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Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 73

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

- Länsstyrelsen 2017-05-30, Dnr 201-1638-17
- Länsstyrelsen 2017-05-304, Dnr 201-1639-17
- Länsstyrelsen 2017-05-30, Dnr 201-1640-17
- Länsstyrelsen 2017-05-30, Dnr 201-1641-17

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2017-05-24 från sammanräkning som utvisar att Alexandra
Dahlberg (S) blir ny ledamot – Efter avgångna ledamoten Antonia Broén.
Länsstyrelsens protokoll 2017-05-24 från sammanräkning som utvisar att Bengt Carlenfors
(V) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Sixten Anna Johansson.
Länsstyrelsens protokoll 2017-05-24 från sammanräkning som utvisar att Carina
Thomasson (S) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Alexandra Dahlberg.
Länsstyrelsens protokoll 2017-05-24 från sammanräkning som utvisar att Stigh Wessman
(S) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Susanne Hafdelin.
Länsstyrelsens protokoll 2017-05-24 från sammanräkning som utvisar att Lars-Erik
Benneck (M) blir ny ersättare – Efter avgångna ersättaren Magnus Jönsson.
Expedieras

De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 74

Undertecknande av samverkansavtal för Blått Centrum
RS 2017/737

- Samarbetsavtal 2017-06-19

Ett samverkansavtal för projektet Blått Centrum mellan Uppsala universitet,
Länsstyrelsen i Gotlands län och region Gotland har upprättats.
Avtalet undertecknas på dagens sammanträde av de tre parterna som företräds av Olle
Jansson rektorsråd Uppsala Universitet Campus Gotland, Cecilia Schelin Seidegård
landshövding Länsstyrelsen i Gotlands län och Björn Jansson ordförande för
regionstyrelsen Region Gotland.
Inrättandet grundas på en förstudie om förutsättningarna för att etablera ett Blått
centrum på Gotland som genomfördes av en gemensam arbetsgrupp under våren 2016.
I förstudiens rapport föreslås ett femårigt samverkansprojekt mellan de tre parterna för
att arbeta med gemensamma
Uppsala universitet åtar sig att vara projektägare samt att uppdra åt vetenskapsområdet
för teknik och naturvetenskap att i samverkan med Länsstyrelsen i Gotlands län och
Region Gotland genomföra samverkansprojektet Blått Centrum. Projektet leds av en
projektledare med anställning vid universitetets Campus Gotland, samt en styrgrupp
bestående av Rektorsrådet vid Campus Gotland, Landshövdingen och Regionstyrelsens
ordförande. Parterna ansvarar gemensamt för verksamhetens utveckling. En årlig
verksamhetsplan med budget tas fram av projektledaren för beslut i styrgruppen innan
verksamhetsårets början.
Verksamheten utgår från tre områden (i) ett regionalt kunskapscentrum för vattenfrågor,
(ii) en ”projektfabrik” och (iii) en inkubatorsverksamhet. Verksamheten kräver enligt
förslaget i förstudien en årlig budget på 3.1 miljoner kronor och en bemanning
motsvarande ca 1.8 heltidstjänster. Projektet finansieras dels genom externa
projektmedel dels genom att parterna bidrar med kontanta medel och eget arbete.
Kontanta medel beslutas av parterna årligen. Det första verksamhetsåret, dvs 2017,
tillskjuter parterna 500 000 kr vardera i kontanta medel. Inriktningen i övrigt är att
Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län åtar sig att bidra med personella
resurser upp till 0,4 årsarbetskraft vardera. Uppsala universitet Campus Gotland åtar sig
att bidra med personella resurser upp till 1 årsarbetskraft.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 74 forts.
Lokaler och annan infrastruktur för Blått centrums verksamhet tillhandahålls av Uppsala
universitet på samma villkor som för dess övriga verksamheter.
Senast den 30/11 2017 ska parterna enas om dels budget för 2018 dels de ekonomiska
och personella resurser som parterna åtar sig att bidra med för hela projektperioden.
En utvärdering av projektet genomförs efter tre år, senast 2019-06-30, och därefter
fattas beslut om eventuellt fortsatt framtida verksamhet.
Samverkansavtalet gäller t.o.m. 2021-12-31. Avtalet kan omförhandlas eller sägas upp
om en av parterna så begär.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 75

Revisorernas information
RS 2017/533
RS 2017/265

- Revisionsrapport 2017-06-05
- Revisionsrapport 2017-03-21

Revisorernas vice ordförande Bertil Virgin informerade om revisorernas pågående
arbete. Han uppehöll sig främst vid två avslutade granskningar:
−

Revisionsrapport. Granskning av hantering och rutiner avseende riktade
statsbidrag

−

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 76

Delårsrapport 2017:1 för Region Gotland
RS 2017/5

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-28
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 119

Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapport 1:2017 godkänns.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden uppmanas vidta åtgärder för att
säkerställa ekonomisk balans vid årets slut.

•

Alla nämnder får i uppdrag att under 2017 förbereda och genomföra
verksamhetsanpassningar inför de besparingar som ska genomföras 2018 och 2019.

