemmar i International Island Games Association: Alderney,
Bermuda, Caymanöarna, Falklandsöarna, Färöarna, Fröya, Gibraltar, Gotland,
Guernsey, Grönland, Hitra, Isle of Man, Isle of Wight, Jersey, Menorca, Orkney,
Rhodos, Saaremaa, St Helena, Sark, Shetland, Western Isle, Ynys Mon och Åland.
Island Games börjar den 24 juni och håller på i sju dagar till den 30 juni.
Frågor ställdes av:
Anna Hrdlicka (M), Bo Björkman (S), Filip Reinhag (S), Stefaan De Maecker (MP) och Stig
Hansson (C).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 50

Revisorernas information
Revisorernas ordförande Carin Backlund (M) informerade om revisorernas arbete. Hon
uppehöll sig denna gång vid de två obligatoriska granskningarna: Delårsrapporten och
årsredovisningen.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 51

Årsredovisning för år 2016
RS 2016/787

- Årsredovisning 2017-03-29
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 63
- Revisionsberättelse 2017-04-05
- Revisorernas redogörelse 2017-04-05
- Revisionsrapport: Granskning av årsredovisningen 2017-04-10
- Jävslista

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.

•

Region Gotlands årsredovisning för år 2016 godkänns.

•

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige antecknar att ledamöter, som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och
styrelser, inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom
angår. En särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag för år 2016 har
utarbetats.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde
som fullmäktige behandlar årsredovisningen (Kommunallagen 8 kap 20 § och regionfullmäktiges arbetsordning 35 §). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och
årsredovisning har hållits tillgänglig, dels under kontorstid i receptionen på Visborg, dels
på Region Gotlands webbsida www.gotland.se. Ingen fråga ställdes av allmänheten.
Regionfullmäktiges ledamöter har i särskilt utskick fått årsredovisningen och allmänheten har tillgång till årsredovisningen via Region Gotlands hemsida. Tryckt årsredovisning förelåg på sammanträdet. Övriga handlingar har utsänts samtidigt med kallelsen.
Revisorernas ordförande Carin Backlund (M) redogjorde för revisionsberättelsen. Revisorerna
har föreslagit regionfullmäktige att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning, samt att
regionens årsredovisning godkänns. Årsredovisningen är i huvudsak upprättad i enlighet
med den kommunala redovisningslagen, normer och i övrigt enligt god redovisningssed.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 51 forts.
Sedan juni 2016 har Region Gotland en ny styrmodell. Den nya styrmodellen bygger på
en balans mellan olika målområden men det är målen som är i fokus. Modellen bygger
på ett gemensamt styrkort för hela koncernen med årliga verksamhetsplaner där
nämnder och förvaltningar beskriver hur de bidrar till att uppfylla målen i styrkortet,
samt hur de ska arbeta får att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är
målsatt i styrkortet.
I modellen finns två perspektiv: samhälle och verksamhet. I perspektivet samhälle
beskrivs lite förenklat vad regionen ska uppnå och bidra med i utvecklingen av det
gotländska samhället. I perspektivet verksamhet sätts mål utifrån att den egna
verksamheten ska bedrivas på ett effektivt satt. Det finns tre målområden i respektive
perspektiv. Varje målområde innehåller ett antal mål. Målen är hela Region Gotlands
mål och gäller därmed alla nämnder och förvaltningar. Målen beskriver vad som ska
uppnås under perioden 2016-2019 och följs upp genom indikatorer. Indikatorerna är
inte mål utan visar olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans säger något om
målet är uppfyllt.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 51 forts.
Verksamhetsplaner är ett nytt element i den övergripande styrningen. Varje nämnd och
förvaltning ska årligen fastställa en verksamhetsplan. I verksamhetsplanen konkretiseras
den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit.
För att lyckas nå de mål som definierats i den nya styrmodellen krävs att styrningen av
hela Region Gotland är tydlig, transparent och effektiv. En effektiv koncernstyrning
förväntas bidra med bättre genomslag för fattade beslut och mer lika agerande inom
organisationen utifrån den gemensamma bilden av en samlad region.
Region Gotlands resultat för år 2016 är 81,8 miljoner kronor och bolagen bidrar med
31,8 miljoner kronor. I resultatet ingår intäkter av engångskaraktär i form av reavinster
från fastighetsförsäljningar med 29 miljoner kronor. En av årets elimineringar ar
regionens markförsäljning till AB Gotlandshem för 7,5 miljoner kronor.
Antalet anställda har ökat i regionen men minskat i bolagen jämfört med föregående år
2015. Region Gotland hade vid årsskiftet 6 543 anställda (6 500 år 2015) och bolagen
250 anställda (261 år 2015).
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Isabel
Enström (MP), Brittis Benzler (V), Johan Thomasson (L), Maria Björkman (S)
[Socialnämndens ordförande och inte ledamot], Karl-Allan Nordblom (MP), Tommy
Gardell (S), Filip Reinhag (S), Eva Gahnström (C), Stefaan De Maecker (MP), Björn
Dahlström (C), Saga Carlgren (V) och Frans Brozén (L).
Ordföranden ställde proposition på om:
− Regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ ska
beviljas ansvarsfrihet för 2016 års förvaltning.
− Region Gotlands årsredovisning för år 2016 ska godkännas.
− Revisionsberättelsen kan läggas till handlingarna.
Ordföranden fann att detta vann bifall.

Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Anm:

Jävslistan bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 52

Överföring av resultat 2106
RS 2017/57

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-02
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 65

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2016 fastställs.

Enligt gällande regler ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”
(KF 2003-03-17, § 61) kan resultat föras över mellan budgetår efter beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats (KS 2006-04-20, § 132) så att underskott får balanseras
inom tre år istället för två. Vidare gäller att högst 1 miljon kronor av eget kapital får
användas för investering.
Totalt föreslås att 37 035 000 kronor överförs från 2016 års resultat.
Under 2016 har barn- och utbildningsnämnden använt 963 000 kronor av eget kapital
för investeringsutgifter i samband inköp av lärplattor. Tekniska nämnden har använt
1 300 000 kronor till inköp av lastbil till räddningstjänsten samt 1 575 000 kronor för
infrastruktur i kryssningskajsprojektet.
Avseende tekniska nämnden har mindre justering av bokslutet gjorts efter att
huvudboken stängdes. Förändringen totalt är 41 000 kronor.
Nämnderna med sina förvaltningar har lämnat förslag till överföring av resultat i
samband med bokslutet för 2016. Förslag som innehåller särskilda yrkanden återfinns i
tjänsteskrivelsen (regionstyrelseförvaltningen, f.d. serviceförvaltning och ledningskontor,
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden).
Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att 0 kronor av årets
överskott överförs.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att 3 600 000 kronor av årets resultat överförs för
att kunna utnyttjas för utbetalning till Gotland Island Games AB.
Socialnämnden föreslår att underskottet på 25 300 000 kronor inte överförs till eget
kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 52 forts.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att underskottet på 82 367 000 kronor inte
överförs till eget kapital som i så fall skulle bli negativt med samma summa.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att socialnämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens negativa resultat balanseras mot regionens gemensamma egna kapital. Med
anledning av nämndernas arbete för att få en verksamhet i balans mot anslagen budget
bör nämnderna inte ha ett negativt eget kapital som ska återställas inom tre år.
Sammanställning av förslag till eget kapital 2017-01-01 per nämnd/förvaltning återfinns
i tjänsteskrivelsen. Totalt föreslås att 37 035 000 kronor överförs från 2016 års resultat.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att upprättat
förslag till överföring av resultat för 2016 fastställs.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 53
Detaljplan Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. (Snäck camping), antagande
RS 2013/742

- Byggnadsnämnden 2017-02-08, § 12
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-21
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 74

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. (Snäck camping) antas med den
ändringen att det på sidan 6 i planbeskrivningen ändras till väg 149.