Delårsrapport 1:2017 omfattar perioden januari-mars 2017 och är i huvudsak inriktad på
ekonomi. Bedömningen av ekonomin bygger i huvudsak på de prognoser som
nämnder/förvaltningar har gjort samt senaste prognos (februari 2017) på skatter,
statsbidrag och övriga poster inom finansförvaltningen. I nämndernas delårsrapporter
redovisas också viktigare händelser under perioden. En kort sammanfattning av
respektive nämnds delårsrapport finns i slutet av den här rapporten.
Ett positivt resultat prognostiseras vid årets slut på 38 mnkr vilket är 11 mnkr högre än
det budgeterade resultatet på +27 mnkr.
Nämndernas budgetavvikelse uppgår enligt prognosen till -47 mnkr. Regionstyrelsen
redovisar en prognos på +7 mnkr, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden +2,8 mnkr,
barn- och utbildningsnämnden +2,1 mnkr och kultur- och fritidsnämnden +1,3 mnkr.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har en negativ prognos på -30 mnkr och socialnämnden 31 mnkr. Övriga nämnder redovisar en prognos i balans med budget eller små
avvikelser.
Ett överskott mot budget på 18 mnkr beräknas på skatteintäkter och bidrag (prognos
från februari 2017). Även finansnettot är positivt jämfört med budget med 12 mnkr.
Reavinster är prognostiserade till 15 mnkr högre än budget dvs ett utfall på totalt 50
mnkr varav 15 mnkr avser exploateringsmark på yttre A7. Kostnaderna för pensioner
beräknas bli 10 mnkr lägre än budgeterat.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 76 forts.
Nettokostnadsutvecklingen för nämndernas verksamhet inklusive interna poster är 1,9
procent jämfört med samma period föregående år. Den externa nettokostnadsutvecklingen uppgår till 2,8 procent. Externa intäkter har ökat med 9,2 procent och externa
kostnader har ökat med 4,1 procent. Personalkostnaderna har ökat med endast 0,5
procent.
Antal anställda är oförändrat jämfört med årsskiftet och uppgår nu till 6 550 personer.
Sjukfrånvaron är fortsatt hög och uppgår till 7,2 procent. Särskilt fokus kommer att
sättas på sjukfrånvaron under året.
Investeringsprognos inklusive exploateringar uppgår till 643 mnkr exklusive
exploateringar och budgeten uppgår till 706 mnkr.
En grundförutsättning för en stabil ekonomi för regionen som helhet är att nämnderna
klarar sina uppdrag inom de ekonomiska ramar som tilldelats. Den prognos som gjorts
efter årets tre första månader pekar på ett underskott för nämnderna på 47 mnkr.
Underskottet motsvarar cirka 1 procent av nettobudgeten.
Den externa nettokostnadsutvecklingen bedöms ligga på en normal nivå, 2,8 procent.
Den är ändå något högre än vad som är önskvärt. Jämfört med 2016 års bokslut finns
utrymme för 2,7 procents nettokostnadsökning. Det är ett bättre läge än föregående år
då det inte fanns utrymme för någon nettokostnadsökning alls jämfört med faktiskt
utfall året innan.
Kostnadsutvecklingen resten av året bör ändå följas noga och beredskap ska finnas för
eventuella åtgärder ifall det sker en ökning.
De ekonomiska problem som finns är inte spridda på samtliga nämnder utan berör
främst vård och omsorg. Fokus bör läggas på att de verksamhetsområdena ska hålla sin
budget. Hälso- och sjukvårdsnämnden skriver i sin delårsrapport att man är väl
medveten om de förväntningar som finns på verksamheten om att leverera god vård
inom givna budgetramar och arbetar med en rad olika åtgärder. Det är viktigt att det
arbetet ger effekt. För att undvika ett underskott inom hälso- och sjukvårdsnämnden får
nettokostnadsökningen vara högst 1,6 procent. Nämnden ligger nu på en
nettokostnadsökning i perioden på 8,1 procent.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 76 forts.
Den 1 juli kommer statens ersättningar till kommuner och landsting för asylsökande att
förändras och sänkas vilket ställer stora krav på omställning av verksamheten inom
framförallt socialnämnden. Det finns fortfarande en ovisshet kring de exakta
konsekvenserna och vilka möjligheter till omställning som finns. Socialnämnden räknar
med 72 mnkr lägre intäkter än föregående år men kostnaderna beräknas bara minska
med 20 mnkr vilket därför behöver ses över.
Regionstyrelsen har föreslagit att
− delårsrapport 1:2017 godkänns.
− Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden uppmanas vidta åtgärder för att
säkerställa ekonomisk balans vid årets slut.
− Alla nämnder får i uppdrag att under 2017 förbereda och genomföra
verksamhetsanpassningar inför de besparingar som ska genomföras 2018 och 2019.
Regionstyrelsen har beslutat att regiondirektören får i uppdrag att genomföra månatliga
avstämningar med hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen i syfte att
nå ekonomisk balans vid årets slut.
Anföranden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Eva Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M), Johan
Thomasson (L), Isabel Enström (MP), Stefaan De Maecker (MP), Inger Harlevi (M), Brittis
Benzler (V), Mats Sundin (S) och Leif Dahlby (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 77

Anslag för genomförande av Allmänna val 2018
RS 2017/226

- Valnämnden 2017-02-20
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 129

Regionfullmäktiges beslut
•

Valnämnden beviljas ett anslag med 1 621 000 kronor för genomförande av
Allmänna val 2018.

•

Begäran om höjning av det årsvisa anslaget mellan valen tas upp på
budgetberedningen 2018.

Allmänna val äger rum i september 2018. Från och med 2006 års val åligger det
kommunerna att ansvara för förtidsröstningen.
Något beslut om statsbidrag för valen 2018 har ännu inte fattats. Valmyndigheten har
framfört till berörda departement att det är viktigt att kommunerna får besked.
Överläggningar med Sveriges Kommuner och Landsting kommer att föregå besluten
som i värsta fall inte blir definitiva förrän i budgetpropositionen. Valmyndigheten
kommer att föreslå berörda departement att det skall utgå ett statsbidrag för valen år
2018.
Om inte valmyndigheten bistår med medel som täcker förtidsröstningen kommer
ytterligare medel att behövas. Anslagen skall användas till kostnader för vallokaler,
röstmottagare, valnämndens kansli, sammanträden, utbildning, annonser m.m.
Valnämnden föreslår att de beviljas ett anslag med 1 621 000 kronor för genomförande
av Allmänna val 2018. De föreslår även att begäran om höjning av det årsvisa anslaget
mellan valen tas upp på budgetberedningen 2018.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut tillstyrkt valnämndens begäran.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Valnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 78

Finansieringsmodell - övrig IT verksamhet, tjänster inom måltid
och försörjning
RS 2017/272

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-02
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 120

Regionfullmäktiges beslut
•

Befintliga verksamheter i regionstyrelseförvaltningen som är resultatenheter ska
fortsätta drivas som köp- och säljverksamhet.

•

Modellerna för köp- och sälj ska utvecklas i dialog med kunderna för att förbättra
och effektivisera verksamheterna.

Regionfullmäktige beslutade 2016-12-19, § 237, att ändra finansieringsmodell för delar
av den blivande regionstyrelseförvaltningen. I samband med beslutet och det beslut som
senare togs om delar av IT-verksamheten (RF 2017-02-27, § 26) fick förvaltningen i
uppdrag att till budgetberedningen återkomma med förslag på hur försörjningsverksamhet, måltidsverksamhet samt delar av IT-verksamheten ska finansieras framåt.
Regionstyrelseförvaltningen har efter genomgång av de olika verksamheterna kunnat
konstatera att finansieringsmodellen med köp-och sälj är effektiv och tydlig för dessa
verksamheter varför den ska kvarstå.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att modellen med köp- och sälj kvarstår för måltidsoch försörjningsverksamheten samt delar av IT-verksamheten.
Regionstyrelsen har, i enlighet med Regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att Befintliga
verksamheter i regionstyrelseförvaltningen som är resultatenheter ska fortsätta drivas
som köp- och säljverksamhet. Modellerna för köp- och sälj ska utvecklas i dialog med
kunderna för att förbättra och effektivisera verksamheterna.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen
Regionstyrelseförvaltningen

Justerande:

Ekonomi
Måltid
Försörjning
Kvalitet och digitalisering

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 79

Investeringspotter
RS 2017/356

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 121

Regionfullmäktiges beslut
•

Investeringspotter per nämnd beslutas enligt nedanstående förslag:

•

Potterna ska gälla varje år om inte annat beslutas.
Nämnd

Investeringspott(tkr)

Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Totalt

2 100
800
200
8 600
1 500
6 000
3 000
5 000
22 000
49 200

Region Gotland har i sin investeringsbudget arbetat med så kallade investeringspotter
under ett antal år. Potterna är fasta och behöver inte äskas i särskild ordning av
nämnderna. Potterna ska användas för mindre löpande investeringar under året och
mindre ombyggnationer i lokalerna som inte påverkar hyresnivån. För tekniska
nämnden är potten avsedd även för investeringar i verksamhetsfordon och för hälsooch sjukvårdsnämnden ingår löpande investeringar i medicinteknisk utrustning.
Investeringspotterna får inte kompletteringsbudgeteras. Medel som inte förbrukas
återförs.
Med anledning av beslut om att inte budgetkompensera kapitalkostnaderna för anslagsfinansierade verksamheter från 2018 så kommer utnyttjandet av investeringspotten
behöva stämmas av mot budgetutrymmet för kapitalkostnader på nämndnivå. Tidigare
har detta inte behövt göras eftersom man fått automatisk budgetkompensation.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 79 forts.

Nämnd

Investeringspott(tkr)

Regionstyrelsen
Byggnadsnämnden
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
Tekniska nämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Totalt

2 100
800
200
8 600
1 500
6 000
3 000
5 000
22 000
49 200

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att investeringspotter fastställs enligt nivån ovan.
Det är viktigt att fokus läggs på investeringsplanering utifrån stora och strategiskt viktiga
investeringar och att nämnderna ändå kan hantera sina löpande, mindre
investeringsbehov.
Regionstyrelsen har lämnat förslag i enlighet med Regionstyrelseförvaltningens förslag.
Yrkande
•

Ulf Klasson (L) yrkar att punkt två i beslutsförslaget, att potterna ska gälla varje år,
utgår.

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

Berörda nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80

Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 122

Regionfullmäktiges beslut
•

Som konsekvens av beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, fördelas
kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet enligt nedan.

•

Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad
kapitalkostnadskompensation efter delår 2:2017.

•

Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26, § 136 tills annat
beslutas.

Fördelning per

Avskrivning (tkr)

Internränta (tkr)

Total kapitalkostnadsbudget(tkr)

Regionstyrelsen

9 000

700

9 700

Byggnadsnämnden

1 050

50

1 100

100

10

110

Tekniska nämnden
/teknikförvaltningen

19 500

5 500

25 000

Tekniska nämnden/
Räddningstjänsten

3 600

450

4 050

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö-och hälsoskyddsnämnden

2 400

300

2 700

Barn-och utbildningsnämnden

15 000

1 400

16 400

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

5 000

400

5 600

Socialnämnden

3 500

300

3 800

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 000

1 700

23 700

Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

81 150

10 810

91 960

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80 forts.
Enlig tidigare beslut ska fördelningen basera sig på ett tioårigt snitt av utfall av avskrivningskostnader och internränta. I översikten har också tagits hänsyn till förändringar i
investeringsplaner om det skiljer sig stort. Framförallt gäller det den del av tekniska
nämnden som är anslagsfinansierad och där samhällsbyggandet varit stort de senaste
åren. Det gäller även investeringar inom IT framåt där arbetet med digitaliseringsstrategin kommer att påverka storleken på IT-investeringarna.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Justering kan dock ske i budgetavstämningen utifrån det beslut om kapitalkostnadskompensation som tas i samband med delår 2. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall måste överväga möjligheten att täcka
kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt
fall måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 81

Budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av
fastigheter
RS 2017/398

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-11
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 123

Regionfullmäktiges beslut
•

Nya budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter antas.
Effekterna av beslutet fastställs i strategisk plan och budget.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 rapportera
underhållsplanen för regionens fastigheter.

Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och gäller från
och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en byggnad
delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för sig med olika avskrivningstider.
Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och
aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en komponent till
samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande åtgärd har räknats som
en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom planerat underhåll.
Effekten blir att delar av underhållskostnader flyttas från driftbudget till investeringsbudget.
Tekniska nämndens förslag följer de nya redovisningsprinciper som finns för
komponentredovisningen. Konsekvensen blir att flytta 40 mnkr från driftbudgeten till
investeringsbudgeten. Samtidigt sänks internhyrorna med 33 mnkr. Resterande 7 mnkr
avser externa hyror. Dessa kommer att anpassas efter hand, men internt får tekniska
nämnden ett avkastningskrav på 7 mnkr.
Kommande år kommer avskrivningskostnaderna att öka då det som konsekvens av mer
investeringar blir högre anläggningsvärden på fastigheterna, tekniska nämnden beräknar
en höjning med 3 mnkr per år. Dessa kommer att ingå i underlagen för bedömning av
internhyresnivå till framtida budgetbeslut.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att nya budget- och redovisningsprinciper för
planerat underhåll av fastigheter antas och att effekterna av beslutet fastställs i strategisk
plan och budget.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 81 forts.
Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 rapportera
underhållsplanen för regionens fastigheter.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 82

Barn- och utbildningsnämndens IT-investeringar 2018 - 2022
RS 2017/352

- Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22, § 24
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 126

Regionfullmäktiges beslut
•

Barn- och utbildningsnämndens rapport över IT-satsningar för åren 2018-2022
godkänns.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 om uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De båda
förvaltningarna fick i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan
för nämndernas IT-investeringar 2018-2022.
Nämnden har godkänt förslaget till IT–satsningar för åren 2018–2022 och överlämnat
detta förslag till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut godkänt barn- och utbildningsnämndens
rapport.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Anförande
Anförande hölls av Brittis Benzler (V).
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 83

Gymnasie- och utbildningsnämndens plan för IT-investeringar
2018 -2022
- RS 2017/354

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-03-23, § 25
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 128

Regionfullmäktiges beslut
•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens antagna plan över IT–satsningar för
åren 2018 - 2022 godkänns.

•

Ekonomiska medel för att uppfylla denna plan prövas genom årliga budgetbeslut av
fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 om uppdrag till
barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. De båda
förvaltningarna fick i uppdrag att återkomma till budgetberedningen 2017 med en plan
för nämndernas IT- investeringar 2018-2022.
Nämnden har godkänt ett förslaget till IT–satsningar för åren 2018-2022 och
överlämnat detta förslag till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut godkänt barn- och utbildningsnämndens plan
med tillägget att ekonomiska medel för att uppfylla denna plan prövas genom årliga
budgetbeslut av fullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 84

Investeringsplan för åren 2018-2022 – lokalplanering för grundoch förskolan
RS 2017/353

- Barn- och utbildningsnämnden 2017-03-22, § 25
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 127

Regionfullmäktiges beslut
•

Barn- och utbildningsnämndens rapport över lokalplanering för grund- och
förskolan för åren 2018–2022 godkänns.

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i november 2016 att uppdrag till barnoch utbildningsnämnden att återkomma till budgetberedningen maj 2017 med
investeringsplan 2018 – 2022 för Alléskolan och Humlegårdskolan, lokaler i kvarteret
Hackspetten och Västerhejde/Vibble/Visborg skola och förskola. Av uppdraget
framgick även att ”Planen ska ge en balanserad fördelning av investeringsmedel över
perioden”.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut godkänt barn- och utbildningsnämndens
rapport.
Yrkanden
•

Stefan Nypelius (C) yrkar att planering av skola Västerhejde Vibble Visborg ska göras
enligt alternativ 1 i Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) skrivelse,
innebärande att byggnation ska göras i anslutning till nuvarande skola. Helt i linje
med det beslut som togs i regionstyrelsen både i maj 2014 och maj 2015. I detta
instämmer Stefan Wramner (M) och Lars Thomsson (C).

•

Claes Nysell (L) yrkar att placering av ny skola i Västerhejde ska göras enligt alternativ
2 i Utbildnings- och arbetslivsförvaltningens (UAF) skrivelse, innebärande
nybyggnation enligt strukturplan (nordost om Kneippbynrondellen).