Byggnadsnämnden har överlämnat detaljplan för Visby Snäckgärdet 1:28 m.fl. (Snäck
camping) för antagande.
Syftet med planen är att möjliggöra en bred utveckling av den befintliga
turismverksamheten i form av hotell, konferensverksamhet, restaurang, stugor, tält,
husvagnar och husbilar. Planen medger att kvartersmarken kan avstyckas i åtta
fastigheter vilka kan upplåtas till lämpliga exploatörer.
Ärendet har under årens lopp tagit många turer med överklaganden av såväl detaljplan
som tillfälliga bygglov. Kort historik - Byggnadsnämnden gav i mitten av 2000-talet
tillfälligt bygglov för 45 uthyrningsstugor (villavagnar) i avvaktan på att en detaljplan
skulle utarbetas. En detaljplan antogs av dåvarande kommunfullmäktige i december
2007. I mars 2010 upphävde Regeringsrätten den antagna planen. Orsaken var att rätten
ansåg att den expansion av campingen som detaljplanen gav utrymme för inte hade stöd
i den fördjupade översiktsplanen ”Norra Visby” (antagen av dåvarande
kommunfullmäktige i september 1995). I denna plan är området angivet som
rekreationsområde.
Enligt Regeringsrättens beslut måste därför en ny detaljplan föregås av ett planprogram
vilket också arbetades fram och godkändes av byggnadsnämnden i februari 2012.
Därefter togs ett nytt detaljplaneförslag fram. Under samråds-skedet inkom det så
många synpunkter att byggnadsnämnden beslutade att omarbeta planen och gå ut på
förnyat samråd. Det planförslag som därefter togs fram följde planprogrammets
intentioner. Detaljplanen antogs av regionfullmäktige i juni 2015. Beslutet överklagades
till mark- och miljödomstolen som i april 2016 upphävde regionfullmäktiges beslut på
grund av förfarandefel. I augusti 2016 avslog mark- och miljööverdomstolen Region
Gotlands ansökan om prövningstillstånd.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 53 forts.
Förfarandefelet var att planen, som ovan nämnts, avvek från den fördjupade
översiktsplanen ”Norra Visby” där området var avsatt som rekreationsområde.
Avvikelsen poängterades, enligt domstolen, inte tillräckligt i planförslaget som förutom
rekreationsaspekterna även möjliggjorde byggnation av större turistanläggningar, t.ex.
hotell. Denna möjlighet till mer omfattande exploatering har stöd i såväl den fördjupade
översiktsplanen för Visby (antagen i dec 2009) som i Gotlands översiktsplan – Bygg
Gotland (antagen i juni 2010).
Ett nytt förslag till detaljplan har därefter arbetats fram. Utställning skedde under hösten
2016. Den stora förändringen är att en permanent passage för allmänheten säkerställs
förbi anläggningen utmed havet. Därmed säkerställs också riksintresset för det rörliga
friluftslivet.
För utnyttjandet av området gäller följande – uppställning av husvagnar, husbilar och
tält (rörlig camping) medges under hela året. Genom kravet att området skall vara
evakuerat och städat v 48 förhindras en permanentning. För området närmast havet
tillåts tältcamping under perioden 1 april till 30 september. Övrig tid skall området vara
avstädat.
Ett genomförande av detaljplanen kräver att länsstyrelsen beslutar om upphävande av
strandskydd inom vissa områden. Beslut om detta togs 2015-01-15. Regionens
kostnader för VA-utbyggnad, fastighetsbildning, framtagande av detaljplan etc. täcks
dels av uttag av anläggningsavgifter dels av intäkter från markupplåtelsen. Regionen
kommer att vara huvudman för allmän platsmark.
När utställningsförslaget behandlades av regionstyrelsen i höstas, § 280/2016, tillstyrktes
planförslaget utan erinran.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt planförslaget.
Anföranden
Anföranden hålls av Karl-Allan Nordblom (MP) och Lars Thomsson (C).
Yrkande
Gunnel Lindby (C) yrkar på en redaktionell ändring i texten på sid 6 i planbeskrivningen
att det ändras till väg 149 och inte väg 147.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 53 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om antagande av planen och
finn att den antagits.
Ordföranden ställer proposition på Gunnel Lindbys ändringsyrkande och finner att det
bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 54

Köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby Kransborren 1
RS 2017/155

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-07
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 75

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Jäv
Håkan Onsjö (M) och Peter Wennblad (M) anmälde jäv och deltog inte i ärendets
behandling.

Fastigheten Visby Kransborren 1 omfattas av en detaljplan från 2009 i vilken möjliggör för
byggande av hotell och kontor. Under 2015 genomfördes en konkurrensutsatt
försäljningsprocess som vanns av Österleds Fastighets AB (nu under benämning K-lokko
Skogen AB). Anbudet uppfyllde uppställda krav och överenskommen köpeskilling uppgick
till 8 050 000 kronor. Regionstyrelsen beslutade 2016-02-04 (RS§14) att teckna
markanvisningsavtal gällande Visby Kransborren 1, med det bolag varmed exploatören
avsåg att genomföra projektet, Kokkolokko AB. Bolagsverket godkände inte det namn som
exploatören valt på det nya bolaget, det ändrades därför efter regionstyrelsens beslut till Klokko Skogen AB (med samma organisationsnummer).

Exploatören har nu för avsikt att genomföra det föreslagna hotellprojektet och Region
Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt. Exploatören har i
enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form av en undertecknad
genomförandeplan.
Exploateringsavtalet reglerar i huvudsak följande:
−

Avtalet gäller under förutsättning att regionfullmäktige godkänner detsamma.

−

Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande av hotell- och kontorsanläggning. Exploateringen avser byggande av hotell i enlighet med anbudsförslag
lämnat av exploatören i samband med tävlingen, samt i enlighet med den undertecknade genomförandeplan som exploatören har inkommit med.

−

Total köpeskilling uppgår till 8 050 000 kronor och priset ligger fast till 2018-02-03
och ska därefter, om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp med därför
avsett indextal.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 54 forts.
−

Exploatören har att följa den genomförandeplan som denne redovisat när det gäller
projektets genomförande och ändamål.

−

Exploatören svarar för samtliga med projektet förenade kostnader såsom,
geoteknisk undersökning, ev. sanering och anslutningskostnad till VA-nätet.

Köpekontraktet reglerar i huvudsak följande:
−

Köpeskillingen uppgår till 8 050 000 kronor.

−

Tillträde sker 2017-06-15. Förtida tillträde kan ske mot erläggande av handpenning
om 10% av köpeskillingen.

−

Samtliga med köpet förenade kostnader betalas av köparen.

−

Inom två år från tillträdesdagen ska en byggnad till ett värde av minst 6 600 000
kronor vara uppförd. I annat fall ska köpet återgå med samma köpeskilling.

−

Om byggnad uppförts inom två år från tillträdesdagen men för annat ändamål än
hotell- och kontorsverksamhet, ska köparen erlägga ett vite om 5 450 000 kronor.

−

Köparen får inte överlåta fastigheten innan villkor ovan fullgjorts eller vite erlagts.

−

Köparen får överlåta fastigheten inom specificerad koncern/er under förutsättning
att samtliga villkor övertas.

−

Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt att
bygglov erhålls för hotellverksamhet.