•

Brittis Benzler (V) bifaller regionstyrelsens förslag och yrkar avslag på Stefan Nypelius
yrkande. I detta instämmer Johnny Wiberg (S), Lisbeth Bokelund (MP) och Stefaan De
Maecker (MP).

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 84 forts.
Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Stefan Nypelius (C)
yrkande om att nybyggnation av Västerhejde skola ska göras i anslutning till nuvarande
skola och Ulf Klassons yrkande om att skolan ska placeras i norra delen av Vibble.
Ordföranden finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs.
Ordföranden ställer proposition för att fastställa vilket förslag som ska vara motyrkande
till regionstyrelsens förslag genom att ställa Stefan Nypelius yrkande mot Claes
Nysell (L) yrkande och finner att Stefan Nypelius yrkande är motförslag till
regionstyrelsens förslag.
Omröstning
JA för regionstyrelsens förslag. NEJ för Stefan Nypelius yrkande om avslag. 40 rösar
ja. 29 röstar nej. 1 avstod. 1 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstar. Regionstyrelsens förslag om att rapporten godkänns vinner majoritet.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 85

Ansökan om verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2018
RS 2017/336

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-21
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 130

Regionfullmäktiges beslut
•

Bidrag lämnas till följande verksamheter för år 2018, och belastar regionstyrelsens
anslag för näringsliv, enligt följande:
a) ALMI företagspartner Gotland AB 4 239 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Björn Jansson (S) och Eva Nypelius (C) i handläggningen av detta
bidragsärende.
b) Visby Centrum AB 400 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Meit Fohlin (S) och Lars Thomsson (C) i handläggningen av detta
bidragsärende.
c) Ung företagsamhet 400 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Meit Fohlin (S) och Eva Nypelius (C) i handläggningen av detta
bidragsärende.
d) Medeltidsveckan 350 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Lars Thomsson (C) och Bo Björkman (S) i handläggningen av detta
bidragsärende.
e) Gotland Grönt Centrum AB 5 200 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Brittis Benzler (V) i handläggningen av detta bidragsärende.
f) Gotlands Filmfond AB 1 500 000 kronor
g) Inspiration Gotland AB 8 000 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Björn Jansson (S) och Eva Nypelius (C) i handläggningen av detta
bidragsärende.
h) Science Park Gotland 1 300 000 kronor
i) Coompanion 400 000 kronor
På grund av jäv deltar inte Jan Svensson (V) i handläggningen av detta bidragsärende.
j) Rindi kårhuslokaler 575 000 kronor
k) Gotland Cruise Network 250 000 kronor

Region Gotland beviljar årligen verksamhetsbidrag till ett antal företagsfrämjande
organisationer som bedöms fylla en viktig funktion i det företagsfrämjande systemet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 85 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har lämnat förslag till bidrag omfattande totalt 20 814 000
kronor.
Regionstyrelseförvaltningen sammanfattar i denna tjänsteskrivelse berörda
organisationers verksamhet, samt lämnar förslag till bidrag. Region Gotlands ekonomi
för år 2018 är ansträngd och allmän återhållsamhet krävs för att skapa en ekonomi i
balans. För att klara omprioriteringar och en budget i balans i regionstyrelseförvaltningen behöver ägar- och verksamhetsbidrag ur regionstyrelsens
näringslivsanslag 2018 minskas med tre miljoner kronor, varav två miljoner kronor avser
de medel som tillfördes som ett extra tidsbegränsat anslag i samband med uppstarten av
Grönt Centrum AB.
Regionstyrelsen har föreslagit att ett tillskott till näringslivsanslaget med 1 800 000 kronor
fördelat enligt följande; bidraget till Gotlands Filmfond ska bli 1 500 000 kronor (0+1
5000 000) samt att bidraget till Ung Företagsamhet Gotland ska bli 150 000 kronor (250
000 + 150 000 totalt 400 000) och bidraget till Coompanion ska bli 150 000 kronor (250
000 + 150 000 totalt 400 000) och i övrigt enligt regionstyrelseförvaltningens förslag
Yrkande
• Lars Thomsson (C) yrkar att bidraget till Ung Företagsamhet Gotland ska vara 500 000

kronor och i övrigt enligt regionstyrelseförvaltningens förslag samt att en utredning
av framtiden för filmverksamheten presenteras samt att nya ägardirektiv för 2018
presenteras innan beslut tas om anslag till Gotlands Filmfond. Utredning enligt
regionstyrelsens beslut 2016-06-16, § 142.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons
yrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Berörda verksamheter
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Regionstyrelseförvaltningen Regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 86

Investering i framtidens vårdinformationsmiljö, FMV
RS 2017/379

- Hälso- och sjukvårdsförvaltningen/Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-23
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 131

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland deltar i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL,
med avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling.

•

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ansvarig förvaltning och ska tillsammans med
regionstyrelseförvaltningen säkerställa Region Gotlands deltagande och
genomförande.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera för de ekonomiska
konsekvenserna av ovanstående genom att äska för såväl driftsbudget som
investeringsbudget.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med
förslag till nödvändiga beslut som rör åtgärder och den ekonomiska finansieringen.

Det digitala journalsystemet TakeCare utvecklades i början av 2000-talet som en
gemensam installation för Stockholms läns landsting (SLL) och Gotland. Idag ägs
systemet av CompuGroup Medical, CGM. Nyttjandeavtalet, där Region Gotland är en
part, är tecknat av Karolinska universitetssjukhuset.
TakeCare har varit ett användarvänligt journalsystem, men bedöms inte längre vara
anpassningsbart i förhållande till de växande behov som finns av integration mot
medborgartjänster och andra vårdgivares journaldokumentation. Det blir därmed ett
”åldrande” system som inte kan utvecklas i tillräcklig utsträckning.
SLL inledde 2014 ett samarbete med Region Skåne och Västra Götalandsregionen
(”3R”) för att gemensamt upphandla en framtida vårdinformationsmiljö. Men Skåne
tvingades tidigarelägga en upphandling pga. akuta problem med sitt nuvarande
journalsystem. Projektet fortsatte mellan VGR och SLL, med sikte på en gemensam
upphandling där också alla kommuner inom dessa geografiska områden skulle kunna ha
option på framtida system, men samarbetet avbröts i slutet av förra året, officiellt pga.
”skilda regionala förutsättningar”.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 86 forts.
I år har SLL startat ett eget program benämnt FVM SLL. Landstingsfullmäktige tog ett
inriktningsbeslut 14 februari att inleda programmet och ge landstingsstyrelsen uppdraget
att fatta kommande beslut vid genomförande av upphandling av en
”vårdinformationsmiljö”, som ska ersätta såväl nuvarande journalsystem som
plattformar för integration och informationsutbyte mot andra applikationer. Detta
innebär en betydligt mer omfattande ”miljö” än ett traditionellt journalsystem och är
tänkt att kunna anpassas till ny teknik både vad gäller vårdgivares egna behov och
kommande utveckling av medborgares e-hälsotjänster.
FVM SLL syftar till att möjliggöra patientdelaktighet, verksamhetsutveckling och
digitalisering inom hälso- och sjukvården genom att etablera tekniska lösningar och
gemensam informatik. Programmet rymmer fyra huvudprojekt:
1.

Verksamhetsbehov och design

2.

Arkitektur, informatik och informationssäkerhet

3.

Teknisk infrastruktur drift och förvaltning

4.