I villkoren för köpekontraktet ligger att bygglov för hotell ska vara beslutat innan
överlåtelse sker. Dessutom villkoras att en byggnad till ett visst värde ska vara uppförd
inom en tvåårsperiod från tillträdet, annars har regionen möjlighet att låta köpet återgå
på oförändrade villkor. Om en byggnad uppförts ska denna vara avsedd för ändamålet
hotell- och/eller kontorsverksamhet, i annat fall utgår ett vitesbelopp. Som ytterligare
trygghet för ett genomförande finns villkor om att exploatören inte får överlåta
fastigheten, annat än till i förväg godkänd part och inkluderande samtliga avtalsvillkor,
innan krav på uppförd byggnad med hotellverksamhet uppfyllts eller vite erlagts.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som exploatören tagit fram,
ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i enlighet med
detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning från 2016-02-04.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 54 forts.
Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande
köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse i
regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
genomförandeplan, köpekontrakt och exploateringsavtal godkänns. På regionstyrelsens
sammanträde yrkade Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) avslag på förslaget. Isabel
Enström m.fl. (MP) reserverade sig med egen motivering.
Yrkanden
•

Anna Hrdlicka (M) yrkar att ärendet återremitteras. Motiveringen är att återremiss
yrkas för att:

•
•

1. Få frågan om eventuellt vite vid ”annan användning” klarlagt. Skall vite betalas
en gång eller fortlöpande tills felen åtgärdats?
2. Fastställa att ”boende” – permanent eller periodvis inte blir möjligt, det vill säga
att planens intentioner upprätthålls. I detta instämmer Inger Harlevi (M) och Stefan
Wramner (M).
Lars Thomsson (C) yrkar att återremissen ska avslås och att regionstyrelsens förslag
tillstyrks. I detta instämmer Björn Jansson (S) och Johan Thomasson (L).
Thomas Gustafson (V) yrkar, med instämmande av Isabel Enström (MP), avslag på
regionstyrelsens förslag.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att det ska avgöras på dagens sammanträde. Votering
begärs. JA för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. NEJ för återremiss.
42 röstade Ja. 29 röstade Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Ärendet återemitteras, i enlighet med reglerna om minst en tredjedel av rösterna.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 55

Begäran om tilläggsanslag för upprustning av larm i Region
Gotlands fastigheter
RS 2017/852

- Tekniska nämnden 2016-12-15, §247
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-09
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 59

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 1 804 000 kr för att täcka underskott
av upprustning av larm.

•

Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital.

Tekniska nämnden har begärt tilläggsanslag med 1 804 000 kr för upprustning av larm i
de egna fastigheterna.
I samband med förändrad gränsdragningslista (regionstyrelsen 2011-05-26, § 155)
klargjordes vad som är fastighetsägarens ansvar (tekniska nämndens fastighetsförvaltningsavdelning) och vad som är hyresgästens (nämndens) ansvar.
Den ena förändringen avser ansvaret för larm, inpasseringssystem och bevakning som
flyttas från respektive nämnd till tekniska nämnden.
Den andra förändringen innebar att Region Gotland höjer upp skyddsnivån för
egendom till försäkringsbranschens krav på miniminivåer för egendomsskyddet.
För de merkostnader som detta innebar för tekniska nämnden föreslogs att nämnden
erhöll kompensation genom rätt att via hyran ta ut 4 kronor per kvadratmeter av
förvaltningarna. Förvaltningarna skulle inte kompenseras för denna höjning, de som
haft kostnader för rätt skyddsnivå betalade istället detta via hyran och undkom därmed
dessa utgifter.
För att höja nivån till enhetlig nivå äskades även ett investeringsanslag (till tekniska
nämnden) om 2,5 millioner kronor. De enhetliga nivåerna kommer att förtecknas i
riktlinje för fysisk säkerhet (under framtagande). Beloppet är framtaget ihop med
försäkringsmäklare samt fastighetsförvaltningsavdelningen och anses realistiskt även då
viss schablonisering har varit nödvändig.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 55 forts.
Ledningskontoret, nuvarande regionstyrelseförvaltningen, beställde dessa åtgärder och
överförde år 2013 totalt 2,5 millioner kronor till teknikförvaltningen. Behovet av
upprustning av larmen var väsentligt större än vad som beräknades i ett tidigt skede.
Åtgärdernas totala utgift uppgår till 4 282 000 kronor vilket innebär ett
budgetunderskott med 1 804 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt tekniska nämndens hemställan om
tilläggsanslag för att täcka underskott avseende upprustning av larm. Finansiering sker
via tekniska nämndens egna kapital.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen tillstyrkt begäran.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 56

Tilläggsanslag för skolkök
RS 2017/203

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-28
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 70

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelseförvaltningen medges tilläggsanslag för skolkök med 3 700 000 kr.

Regionstyrelseförvaltningen har ett behov av tilläggsanslag för att investera i skolkök så
att man lösa de akuta behov som finns. Det sammanlagda investeringsbehovet uppgår
till 3 700 000 kr fördelat på, Hackspetten 1 000 000 kr, Wisbygymnasiet 700 000 kr,
Terra Novaskolan 1 300 000 kr samt 700 000 kr för Gråboskolan.
Budgetberedningen under våren 2016 ledde fram till ett investeringsstopp för ej
påbörjade investeringar/projekteringar. Detta innebar att de planerade ombyggnationerna av köken vid Gråbo, Terra Nova och Endre skolor stoppades, medan arbetet
med Stenkyrka och Södervärn fortsatte. Södervärn har senare p.g.a. att medel för
planerat underhåll och OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll) saknats, stoppats och
skjuts till 2017.
I plan för 2017 låg upprustning av Wisbygymnasiets samt Strandgärdets restaurangkök.
Till höstens budgetavstämning lämnade serviceförvaltningen förslag att skjuta på
Strandgärdet till 2018 till förmån för iordningsställande av, utifrån det akuta behovet, ett
provisoriskt kök och restaurang vid Hackspetten för de gymnasieelever som blir kvar i
norra Visby. Samtliga föreslagna investeringar ströks, inga investeringsmedel finns
avsatta för 2017, behovet kvarstår dock.
Regionstyrelseförvaltningen har sett ett förändrat behov och att ett antal akuta
prioriteringar behöver göras enligt följande:
Hackspetten - Norra Visby

När kostutredningen uppdaterades 2015 togs 3 000 000 kronor i investeringsmedel bort
för att iordningställa en restaurang för kvarvarande gymnasieelever i norra Visby.
Tanken var att de fåtal elever som blev kvar skulle få plats att äta på Norrbackaskolan.
Förändrade elevantal gör att Norrbackaskolan inte räcker till, utan annan lösning måste
skapas. Flera alternativ (kyld mat, andra lokaler samt externa leverantörer) har utretts för
kvarvarande gymnasieelever från och med hösten 2017.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 56 forts.
Möjlig lösning är en temporär servering i kvarteret Hackspetten till en uppskattad
kostnad på 1 000 000 kronor. I och med att utvecklingsplanen för skolan i kvarteret
Hackspetten inte är klar, kommer efter dialog med utbildnings- och arbetslivsförvaltningen en temporär servering skapas i väntan på slutgiltigt besked. Tilläggsanslag om
1 000 000 kronor.
Wisbygymnasiet/Säveskolans kök

Av Wisbygymnasiets totala behov om 2 700 000 kronor i upprustning finns nu akuta
behov av att under 2017 införskaffa 3 nya ugnar till en beräknad sammanlagd kostnad
av 600 000 kronor.
Behovet har uppstått som en följd av uppdraget att utveckla mot ökad matlagning från
grunden, i kombination med utökat antal gäster i och med gymnasiets flytt från norra
Visby. Tilläggsanslag om 700 000 kronor.
Stoppade investeringar 2016

Fördröjning av projekt och högkonjunktur har lett till ökade byggkostnader för de
stoppade investeringarna. För Terra Novaskolan med 1 300 000 kronor och för
Gråboskolan med 700 000 kronor. Tilläggsanslag om 2 000 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende skolkök är
relevanta och att tilläggsanslag bör beviljas.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag, tillstyrkt
begäran om tilläggsanslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Måltid
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 57

Motion. Brukarinflytande i hemtjänsten
RS 2016/719

- Motion 2016-10-24
- Socialnämnden 2017-02-08, § 11
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-08
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 77

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med socialnämndens yttrande.