Upphandling.

Implementering och utbildning är en viktig, avslutande, del av programmet.
SLL har genomfört en RFI (Request for information) och fått seriösa svar från ett 50-tal
intressenter. Svar fortsätter att komma in. Planen är att fastställa en ram för upphandling
i samband med budgetbeslut 13-14 juni och ett beslut om upphandling 26 september.
Preliminärt avsätts 2,2 miljarder kronor för programmet. Kostnaden är beräknad att
täcka projektering, upphandling och implementering, fördelat på en femårsperiod.
Upphandling ska vara klar hösten 2018 och man planerar för en lång, gradvis,
implementering fram till 2022.
Alternativ för Gotland
När SLL går över till en ny vårdinformationsmiljö kan Gotland välja att följa med SLL i
övergången till den nya miljön, alternativt överta ägarskap, drift och förvaltning av
TakeCare eller upphandla annat, befintligt, journalsystem.
För att kunna ta del av FVM SLL behöver Region Gotland medverka som fullvärdig
aktör i programmet. Alternativen till att inte delta innebär stora risker för hälso- och
sjukvården på Gotland.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 86 forts.
Alternativ A – delta i FVM SLL
Programmet FVM SLL är omfattande. Ambitionsnivå är hög, vilket kan innebära att
både slutligt innehåll och framtida kostnad är osäker. Programmet befinner sig för
närvarande i en etableringsfas. I den fasen, fram till beslut om upphandling, behöver
Gotland snabbt kartlägga de egna behoven och jämföra dessa ”önskade förmågor” med
dem som beskrivits av SLL, för att synliggöra eventuella skillnader och kunna
komplettera kravspecifikationer vid upphandling. En lokal projektorganisation är
nödvändig.
Alternativ B – TakeCare eller annat befintligt system
Nuvarande installation av TakeCare driftas helt och hållet i Stockholm av SLL IT.
Omfattning av den investering som skulle krävas för egen drift och förvaltning är inte
undersökt, men torde vara stor. TakeCare används för närvarande, i separata
installationer, även av Landstinget Dalarnas samt i mindre omfattning av Västra
Götalandsregionen.
Båda dessa sjukvårdshuvudmän planerar utträde och har inlett upphandling av egen
miljö, Dalarna genom deltagande i det s.k. SUSSA-samarbetet (9 landsting) och VGR
genom egen upphandling. I och med det skulle Gotland bli kvar som ensam kund
gentemot leverantören CGM.
Det finns åtta landsting/regioner som idag har ett annat befintligt journalsystem,
Cosmic. Cambio, leverantör av systemet, utvecklar än så länge det befintliga systemet.
Det betyder att en övergång till en mer flexibel ny vårdinformationsmiljö skjuts på
framtiden i dessa landsting. Gotland kan inte direktupphandla Cambio. Därför skulle en
uppsägning av nuvarande avtal med Karolinska angående TakeCare innebära en egen
upphandling, av enbart ett journalsystem, där risken att bli ensam kund i Sverige inte
kan negligeras.
Kostnader
Den projekt- och investeringskostnad SLL planerar för FVM SLL skulle omräknat till
Gotlands befolkningsandel bli 60 miljoner kronor, fördelat på fem-sex år.
Kostnaden för TakeCare med kringtjänster var 2016 3,6 mkr. Detta motsvarar en
kostnad på 63 kr/invånare. Pga. att ett flertal tjänster varit underfinansierade beräknas
kostnaden för 2017 blir nästan 40 % högre, 4,9 mkr.
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De landsting eller regioner som använder Cosmic betalar en årlig licens baserad på
antalet användare. Utvecklingskostnader fördelas proportionerligt mellan landstingen
utifrån antal användare.
IT-kostnader i Kalmar läns landsting 2016 uppgick enligt bokslut till 117,5 mkr,
motsvarande en kostnad på 48,5 kr/invånare. 2016 begärde och fick man utökad
driftram för Cosmic om 4.9 mkr och 2017 ytterligare utökad driftram om 6.9 mkr. Till
detta har man ett separat avtal om utveckling 2017-19 på 3.5 mkr årligen.
Region Jämtland Härjedalen är den region som senast infört Cosmic i hela sin
landstingsdrivna sjukvård, inklusive privata vårdgivare. Kostnaden vid köpet var 23 mkr
motsvarande 183 kr/invånare. Licensavgifter uppgick 2016 till 14,25 mkr, motsvarande
113 kr/invånare. 2017 har man budgeterat för 16 mkr exklusive egen personal,
motsvarande 127/kr/invånare.
Alternativ A kan tillgodose förändrade krav på en vårdinformationsmiljö under
överskådlig framtid. Ett deltagande förutsätter ett etablerat och förtroendefullt
samarbete mellan Region Gotland och SLL. Regionen behöver vara upphandlande part
fullt ut.
Alternativ B är inte säkert mindre kostnadskrävande och innebär antingen en snabb
försämring av möjligheter till fortsatt utveckling av medborgartjänster och ändrade
metoder i vården eller ett nytt beroende till en enda journalleverantör. Alternativet skulle
därför innebära att en ny lösning behöver sökas längre fram till en ännu mer osäker
kostnad.
Regionstyrelseförvaltningen och hälso- och sjukvårdsförvaltningen är överens om att
alternativ A är det bästa för Region Gotland men är samtidigt medvetna om de
ekonomiska förutsättningarna. Konsekvensen för regionen som helhet är att
digitaliseringen av hälso- och sjukvården genom detta beslut kommer att prioriteras och
att övriga verksamheter i regionen kommer att få förhålla sig till detta. I arbetet med
SLL och FVM finns det delar som vi som helhet också kommer att få nytta av.
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Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att:
• Region Gotland deltar i programmet Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM SLL,

med avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling.
• Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är ansvarig förvaltning och ska tillsammans med

regionstyrelseförvaltningen säkerställa Region Gotlands deltagande och
genomförande.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för att planera för de ekonomiska

konsekvenserna av ovanstående genom att äska för såväl driftsbudget som
investeringsbudget.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med

förslag till nödvändiga beslut som rör åtgärder och den ekonomiska finansieringen.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:
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Rf § 87

Strategisk plan och budget 2018-2020
RS 2017/7

Region Gotlands revisorer 2017-04-26
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-17
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 132

Regionfullmäktiges beslut
•

Strategisk plan och budget 2018-2020 fastställs, med tillägg att budget för Region
Gotlands revisorer ökas med 150 000 kronor för år 2018.

Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020
•

Alla nämnder får i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive
nämnds kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska rapporteras till
budgetavstämningen 2017.

•

Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 lämna en rapport på hur arbetet går med en integrerad
beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.

•

Regionstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder i Barnsamsamarbetet i
uppdrag att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barm, unga
och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen 2017.

•

Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt
skick för regionens sim - och ishallar.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen att ta fram lämpliga introduktionsutbildningar för
nyanlända som svarar mot kompetensbehoven inom Region Gotlands egna
verksamheter, såväl som övriga kompetensbehov på Gotland.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med
en statusrapport för VA-strategin.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen
och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Nämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med en statusrapport.

•

Tekniska nämnden får återkomma till höstens budgetavstämning om fördelning av
en del av investeringsbudgeten som avser mark och stadsmiljö (15 miljoner kronor.).
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Reservation
Reservation lämnas mot beslutet till förmån för Eva Nypelius (C), Anna Hrdlickas (M)
och Johan Thomassons (L) yrkande om det egna budgetförslaget, se separat förteckning.

Allmänt
Vid sammanträdet 2017-05-08 presenterade ekonomidirektör Åsa Högberg,
koncerncontroller Ulrika Jansson, koncernkontroller Niclas Ohlander och
redovisningschef Mikael Wollbo det ekonomiska läget för att ge regionstyrelsen en
orientering om förutsättningarna för strategisk plan och budget 2018-2020, med fokus
på budgeten 2018. Som ett led i beredningen har budgetdialoger genomförts med
företrädare för samtliga nämnder.
Driftbudget – ramar
Regionstyrelseförvaltningen har sammanfattat nämndernas äskanden för 2018. Totalt
äskar nämnderna budgetmedel om 106,3 miljoner kronor (mnkr) för år 2018, varav 70,3
mnkr avser nya behov utöver det som avsatts i planen.
Arbetsutskottet föreslog ramar för 2018 med kompensation för
personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken 100 mnkr,
justering resursfördelningsmodell för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 52,2 mnkr,
externa avtal och interna priser 22,9 mnkr, ramtillskott på 30,1 mnkr samt besparingar
55,0 mnkr. Det justerade resultatet blir då 60,7 mnkr.
Driftsbudget 2018

(mnkr)

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller
S-MP-V

C-M-L

71,0

71,0

-100,0

-115,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

45,9

45,9

Resursfördelningsmodell BUN totalt

-1,1

-1,1

Resursfördelningsmodell GVN totalt

-1,1

-1,1

Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation inkl.
jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

forts.
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Resursfördelningsmodell HSN totalt

-35,0

-35,0

Resursfördelningsmodell SON totalt

-15,0

-15,0

Delsumma resursfördelningsmodeller

-6,3

-6,3

-35,3

-50,3

36

36

Externa avtal

-18,2

-18,2

Interna priser

-4,7

-5,4

33

33

46,1

45,4

-1,8

-2,5

TN/TKF

0

0

TN/SBF

0

0

MHN

0

0

KFN: Kustateljén/filmkluster

-0,5

-0,5

BUN: Törnekvior förskola

-3,1

0

GVN

0

0

SON

-20,0

-20,0

HSN: Socialpsykiatriskt team 2 mnkr,
tandvård 0,8 mnkr,
kostnadsfri öppenvård 0,2 mnkr.

-3,0

-3,0

ÖFN

-0,1

-0,1

Valnämnd: engångsanslag

-1,6

-1,6

-30,1

-27,7

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

Sänkning intern hyra
Delsumma externa avtal och interna priser
C. Förslag till ramtillskott
RS

Delsumma ramtillskott
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D. Besparingar/Intäktsförändringar
Reavinster – exploatering

25,0

20,0

Ofördelad besparing

-7,5

0

BUN – ofördelad besparing 2018

6,5

0

GVN – ofördelad besparing 2018

1,0

0

Avkastningskrav tekniska nämnden

7,0

7,0

Återställning av besparingar på lokaler

-10

0

Besparing utöver 170 mnkr

0

50

Återställande av besparing intern adm. o ledning

0

-7,5

22,0

69,5

2,7

36,9

74,0

74,0

Ökade avskrivningar

-16,0

-16,0

Justerat resultat

60,7

94,9

Delsumma besparingar/intäktsförändringar
Summa justeringar (A+B+C+D)
Utgångsläge inför budgetberedningen

Investeringar – ramar
Arbetsutskottets förslag för 2018 omfattar investeringar på 521,3 mnkr varav 281,2
mnkr avser affärsdrivande verksamheter och 240,0 mnkr skattefinansierad verksamhet.
Bland annat föreslås följande:
−

Ny grundskola i norra Visby, Polhemsskolan, barn- och utbildningsnämnden,
13,5 mnkr.

−

Ny akutmottagning och ombyggnation av lokaler för operation och röntgen, hälsooch sjukvårdsnämnden, 77 mnkr 2018-2020.

−

Va-investeringar och säkrad tillgång till vatten, tekniska nämnden, 450 mnkr varav
121 mnkr för bräckvattenverk i Kvarnåkershamn.
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Investeringsbudget (mnkr)

2018

2019

2,1

2,1

18,2

20,0

6,3

3,3

3,0

6,0

Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen
−

pott

−

IT-investeringar

−

lokalförsörjningsplan

Tekniska nämnden
−

Samhällsbyggnadsförvaltning

−

räddningstjänst (ram)

−

Teknikförvaltningen

−

lokalförsörjningsplan

60,0

60,0

−

reservkraft, Visby lasarett

12,4

0

−

hamnverksamhet

27,7

11,5

−

anslagsfinansierad verksamhet, inkl. pott

124,2

95,6

−

affärsdrivande verksamhet, VA, avfall

281,2

181,4

Byggnadsnämnden
−

fast pott

0,8

0,8

−

mätinstrument GIS

1,2

0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
−

pott

0,2

0,2

−

fordon

0,5

0

Kultur- och fritidsnämnden
−

pott

1,5

1,5

−

bibliotek

0,5

0,5

−

konstgräsplaner

0

3,0

Barn- och utbildningsnämnden
−

pott

6,0

6,0

−

lokalförsörjningsplan

6,5

12,0

−

IT

7,0

7,0
forts.
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
−

pott

3,0

3,0

−

Folkhögskolan

7,5

0,0

−

Wisbygymnasiet Norr

0,5

2,0

IT

2,5

1,4

−

Socialnämnden
−

- pott

5,0

5,0

−

-IT

1,5

1,1

Hälso- sjukvårdsnämnden
−

pott

22,0

22,0

−

lokalförsörjningsplan

10,0

34,0

−

Patientövervakningssystem

10,0

0

521,3

408

Investeringsbudget totalt
Regionstyrelsens förslag för beslut i fullmäktige

Strategisk plan och budget 2018-2020 fastställs.
Uppdrag i samband med strategisk plan och budget 2018-2020
• Alla nämnder får i uppdrag att redovisa insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt att rekrytera till bristyrken. Åtgärderna ska kopplas till respektive
nämnds kompetensförsörjningsplan. Uppdraget ska rapporteras till
budgetavstämningen 2017.
• Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 lämna en rapport på hur arbetet går med en integrerad
beroendevård mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
• Regionstyrelsen får tillsammans med berörda nämnder i Barnsamsamarbetet i
uppdrag att se över behov av och möjligheter för ytterligare insatser för barm, unga
och deras familjer. Uppdraget ska återrapporteras till budgetavstämningen 2017.
• Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden, får i uppdrag att
till budgetavstämningen 2017 återkomma med en statusrapport angående befintligt
skick för regionens sim - och ishallar.
• Regionstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och Arbetsförmedlingen att ta fram lämpliga
introduktionsutbildningar för nyanlända som svarar mot kompetensbehoven inom
Region Gotlands egna verksamheter, såväl som övriga kompetensbehov på Gotland.
•
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•
•

Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetavstämningen 2017 återkomma med
en statusrapport för VA-strategin.
Tekniska nämnden får i uppdrag att öka kapaciteten för att genomföra VA-planen
och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt på hela Gotland.
Nämnden får återkomma till budgetavstämningen 2017 med en statusrapport.