Johan Thomasson m.fl. (L) föreslår i en motion till regionfullmäktige att hemtjänsten på
Gotland får en inriktning och ett arbetssätt som motsvarar PPS, Projekt Personlig
Service vilket innebär ett arbetssätt med rambeslut inom biståndsbedömningen.
Socialnämnden bedömer i sitt yttrande att det inte är säkert att detta arbetssätt är
förenligt med den av socialstyrelsen rekommenderade metoden, IBIC, individens behov
i centrum, som håller på att implementeras inom förvaltningen.
Utifrån värdighetsgaranti för hemtjänst, som socialnämnden beslutat om, och utifrån
resultat från brukarundersökningen, bedömer nämnden att man inom befintliga
arbetssätt kan ge brukarna inflytande över sina hemtjänstinsatser.
Regionstyrelseförvaltningen delar socialnämndens bedömning att det inte är lämpligt att
föra in ytterligare ett arbetssätt under pågående implementering av det behovsinriktade,
systematiska arbetssättet IBIC, vilket sker efter rekommendation från Socialstyrelsen.
I bedömningen har särskild vägts in tänkbara konsekvenser för brukare, processer och
arbetsmiljö om pågående verksamhetsutveckling enligt IBIC skulle kompliceras genom
att ytterligare en metod med likartat syfte skulle införas samtidigt. De goda resultaten i
socialförvaltningens brukarenkät talar för att det är klokt att fullfölja det pågående
utvecklingsarbetet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med
socialnämndens yttrande.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att motionen ska
anses besvaras med socialnämndens yttrande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 57 forts.
Yrkande
•

Johan Thomasson (L) yrkar att motionen ska bifallas.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Johan Thomassons
yrkande om bifall till motionen och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 58

Avsägelser i regionfullmäktige
RS 2017/9
- Susanne Hafdelins avsägelse 2017-04-06
- Sixten Anna Johanssons avsägelse 2017-04-10
- Antonia Broéns avsägelse 2017-04-20
- Magnus Jönsson avsägelse 2017-05-15

Regionfullmäktiges beslut
•

Susanne Hafdelin (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Sixten Anna Johansson (V) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Antonia Broén (S) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

•

Magnus Jönsson (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Susanne Hafdelin (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Sixten Anna Johansson (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Antonia Broén (S) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Magnus Jönsson (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Susanne Hafdelin
Sixten Anna Johansson
Antonia Broén
Magnus Jönsson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 59

Avsägelser och fyllnadsval. Tekniska nämnden, byggnadsnämnden, regionfullmäktiges valberedning, regionstyrelsen,
Science park Gotland, AB Gotlandshem, Näringslivsrådet, Gotlands
näringslivs- och etableringsservice, Gotlands energi AB, Almi
företagspartner AB
RS 2017/9

Regionfullmäktiges beslut


Sixten Anna Johanssons (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden



Sixten Anna Johanssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare för ombud till
årsstämma med Science park Gotland



Laura Alesandrellis (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i tekniska nämnden



Majvor Östergrens (S) avsägelse från uppdraget som ersättare byggnadsnämnden



Bertil Virgins (S) avsägelse från uppdraget som ersättare för lekmannarevisor i AB
Gotlandshem.



Håkan Onsjös (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden



Ny ledamot i regionfullmäktiges valberedning 2017-05-15 – 2018-12-31 (efter Simon
Härenstam, M)
(M)
Stefan Wramner, Birger Gränd 4, 621 56 Visby



Ny ledamot i näringslivsrådet 2017-05-15 – 2018-12-31 (efter Simon Härenstam, M)
(M)
Peter Wennblad, Mellangatan 7 B, 621 57 Visby



Ny ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Gotlands näringslivs- och
etableringsservice 2017-05-15 – 2019 års bolagsstämma (efter Simon Härenstam, M)
(M)
Stefan Wramner, Birger Gränd 4, 621 56 Visby



Ny ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Gotlands energi AB
2017-05-14 – 2017-12-31 (efter Simon Härenstam, M)
(M)
Lena Celion, Åkervägen 3, 624 49 Slite



Ny ledamot i delegation för samråd vid bolagsstämmor med Almi företagspartner AB
2017-05-15 – 2017-12-31 (efter Simon Härenstam, M)
(M)
Anna Hrdlicka, Wallérs plats 4, 621 56 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 59 forts.


Ny ledamot í tekniska nämnden 2015-05-15 – 2018-12-31 (efter Laura Alesandrellis, S)
(S)
Alexandra Dahlberg, Sjudarevägen 16 D, 621 53 Visby



Ny ersättare i tekniska nämnden 2015-05-15 – 2018-12-31(efter Alexandra
Dahlberg, S)
(S)
Reneé Lingström, Hörsne Dibjärs 139, 622 58 Romakloster



Ny ledamot i byggnadsnämnden 2015-05-15 – 2018-12-31(efter Håkan Onsjö, M)
(M)
Ingela Gardelin, Vibble Ulfsparre väg 3, 622 60 Visby



Ny ersättare i byggnadsnämnden 2015-05-15 – 2018-12-31(efter Ingela Gardelin, M)
(M)
Andreas Unger, Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby



Ny ersättare i regionstyrelsen 2015-05-15 – 2018-12-31(efter Peter Wennblad, M)
(M)
Patrik Thored, Endreväg 3, 621 43 Visby (bordlagd vid förra sammanträdet)



Ny ersättare i tekniska nämnden 2017-05-15 – 2018-10-14 (efter Sixten Anna Johansson, V)
(V)
Förslaget bordläggs



Ny ersättare som ombud till årsstämma med Science park Gotland (efter Sixten Anna
Johansson, V)

(V)

Förslaget bordläggs



Ny ersättare för lekmannarevisor i AB Gotlandshem (efter Bertil Virgin, S)
(S)
Förslag bordläggs



Ny ersättare i byggnadsnämnden (efter Majvor Östergren, S)
(S)
Förslaget bordläggs

Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 60

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut


I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Roberth Östergrens medborgarförslag om utökande av antalet
parkeringsplatser vid lasarettet.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2017/266
2017-03-29

Frans Björks medborgarförslag om att anlägga en gång- och cykelväg RS 2017/326
2017-04-03
mellan Visby flygplats och Lummelundsväg.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om uppställningsplats för
husbil och husvagn.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/361
2017-04-12

Börje Yttergrens medborgarförslag om övergångsställe mitt på
Skarphällsgatan i Visby.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/412
2017-04-28

Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 61

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut


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

Markus Johanssons medborgarförslag om att Region Gotland slopar lagen om valfrihet.
RS 2016/117
 Socialnämnden 2017-03-22, § 37
 Medborgarförslag (inkom 2016-02-19)

Irene Magnussons medborgarförslag om att ompröva socialnämndens beslut om höjning
av kostnaden för matportioner. RS 2016/388
 Socialnämnden 2017-03-22, § 36
 Medborgarförslag (inkom 2016-05-30)

Åsa Lindström Jakobssons medborgarförslag om kostnader för barn och ungdomar med
placering i familjehem på fastlandet. RS 2016/688
 Socialnämnden 2017-03-22, § 35
 Medborgarförslag (inkom 2016-10-25)

Agneta Enderbergs medborgarförslag om betalsoppåsar som komplement till betalsäckar.
RS 2016/271
 Tekniska nämnden 2017-04-26, § 126
 Medborgarförslag (inkom 2016-04-11)

Siv Key Nilssons medborgarförslag om slamtömning vid fritidshus under sommarhalvåret.
RS 2016/81
 Tekniska nämnden 2017-04-26, § 127
 Medborgarförslag (inkom 2016-02-02)

Anne von Corswant och Annika Eiranssons medborgarförslag om att pausa utflyttning av 18åringar i asylprocess i väntan på beslut. RS 2017/252
 Socialnämnden 2017-04-20, § 60
 Medborgarförslag (inkom 2017-03-16)

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige 2017-05-15

Protokoll

Rf § 61 forts.
Anne von Corswant och Annika Eiranssons medborgarförslag om att regionen ska ordna och
ansvara för asylsökande som fyll 18 år och ännu ej fått asylutredningsbesked.
RS 2017/253
 Socialnämnden 2017-04-20, § 61
 Medborgarförslag (inkom 2017-03-16)

Anne von Corswant och Annika Eiranssons medborgarförslag om god manskapet förlängs
att gälla då asylsökande fyllt 18 år eller övergår till kontaktpersonskap. RS 2017/254
 Socialnämnden 2017-04-20, § 62
 Medborgarförslag (inkom 2017-03-16)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 62