Regionstyrelsen beslutade också vid sitt sammanträde om följande uppdrag i samband
med strategisk plan och budget 2018-2020
•

•

•

•

•

•

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna insatser med målet att
minska sjuktalet i genomsnitt i regionen till högst 4,5 procent år 2020. Arbetet ska
återredovisas till regionstyrelsen i den ordinarie uppföljningsprocessen.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till regionstyrelsen i september 2017
föreslå hur ökat löneutrymme ska fördelas utifrån jämställdhet, bristyrken och
behålla-perspektivet.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ansöka om medel från Delegationen
för unga och nyanlända till arbete (DUA) för att utarbeta en lokal överenskommelse
om samverkan med Arbetsförmedlingen för att korta nyanländas väg till arbete eller
studier, med målsättning att etablering i studier eller arbete i så hög grad som möjligt
ska ske inom den tid som etableringsersättning utgår.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag på insatser för att rusta
Region Gotlands egna arbetsplatser för att kunna ta vara på större del av den
gotländska arbetskraften, både nyanlända och andra som i dag står långt ifrån
arbetsmarknaden, ex. genom att höja kompetensen gällande inkluderande
arbetsplatser samt kartläggning av befintliga arbetsuppgifter som skulle kunna
utföras av kortutbildade.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över hur arbetet ska ske för att öka
extern finansiering och säkerställa att det finns systematiska, samordnade och kända
processer för både primärkommunalt uppdrag och regionalt uppdrag.
Regionstyrelseförvaltningen ges i uppdrag att till budgetberedningen 2018 föreslå
fördelning av den redan beslutade besparingen om 7,5 mnkr 2019 på administration
och ledning på samtliga nämnder.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att intensifiera åtgärderna för att nå målet
årets tillväxtkommun.

Anföranden
Anföranden hålls av Stefan Nypelius (C), Leif Dahlby (S), Stefaan De Maecker (MP), Jesper
Skalberg Karlsson (M) och Lisbeth Bokelund (MP).
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Yrkanden
•

Ordförande föreslår att revisorernas begäran om höjning av budgetramen med
150 000 kronor (3 722 000 kronor totalt) för år 2018 bifalls.

•

Ordföranden föreslår att tekniska nämnden får återkomma till höstens budgetavstämning om fördelning av den del av investeringsbudgeten som avser mark och
stadsmiljö (15 miljoner kronor).

•

Björn Jansson (S) tillstyrker, med instämmande av Isabel Enström (MP) och Brittis
Benzler (V), regionstyrelsens förslag till strategisk plan och budget inklusive lagda
uppdrag.

•

Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) och Johan
Thomasson (L), bifall till driftsbudget enligt förslag C, M och L inklusive utökning av
näringslivsanslaget med 2,5 mnkr.

•

Johan Thomasson (L) yrkar att det i investeringsbudgeten ska ske tidigareläggning av
förstudien för simhall varför investeringsmedel ska avsättas.

•

Björn Jansson (S) yrkar avslag på Johan Thomassons yrkande om simhall.

•

Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) och Johan
Thomasson (L), om att följande uppdrag också ska beslutas av fullmäktige:
−

Ett HR-råd ska inrättas under regionstyrelsen (ev. regionstyrelsens arbetsutskott)
som får uppdrag att följa arbetet med lönebildning, kompetensförsörjning,
bemanningsplan och schemaläggning, omställningsarbete m.m. Koncernstyrnigen
i dessa frågor behöver bli tydligare.

−

För att stärka styrning och ledning av sjukhuset föreslås att en särskild styrelse
tillsätts ned ledamöter från profession och politik.

Ordföranden ställer proposition på förslaget om utökad ram för revisorerna med
150 000 kronor och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till strategisk plan och
budget enligt förslag S, MP och V och Eva Nypelius m.fl. yrkande om bifall till
driftsbudget enligt förslag C, M och L inklusive utökning av näringslivsanslaget med 2,5
mnkr. och finner att det avslås. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag. NEJ
för Eva Nypelius m.fl. yrkande om bifall till driftsbudget enligt förslag C, M och L
inklusive utökning av näringslivsanslaget med 2,5 mnkr. 36 röstar ja. 32 röstar nej. 3 är
frånvarande.
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Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag vinner
majoritet.
Ordföranden ställer proposition på Johan Thomassons yrkande om tidigareläggning av
förstudien för simhall och finner att det avslås.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius m.fl. tilläggsyrkande om två nya
uppdrag om HR-råd och särskild sjukhusstyrelse och finner att det avslås. Omröstning
begärs. JA för avslag på tilläggsyrkandet. NEJ för bifall till tilläggsyrkandet om två nya
uppdrag. 36 röstar ja. 32 röstar nej. 3 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår
hur var och en röstar. Tilläggsyrkandet avslås.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om uppdrag och finner att
de bifalls.
Ordförande finner att strategisk plan och budget för 2018-2020 med driftsbudget och
investeringsbudget samt givna uppdrag är bifallna.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
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Exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för
2019-2021
RS 2017/280

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-27
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 133

Regionfullmäktiges beslut
•

Exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för 2019 - 2021 fastställs med
tillägget att regionstyrelsens beslut i punkt två får följande tillägg: ”samt uppskatta
behovet av markförvärv”.

Regionstyrelseförvaltningen har utarbetat en exploateringsbudget för 2018 och
exploateringsplan för 2019-2021 samt planer för byggande av bostäder inklusive
infrastruktur på både privat mark och på Region Gotlands mark.
Regionstyrelsen beslöt på sitt sammanträde den 30 maj att:
•
•
•
•

•

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med en rapport som visar
regionens totala markinnehav. Redovisas preliminärt 15 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa inventering av enkelt byggbar
mark i våra tätorter. Redovisas preliminärt 15 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa innehavet av industrimark.
Redovisas preliminärt 15 augusti 2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att redovisa resultatet av
”gluggutredningen” inför beslut i regionstyrelsen. Redovisas preliminärt 15 augusti
2017.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att se över regionens åtaganden kopplat
till exploateringar och återkomma med förslag på hur regionens framtida
driftskostnader för gator, grönytor m.m. vid försäljning av mark kan minskas.
Redovisas preliminärt 31 oktober 2017.

Regionstyrelsen har, i enlighet med Regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
exploateringsbudget för 2018 och exploateringsplan för 2019-2021 fastställs.
Anföranden
Anföranden hålls av Isabel Enström (MP) och Lars Thomsson (C).

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 88 forts.
Yrkande
•

Anna Hrdlicka (M) yrkar, med instämmande av Björn Jansson (S), att regionstyrelsens
beslut i punkt två får följande tillägg: ”samt uppskatta behovet av markförvärv”.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Anna Hrdlickas
tilläggsförslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi och enheten för hållbar utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 89

Lån till Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg
RS 2017/345

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-04
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 112

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige delegerar till regionstyrelsen att inom en ram på högst 4 300 000
kronor låna ut medel till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när
investeringen är fullgjord. Överstiger slutlig lånesumma ramen skall nytt beslut
fattas.

•

En förutsättning för utlåningen är att övriga medlemmar i förbundet gör
motsvarande åtaganden.