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

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Karin
Persson (Fi) om situationen för de ensamkommande barn och unga som fyllt eller
åldersuppskrivits till 18 år. Karin Persson tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Eva Gahnström (C), Saga Carlgren (V)
och Lars Thomsson (C).
Interpellation 2017-02-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 63

Interpellation. Servicefunktioner för kryssningskajen
RS 2017/285

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Inger
Harlevi (M) om servicefunktioner för kryssningskajen. Inger Harlevi tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Hannes
Müller (SD), Lars Thomsson (C), Per Edman (V) och Björn Jansson (S).
Interpellation 2016-03-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 64

Interpellation. Beroendeframkallande och narkotikaklassade
mediciner
RS 2017/284

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Hannes Müller (SD) om beroendeframkallande och narkotikaklassade mediciner. Hannes Müller tackade för svaret och kommenterade ytterligare
frågan.
Interpellation 2016-03-27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 65

Interpellation. Avloppsverket i Katthammarsvik
RS 2017/287

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Lars
Thomsson (C) om avloppsverket i Katthammarsvik. Lars Thomsson tackade för svaret
och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-03-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 66

Interpellation. Detaljplaner och hantering av bygglov
RS 2017/286

Interpellationen bordläggs.
Interpellation 2016-03-27

Rf § 67

Interpellation. Nya avloppsverket i Klintehamn
RS 2017/289

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Ulf
Klasson (L) om nya avloppsverket i Klintehamn. Ulf Klasson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Lars Bjurström (V),
Hannes Müller (SD), Filip Reinhag (S) och Håkan Onsjö (M).
Interpellation 2016-03-27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 68

Interpellation. Redovisning av bostadsförsörjning för nyanlända
RS 2017/300

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Frans
Brozén (L) om redovisning av bostadsförsörjning för nyanlända. Frans Brozén
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2016-03-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 69

Interpellation. Sjukresor
RS 2017/288

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Mats
Hedström (M) om sjukresor. Mats Hedström tackade för svaret och kommenterade
ytterligare frågan.
Interpellation 2016-03-27

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 70

Frågor
Björn Dahlström (C) fick tillstånd att ställa en fråga om dialogen med Nordkalk och
Cementa går framåt angående vattenbristen och om denna process går att skynda på?
Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S).
Ulf Klasson (L) fick tillstånd att ställa en fråga om avslag för s.k. Foodtrucks på Stora
Torget under Island Games. Frågan besvarades av tekniska nämndens ordförande
Tommy Gardell (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 71

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Eva Nypelius (C) och Lars Thomsson (C)
Bygga parkeringsdäck invid lasarettet

RS 2017/479
2017-05-15

Stefan Wramner m.fl. (M)
Antalet ledamöter i fullmäktige

RS 2017/481
2017-05-15

Stefan Wramner m.fl. (M)
Regional flygstrategi för Gotland

RS 2017/480
2017-05-15

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Protokoll

Rf § 72
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut


Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Eva Pettersson (SD) fick tillstånd att till regionstyrelsen ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om flygledning på Visby flygplats.
RS 2017/482

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om Baltic Art Centers (BAC) lokaler.
RS 2017/483

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan
De Maecker (MP) ställa interpellation om utryckningstider för ambulansen vid s.k.
Prio 1-larm.
RS 2017/484

Stefan Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsen ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om beredskap inför större olycka.
RS 2017/485

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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REGIONFULLMÄKTIGE

JÄVSLISTA 2016 års förvaltning

Ledamöter

UPPDRAG: NÄMND
2016
Ledamot
Ersättare

Ammunet, Torgny
Andersson, Charlotte
Benneck, Margareta
Benzler, Brittis

TN
SON
SON
RS, BUN

REGIONFULLMÄKTIGE

Bjurström, Lars
Björkman, Bo
Boberg, Karl-Johan
Bokelund, Lisbeth
Bosarfve, Sven
Brozén, Frans
Carlgren, Saga
Dahlby, Leif
Dahlström, Björn

Ersättare

Grönt Centrum
AB G-hem
GNEAB, WSCE

TN
BUN
GVN

RS

GVN
RS, HSN
MHN

RS

RS, HSN

Edman, Per
Eneqvist, Lena

TN
BUN

Fohlin, Meit

MHN.
RS
BN, RS

Friberg Hansson, Aino

BUN

Gahnström, Eva

TN

Gardell, Tommy

TN, RS

Gränsmark, Linus
Grund, Lena
Gustafson, Thomas
Gustafsson, Eva

Ledamot

HSN

De Maecker, Stefaan

Eneqvist, Mona
Enström, Isabel

UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2016

Finsam

WSCE
SGMS
RS
GNEAB,
WSCE, GEAB
SGMS

HSN
MHN, RS

WSCE, GMEAB
fr. 21/4 -15

BUN

Hall, Robert

VN, BUN
fr. 25/4 -16

Harlevi, Inger
Hedström, Mats
Heilborn, Daniel
Hrdlicka, Anna
Jansson, Alexander
Jansson, Björn
Johansson, Tony
Klasson, Ulf
Klovsjö, Anneli
Larsson, Anders
Lindby, Gunnel
Lingström, Renée
Lundqvist, Ingemar
Müller, Hannes

HSN
SON
TN
RS
TN

RS

GEAB

IG, ALMI
TN
KFN, RS
MHN

KFN
TN
MHN

Nilsson, Mikael
Nordblom, Karl-Allan
Nygren, Cecilia
Nypelius, Eva

Olsson, Bibbi
Onsjö, Håkan
Persson, Margareta
Petersson, Lennart
Pettersson, Eva
Reinhag, Filip
Storm, Robin
Strid, Clas
Thomasson, Johan
Thomsson, Lars
Westerén, Hanna
Wiberg, Johnny
Wizén, Karin
Wramner, Stefan
Öström, Rolf

BN

RS
GNEAB,
WSCE, Insp.
Gotland

RS

HSN
BN

ALMI

RS

ÖFN,
HSN
BUN, KFN RS

GNEAB,
WSCE

KFN
RS
RS, BN

RS

BUN
SON

RS

GNEAB,WSCE,
GEAB
GEAB

AB G-hem

REGIONFULLMÄKTIGE
Ersättare
Ahlin, Eva
Andermo, Clara
Dahlberg, Alexandra
Dygéus, Jacob
Engström, Ingrid
Gradelius, Fredrik
Hansson, Stig
Matting, Ola
Persson, Karin
Sundin, Mats
Sutare, Karin
Svensson, Jan
Thored, Patrik
Wallin, Ann-Christin
Wennblad, Peter
Wärn, Roger
Öst, Wiola
BN
BUN
GVN
HSN
KFN
MHN
PAN
RS
REV
SON
TN
VN

UPPDRAG: NÄMND
2016
Ledamot Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV.
2016
Ledamot
Ersättare

MHN
TN
RS
BUN
BN
BN
MHN
SON
KFN
TN
SON
BUN
KFN

MHN

GNEAB

RS

= Byggnadsnämnden
= Barn- och utbildningsnämnden
= Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
= Hälso- och sjukvårdsnämnden
= Kultur- och fritidsnämnden
= Miljö- och hälsoskyddsnämnden
= Patientnämnden
= Regionstyrelsen
= Revisorerna
= Socialnämnden
= Tekniska nämnden
= Valnämnden

AB G-hem

SGMS

= Styrelse för Gotlands
Musikstiftelse
AB G-Hem = Styrelse för AB GotlandsHem
med dotterbolaget Gotlandshem
värme AB
GEAB
= Styrelse för Gotlands Energi AB
med dotterbolagen Gotlands
elförsöljning AB
och Gotlands elnät AB
ALMI
= Styrelse för Almi
Företagspartner Gotland AB
GNEAB
= Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
WSCE
= Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB
ÖFN
= Överförmyndarnämnden
GGC
= Gotland Grönt Centrum
IG
= Inspiration Gotland

REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Regionfullmäktige

2017-05-15

Omröstning § 54
Ärende: Köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby Kransborren 1
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Renée Lingström (S)
Stig Hansson (C)
Gunnel Lindby (C)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Alexander Dahlberg (S)
Lena Eneqvist (S)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Gahnström (C)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Eva Ahlin (C)
Eva Gustafsson (C)
Mikael Nilsson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingrid Engström (C)
Anders Larsson (C)
Fredrik Gradelius (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)

Proposition:
JA:
Ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde
NEJ: Ärendet ska återremitteras

Lena Grund (L)
Hannes Müller (M)
Bo Björkman (S)
Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Patrik Thored (M)
Roger Wärn (M)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Margareta Benneck (M)
Jacob Dygéus (M)
Jan Svensson (V)
Lars Bjurström (V)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Robin Storm(M)
Sven Bosarfve (M)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Clara Andermo (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Karin Persson (Fi)

Bilaga § 62
Interpellationssvar
2017-05-15

Interpellation om situationen för de ensamkommande barn och unga som fyllt eller
åldersuppskrivits till 18 år
Karin Persson (F!) har i en interpellation ställt frågor om ensamkommande barn som fyllt
18 år.
Mitt svar:
- Hur arbetar Region Gotland med boendesituationen för de ensamkommande
unga som fyllt eller åldersuppskrivits till 18, som måste lämna sina HVB-hem men
vill stanna på Gotland?
De senaste månaderna har många instanser - socialtjänst, skola, politiker, polis, Röda
Korset, Rädda barnen, volontärer med flera lyft en oro kring vad som händer när de fyller
18 år. När de ännu inte fått besked på sin asylansökan och inte längre kan bo kvar på sitt
HVB-hem/placering.
Inför 18-årsdagen förs en dialog mellan individen själv, god man och socialtjänsten kring
eventuellt fortsatta behov av insatser enligt socialtjänstlagen. Om behov kvarstår blir
individen kvar i socialtjänsten. Frågan gäller alltså de ungdomar som bedömts klara sig på
egen hand. Med anledning av detta har Region Gotland gjort en genomlysning av
verksamheterna som berörs, sett på gällande lagstiftning, gränsdragningar, diskuterat med
Migrationsverket lokalt, rådgjort med Sveriges Kommuner och Landsting och därefter sett
på möjliga boendelösningar.
Regionstyrelsen har uppdragit åt regionstyrelseförvaltningen att, inom ramen för det
kommunala ansvaret, arbeta för samordning av förvaltningarnas och civilsamhällets insatser
för att stödja de ensamkommande asylsökande på Gotland som blir 18 år. Vidare beslutade
regionstyrelsen att till regeringen skriftligen påtala behovet av uppdrag till Migrationsverket
att i samverkan med berörda kommuner utveckla boendelösningar för de asylsökande som
blir 18 år. Region Gotland har också, genom vår intresseorganisation Sveriges Kommuner
och Landsting, förmedlat 65 olika förslag för förbättrad asylprocess och etablering, där
även denna fråga är lyft till regeringen.
- Finns möjlighet för ensamkommande som åldersuppskrivits till 18 år att få behålla
sin god man på Gotland?
Det finns inte lagutrymme att förlänga godmanskapet. Om det finns särskilda behov kan
socialförvaltningen utse kontaktperson.
- Finns möjlighet för ensamkommande som fyllt eller åldersuppskrivits till 18 år att
få behålla sin kontakt med BUP på Gotland?
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I dagsläget, utifrån nuvarande uppdrag, remitteras ensamkommande ungdomar som fyller
18 år och behöver fortsatt kontakt med specialistpsykiatri till Vuxenpsykiatrin, precis som
BUP gör med andra ungdomar.
Vilka insatser som BUP erbjuder jämfört med Vuxenpsykiatrin skiljer sig inte åt i någon
större utsträckning.
Det är också många ensamkommande ungdomar, som söker hjälp på BUP, men som är av
mindre allvarlig karaktär. När de fyller 18 år remitteras de till primärvården.

Björn Jansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 63

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Servicefunktioner för kryssningskajen

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?
Visby 2017-03-27
Inger Harlevi (M)

Mitt svar:
Fråga 1
Vi arbetar på en brolösning för att komma över Färjeleden. Efter att ha granskat en mängd
lösningar är det den lösningen vi ser som den bästa lösningen i kombination med
shuttlebussar. Det är bla pga av Trafikverkets krav som vi nu arbetar på den lösningen. Vi
arbetar också på hur vi ska utforma gångstråket genom Palissaderna och gravarna upp till
Söderport och även vägen tillbaka till kryssningskajen. Där arbetar vi med tex sittplatser,
sophantering, skyltning, röjning av vegetation eller på vissa platser inplantering.
Fråga 2
Om frågan gäller inne på kajområdet så är dem lösta. Om det gäller
infrastrukturprojektet utanför kajområdet så har vi lösningar på platser för avsläpp
från turistbussar och en shuttleterminal. Taxi ser vi inte som något problem idag.
Fråga 3
Ja det förs dialog med hamnavdelningen, Trafikverket och transportörer. Vi planerar fri höjd
på 6 meter i samråd med Trafikverket, under bron för att lösa problematiken med höga
laster.
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Fråga 4
Vi har kontinuerliga (1 gång/månad) avstämningar i en kommunikationsgrupp
där projektledare för de tre projekten Kryssningskaj (Harald Grötvik), Infrastruktur (Pernilla
Johansson) och Exportmognad (Mats Jansson) och projektkommunikatör (Tove
Thuresson) träffas.
1 gång/månad har vi styrgruppsmöte i infrastrukturprojektet. Patric Ramberg och Mats
Jansson kommunicerar med och informerar CMP där också Peter Lindvall är medverkande.
Fråga 5
Projektet med toaletter har arbetat fram en plan för hur de ska byta ut de flesta toaletterna i
innerstaden under 2017-2018. De har undersökt hur vi ska kunna driftseffektivisera genom
bättre lösningar i toaletterna som är självrengörande. Även placeringar av toaletter och
skyltning har gåtts igenom.
Fråga 6
Svar ja.
Det är viktigt att näringslivet att deltar i arbetet med lösningar som uppfyller marknadens
behov.

Visby 2017-05-09

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande
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Interpellationssvar
2017-05-15

Narkotikaklassade läkemedel
Ledamoten Hannes Müller (-) har i en interpellation ställt två frågor till mig angående
narkotikaklassade läkemedel.
Frågorna och mina svar:
Fråga 1:
Anser du liksom jag att det utbredda bruket och även missbruket av beroendeframkallande
och narkotikaklassade mediciner är ett problem?
Mitt svar:
Det gotländska samhället liksom Sverige i övrigt har idag problem med missbruk av
narkotikaklassade läkemedel. Problemen kryper allt längre ner i åldrarna. Hur utbrett det är
på Gotland finns det inga exakta studier på. I den hittills största studien av
läkemedelsmissbruk i Europa framkommer att fler än tolv procent av svenskar över 12 år
har missbrukat receptbelagd medicin. I en hel del fall får, köper eller stjäl den som
missbrukar läkemedel från familj eller vänner, men en ganska hög andel köper
narkotikaklassade läkemedel via internet. Även om läkemedelsmissbruk i Europa
fortfarande ligger en bra bit ifrån missbruksnivåer i USA är det ett stort och växande
problem vilket kräver vaksamhet och åtgärder. Jag ser mycket allvarligt på denna
problematik.
Fråga 2:
Vilka åtgärder anser du i så fall hälso- och sjukvården kan vidta för att bringa ned bruket
och missbruket av sådana?
Mitt svar:
När den psykiska ohälsan ökar i samhället, så ökar också behovet av att dämpa ångest och
därmed risken att hamna i ett missbruk av läkemedel som hjälper till med detta. Det är
långt ifrån hälso- och sjukvården ensamt som behöver arbeta med denna problematik.
På nationell nivå behöver behandlingsmetoder utvecklas som ökar precisionen i
behandlingen och minskar risker för missbruk i anslutning till vården. De behandlingar
som idag finns omgärdas av tydliga rutiner för en restriktiv och säker hantering av
läkemedel. Det är viktigt att vi kan hålla dessa strukturer för förskrivning och
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läkemedelsintag. I dessa sammanhang märker vi tydligt behovet av att minska förekomsten
av hyrläkare som inte alltid har samma följsamhet till rutiner.
Särskilt gällande förskrivning av ADHD-läkemedel som tas upp i interpellationen så är det
en fråga som har engagerat hälso- och sjukvårdsnämnden under lång tid. Vi har en relativt
hög förskrivning av dessa preparat på Gotland och har utifrån debatten huruvida det kan
anses vara motiverat försökt att hitta svar på denna fråga. Såväl vår egen verksamhet som
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har granskat förskrivningen och gjort
bedömningen att vi följer de rekommendationer och riktlinjer som gäller vid förskrivning
av läkemedlen. I relation till frågeställningen ”missbruk” kan framföras att en obehandlad
ADHD är en stor riskfaktor för att hamna i ett missbruk. Det är därför viktigt att fortsätta
identifiera ungdomar med ADHD och erbjuda adekvat behandling.
För några år sedan startade hälso- och sjukvården tillsammans med socialtjänsten
MiniMaria för att hjälpa barn och ungdomar som har en missbrukarproblematik.
Socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden har tillsammans gett våra respektive
förvaltningar i uppdrag att få fram en samordnad plan för en integrerad beroendevård. Jag
ser det som väldigt angeläget att komma vidare med en sådan integrerad beroendevård
även för den vuxna befolkningen. Jag är övertygad om att detta skulle medföra en ökad
hjälp för att få ner läkemedelsmissbruk i det gotländska samhället.

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

Bilaga § 65

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)
Svar:
- Ja, Region Gotland vill absolut samarbeta kring avloppsfrågan på Östergarnslandet. Ett
samarbete är inlett med Nyhagens Vatten och Avlopp AB avseende att använda renat
avloppsvatten för bevattning av morötter på Skags Gård.
- Ja, det har varit en del juridiska utmaningar men dessa har nu övervunnits. Utmaningen
ligger i att Region Gotland inte kan släppa orenat vatten ifrån sig. Vi löser detta genom att
rena vattnet innan det släpps ut i den bevattningsdamm som Nyhagens Vatten och Avlopp
AB har byggt. Ett nytt reningsverk byggs intill deras befintliga verk. Nuvarande reningsverket
i Katthammarsvik blir en pumpstation.
Visby 2017-05-09

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Bilaga § 67

Interpellation till Tekniska Nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
Interpellation ställd av Ulf Klasson Liberalerna 2017-03-26
Nya avloppsreningsverket i Klintehamn

Fråga 1. Med vilken säkerhet kan du garantera att utsläppen håller tillräckligt bra kvalitet i
och med de ökade utsläppen?
Mitt svar:
Mängden föroreningar minskar genom att kväverening införs som ett extra reningssteg.
Utsläppen blir således betydligt renare.
Fråga 2. Om inte, hur kan vi redan nu hantera detta, utan ökade kostnader ?
Mitt svar:
Frågan är inte relevant
Fråga 3. Om utsläppen som idag görs 300 m ut i vattnet har blivit kortare pga utbyggnaden av
hamnen, och kanske idag bara är 220 m ut från land. Är det tillräckligt?
Mitt svar:
Förstår inte frågan, då uttagsledningen ligger kvar på samma som tidigare och utbyggnaden
av hamnen har inte skett där. Alltså ligger röret kvar 300 meter ut.
Svar:
Fråga 4. Utloppet har under projekteringen, haft alternativa placeringar. Det nu befintliga
utloppet (som inte ökas/förlängs) ligger mycket nära bad och själva hamnbassängerna. Vore
det inte bättre att redan nu försöka få till en lösning med utsläpp så långt från bad och
småbåtshamn som möjligt?
Mitt svar:
Utloppet som har haft alternativa placeringar behöver inte ändras enligt de marinekologiska
undersökningarna som gjordes.

Visby 2017-05-11

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Bilaga § 67

Bilaga § 68
Interpellationssvar
2017-05-15

Redovisning av bostadsförsörjning för
nyanlända
Frans Brozén (L) har i en interpellation ställt följande fråga om bostadsförsörjning för
nyanlända.
Fråga:
Jag önskar svar från Björn Jansson hur det gått med att identifiera det som skall göras i
punkt 1 i Regionfullmäktiges beslut i ärende 6 i mötet den 27/3
Mitt Svar:
Regionfullmäktiges beslut 2017-03-27 § 33
•

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.

Arbetet pågår fortlöpande och beslut föregås av en utredning kring vilka objekt som är
lämpliga ur ett flertal perspektiv såsom geografi, utformning, underhållsbehov, omfattning
och kostnad för ombyggnad och tidsperspektivet. Därefter skall dessa objekt jämföras mot
andra lösningar såsom nybyggnation, inhyrning för externa fastighetsägare med mera.
Därefter kan beslut enligt ovan fattas.
Fram till idag har tre objekt tagits bort från säljlistan i enlighet med beslutet ovan och det är
Toftastugorna som skall nyttjas för bosättning av nyanlända över sommarmånaderna. En
villa och en fd förskola har blivit tillgänglig. I övrigt så är det lägenheter som regionen har
runt om på Gotland, som nyttjas och undersöks. Det pågår ett intensivt arbete för att
uppfylla det av fullmäktige fattade beslut.
Arbetet flyter på bra och förutsättningarna för att vi skall klara vårt åtagande är mycket
goda.

Björn Jansson (S)
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 69
Interpellation till Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell (S)
Sjukresor
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?
Slite 2017-02-26
Mats Hedström (M)
Mitt svar:
De som saknar dator är välkomna att kontakta regionens kundtjänst för att få svar på frågor
telefon 26 33 34
Anslutningsresa till närmaste hållplats kan vem som helst boka och det kostar 15 kr idag och är
väldigt förmånligt och förslaget från tekniska nämnden är en höjning till 50 kr. Bussresan är gratis.
Ingen nekas att boka inresa till sjukvård, men kan bli återbetalningsskyldig om inte kriterierna för
sjukresa uppfylls. Kostnaden blir då den faktiska kostnaden.
Serviceresa ersätts endast om resenären inte kunnat resa på annat billigare färdsätt på grund av
medicinska skäl. Skälen ska kunna styrkas.
Framresa vid behov av akut och planerad sjukvård ersätts med serviceresa om beställningscentralen
bedömer att patientens hälsotillstånd kräver detta.
Vid hemresa bedömer vårdinrättningen lämpligt färdsätt.
Visby 2017-05-10

Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Bilaga § 71

Visby 2017-05-15

Motion

Bygg P-däck invid lasarettet
Situationen vid lasarettets parkering har under de senaste åren varit väldigt
problematisk. Ofta är det fullt eller näst intill fullt, vilket leder till stora problem
både för patienter som skall passa sina besökstider och för personalen som skall
jobba. Ingenting tyder på att behoven av vård kommer att minska framöver.
Det innebär med ganska stor sannolikhet att behovet av parkeringsplatser på
kort och medellång sikt kommer att bestå eller öka. Därför anser vi att det är
nödvändigt att utöka antalet parkeringar vid lasarettet ganska omgående.
Teknikförvaltningen har i en utredning pekat på flera lösningar. Bland annat
visar de att ett så kallat enklare p-däck i två plan som tillför 100 nya p-platser
kostar ca 7 miljoner att bygga. Det ser vi som ett intressant alternativ. Men
även andra alternativ kan vara av intresse.
Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:
– Region Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera
parkeringsplatser vid lasarettet.

Eva Nypelius

Lars Thomsson

Solbergavägen 30 | Box 2014, 621 26 Visby
0498-212104 +46 (0)73 96 26700
gotland@centerpartiet.se | centerpartiet.se/gotland

Bilaga § 71

Visby 2017-05-14

Motion:
Till:

Antalet ledamöter i regionfullmäktige
Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland dras med stora strukturella underskott. Den sittande majoriteten har
försökt täcka delar av underskottet med engångsförsäljningar av fastigheter – med
blandad framgång. Men under ytan finns fortfarande ett stort behov av besparingar,
på flera områden.
Region Gotland kommer under den kommande tiden tvingas att se över sin totala
personalstyrka för att kunna återgå till en ekonomi i balans. Detta kommer sannolikt
påverka flera förvaltningar och verksamheter.
Ett område som däremot inte påverkats nämnvärt av den ekonomiska situationen är
politiken själv. Utöver omstruktureringen av Kultur- och Fritidsnämnden lyser större
omtag med sin frånvaro. Samtidigt sitter 71 ledamöter i regionfullmäktige – när
Gotland enligt kommunallagen endast behöver ha 61.
Varje ledamot kostar cirka 1500 SEK per sammanträde, vilket motsvarar i
storleksordningen 60 000 SEK per mandatperiod. Att minska antalet ledamöter med
10 skulle alltså innebära en mindre besparing, blott cirka en halv miljon kronor per
mandatperiod, men däremot ha ett stort symboliskt värde eftersom att politiken då
drar sitt strå till stacken.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Region Gotland minskar antalet ledamöter i regionfullmäktige till 61, från och
med de allmänna valen 2018.

Att

Regionstyrelsen återkommer till regionfullmäktige med ett förslag som
möjliggör ovanstående i god tid inför de allmänna valen 2018.

Stefan Wramner (M)

Anna Hrdlicka (M)

Inger Harlevi (M)

Mats Hedström (M)

Margareta Persson (M) Håkan Onsjö (M)

Margareta Benneck (M)

Rolf Öström (M)

Ingemar Lundqvist (M)

Robin Storm (M)

Sven Bosarfve (M)

Peter Wennblad (M)

Patrik Thored (M)

Bilaga § 71

Visby 2017-05-14

Motion:
Till:

Regional flygstrategi för Gotland
Regionfullmäktige Gotland

Med sitt särskilda ö-läge har Gotland ett särskilt behov av infrastruktur som binder
oss samman med resten av Sverige och världen. Med färjetrafik till Nynäshamn och
Oskarshamn säkerställs livsmedelsförsörjningen och det lokalt producerade får
möjlighet att konkurrera på en större marknad. Med båtbussar och tågtrafik är tiden
för transport till större svenska städer bara några timmar. Olika transportslag i
samverkan säkerställer att Gotland inte är mer avskärmat än nödvändigt.
Förändringar i färjetrafikens finansiering har tidigare rört upp starka känslor på
Gotland, och det med rätta. Nu är däremot spelreglerna för färjetrafiken, fram till
2027, fastställda av riksdag och regering. Istället finns skäl att vända blickarna mot
Visby Flygplats och den utveckling som kan bli möjlig för besöksnäringen och hela
Gotland om satsningar görs på rätt sätt.
Visby Flygplats är en av tio flygplatser som Swedavia driver och utvecklar i Sverige.
Vilka destinationer som trafikeras under året skiftar, men i sammanhanget kan sägas
att man har ordinarie trafik till såväl Oslo och Helsingfors som till Östersund och
Ronneby. Det finns också tillfälligt resor till länder utanför Schengen och EU. Lägg
därtill att flygplatsen är viktig för räddningshelikopter, Försvarsmakten och den lokala
flygklubben.
Kort sagt är Visby Flygplats en viktig livlina och knytpunkt för Gotland och för
Sverige. Gotland mår bra av att flygplatsen finns och utvecklas.
Just nu hotas flygets framtid av den rödgröna regeringens föreslagna flygskatt och
det bristfälliga förslaget till nationell flygstrategi. Regionstyrelsen på Gotland har
tyvärr tillstyrkt regeringens förslag, men med ett modigt politiskt ledarskap kan
Gotland istället för nya skatter och avveckling välja att verka för investeringar och
utveckling. Det skulle stärka Gotlands tillgänglighet och konkurrenskraft.
I dagsläget pågår flera satsningar på flygplatsen där Swedavia investerat betydande
medel. Det handlar bland annat om ombyggnader av terminalhallen och en
breddning av banan på marken.
På medellång sikt kommer däremot andra investeringar att krävas, där fler aktörer än
bara Swedavia spelar en viktig roll. Till exempel skulle flygplatsen gynnas av att
delas in i två zoner – en icke säkerhetsklassad zon för till exempel businessjet och
fångtransporter – samt en säkerhetsklassad zon för den kommersiella trafiken. På så
sätt kan de olika flygbehoven tillgodoses avskilt, vilket skulle öka flygplatsens

effektivitet. Här bör Region Gotland ta ett samlat initiativ till samfinansiering, för att
säkerställa att regionala medel som Länsstyrelsen distribuerar kan användas samt
att Försvarsmakten bidrar ekonomiskt.
Utöver den egna kapaciteten på flygplatsen skulle resenärer gynnas av bättre
kommunikationer till och från flygplatsen till Visby. Idag finns exempelvis bristfälliga
möjligheter att cykla till flygplatsen – och ingen sammanhållen plan för att utveckla
kommunikationerna finns. Detta bör Region Gotland ändra på, eftersom att vägen
mellan terminalen och Visby är det första många resenärer ser av Gotland. Hamnen i
Visby och närliggande kommunikationer har fått ett avsevärt lyft på senare år, men
mellan flygplatsen och Visby lyser satsningar med sin frånvaro.
På andra sidan vattnet, närmare bestämt Stockholm, finns två flyglinjer till Gotland –
de till Bromma och Arlanda. På Bromma Flygplats pågår just nu en om- och
utbyggnad för att möjliggöra mer inrikes trafik. Det är bra. Men om en sund
konkurrens ska bibehållas mellan linjerna till Bromma och Arlanda krävs att även
Arlanda utvecklar sin inrikes kapacitet. Tyvärr ser vi idag flera exempel på att gaterna
är för få. Detta bör Region Gotland ta till orda kring, för att uppmärksamma att
Arlanda, likt Bromma, är en viktig livlina till Gotland.
Detta är exempel på tre viktiga utvecklingsfrågor som Region Gotland bör ta på stort
allvar. Regeringens bristfälliga politik på området bör inte tillåtas sätta käppar i hjulet
för Gotlands utveckling. Istället bör Region Gotland driva dessa frågor inom ramen
för en egen regional flygstrategi.
Med tydliga mål och delmål, samt en hållbar finansiering, kan dessa satsningar på
Gotland bli verklighet. När vi ser att Visby Flygplats innan år 2020 antagligen kommer
ha över en halv miljon resenärer är det angeläget att en strategi för flyget och
flygplatsens utveckling tas fram. Det arbetet bör Region Gotland initiera snarast.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Region Gotland tar initiativ till att utveckla flygplatsen med en separat icke
säkerhetsklassad zon, genom att samordna regionala utvecklingsmedel från
Länsstyrelsen och infrastrukturmedel från Försvarsmakten förutsatt att
Swedavia bidrar med egna medel. Detta i syfte att på medellång sikt utveckla
flygplatsens effektivitet och därmed också Gotlands tillgänglighet och
konkurrenskraft.

Att

Region Gotland tar fram en plan för att stärka infrastrukturen mellan Visby
Flygplats och Visby, och därmed hela Gotland. I det arbetet bör alla
transportmedel, däribland cykel, ingå.

Att

Region Gotland uttalar att Arlanda Flygplats behöver utöka sin kapacitet för
det inrikes flyget genom fler gater. Detta i syfte att utveckla tillgängligheten för
Gotland och möjliggöra fortsatt god konkurrens mellan olika flygbolag och
linjer som är viktiga för Gotlands utveckling.

Stefan Wramner (M)

Anna Hrdlicka (M)

Inger Harlevi (M)

Mats Hedström (M)

Margareta Persson (M) Håkan Onsjö (M)

Margareta Benneck (M) Rolf Öström (M)

Ingemar Lundqvist (M)

Robin Storm (M)

Peter Wennblad (M)

Patrik Thored (M)

Sven Bosarfve (M)