•

Lånet ska hanteras via finansförvaltningen

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
Kommunalförbundet har bildats för att uppnå större rådighet över den nationella
planeringen och utförandet av ambulansflygverksamheten jämfört med dagens situation
där marknaden upprätthålls av en dominerande leverantör med vilken landsting/
regioner träffar avtal av ofta kortfristig art.
Kommunalförbundets verksamhetsidé är att ta kontroll över dirigeringsfunktionen och
den medicintekniska utrustningen samt svara för bemanning med medicinsk personal.
Beträffande den flygoperativa delen har man funnit att en ekonomiskt fördelaktig
uppdelning är att kommunalförbundet äger flygplanen medan man upphandlar själva
flygtjänsten.
Upphandling av flygplanen pågår under våren 2017 och ingående av avtal om köp
förutsätter en finansieringslösning senast 1 juli. Olika finansieringsmöjligheter har
utretts; lån på marknaden, lån från Kommuninvest eller lån direkt från landstingen/regionerna, varvid den sista lösningen befunnits vara den bästa.
Förbundets stadgar möjliggör upptagning av lån upp till 600 miljoner kronor enligt 2015
års prisnivå. Summan uppräknas med 3 procent per år vilket gör att en framräkning till
2020, då flygplanen beräknas levereras, ger summan 695,5 miljoner.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 89 forts.
Fördelningen av lånebeloppet mellan landsting/regionerna följer samma fördelningsmodell som skall gälla för den fortsatta fördelningen av förbundets kostnader för
koordineringscentral, medicinteknisk utrustning och administration
Hälso- och sjukvården i Region Gotland är beroende av att anlita ambulansflygplan för
patienttransporter, dels under de månader då flygning med ambulanshelikopter ofta
hindras av väderförhållanden, dels vid flygning av mer än två patienter samtidigt eller för
längre sträckor. Hittills har detta skett genom avrop hos marknadsaktörerna, varav en är
dominerande, utan att upphandlingsavtal tecknats.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att
−

Regionfullmäktige delegerar till regionstyrelsen att inom en ram på högst 4 300 000
kronor låna ut medel till Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg för
finansiering av investering i ambulansflygplan. Slutgiltigt belopp fastställs när
investeringen är fullgjord. Överstiger slutlig lånesumma ramen skall nytt beslut
fattas.

−

En förutsättning för utlåningen är att övriga medlemmar i förbundet gör
motsvarande åtaganden.

−

Lånet ska hanteras via finansförvaltningen.

Regionstyrelsen har, i enlighet med Regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 90

Visby Kransborren 1, exploateringsavtal och köpekontrakt
RS 2017/155

- (Regionstyrelsen 2016-02-04 (RS § 14 )
- Regionfullmäktige 2017-05-15, § 54
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-23 reviderad
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 142

Regionfullmäktiges beslut
•

Exploatörens upprättade genomförandeplan avseende projektet godkänns.

•

Exploateringsavtal med K-lokko Skogen AB godkänns.

•

Köpekontrakt avseende försäljning av Visby Kransborren 1 till K-lokko Skogen AB
för en köpeskilling av 8 050 000 kronor godkänns.

Jäv
Peter Wennblad (M) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.
Reservation
Följande reserverade sig mot beslutet till förmån för avslag:
Brittis Benzler (V), Lars Siggelin (V), Jan Svensson (V), Thomas Gustafson (V), Helén
Kristiansson (V), Lars Bjurström (V), Stefaan De Maecker (MP), Isabel Enström (MP), Karin
Wizén (V), Ola Matting (MP), Cecilia Nygren (MP), Robert Hall (MP), Lena Stenström (MP,
Karl-Allan Nordblom (MP) och Lisbeth Bokelund (MP).
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 Klokko Skogen AB). Anbudet uppfyllde uppställda krav och överenskommen köpeskilling
uppgick till 8 050 000 kronor. Regionstyrelsen beslutade i februari 2016 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 K-lokko 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.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 90 forts.
Ärendet om Visby Kransborren 1, exploateringsavtal och köpekontrakt har
återremitterats från regionfullmäktige i maj 2017 med motivering om att få frågan om
eventuellt vite vid ”annan användning” klarlagt och om vite ska betalas en gång eller
fortlöpande tills felen åtgärdats, samt
fastställa att ”boende” – permanent eller periodvis inte blir möjligt, det vill säga att
planens intentioner upprätthålls.
Regionstyrelseförvaltningen har i reviderad tjänsteskrivelse och PM gjort förtydliganden
och klargörandet i ärendet. Ändringar är även gjorda i köpekontraktet för att förtydliga
och säkerställa att detaljplanens ambitioner också genomförs. I korthet har följande
ändringar i kontraktet införts:
- En ny § 1 har lagts till där det slås fast att syftet är att det på fastigheten ska bedrivas
hotellverksamhet i enlighet med detaljplan, bygglov samt att med hotellverksamhet
avses detsamma som i lagen (SFS 1966:742) om hotell- och pensionatsrörelse.
-

§ 2 har kompletterats med det numera fattade beslutet om bygglov (2017-05-08).

-

En ny § 4 har införts som reglerar hur och när tilläggsköpeskilling ska tillämpas.
Villkoret innebär att tilläggsköpeskilling utgår om fastighetens användning ändrats
med anledning av planändring som initierats av fastighetsägaren. Tilläggsköpeskilling
kan utgå en gång.

-

Tidigare § 14 som innehöll villkor om vite har tagits bort med hänvisning till att
frågan regleras i §4 i nya avtalet.

Med de gjorda förändringar som regionstyrelseförvaltningen genomfört i
köpekontraktet enligt ovan redogörelse, anser förvaltningen att ärendet nu kan gå vidare
för hantering och beslut av regionstyrelse och regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag i reviderad
tjänsteskrivelsen, tillstyrkt förslaget.
Anföranden
Anföranden hålls av Anna Hrdlicka (M), Lars Thomsson (C), Björn Jansson (S), Sven
Bosarfve (M).
Yrkande
• Brittis Benzler (V) yrkar, med instämmande av Stefaan De Maecker (MP) och Elin

Bååth (Fi) avslag på regionstyrelsens förslag.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 90 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Brittis Benzlers yrkande
om avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag. NEJ för Brittis Benzlers yrkande om avslag. 53 röstar ja. 16
rösta nej. 2 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag vinner majoritet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 91

Regelverk för trygghetsboenden
RS 2017/383

- Regionfullmäktige 2017-03-27, § 34, återremiss
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-09
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 136

Regionfullmäktiges beslut
Regelverket för stöd till trygghetsboenden godkänns och fastställs.
• Följande ändringar ska införas i förslaget till Region Gotlands regelverk för stöd till
trygghetsboenden:
- Under rubriken ”Kriterier för trygghetsboende”
- Följande sats läggs till efter ”gemensamma portal*”: ”eller gemensam
bostadsförmedling”
- Följande mening ändras ”*arbetet med att utreda möjligheter att skapa en portal
för trygghetsbostäder kommer att påbörjas under hösten 2017” till ”* Under 2017
påbörjas en utredning för att skapa rutiner för anvisning till trygghetsbostäderna
utifrån en gemensam portal/kö.”
• Under rubriken ”Vem kan söka trygghetsboende”
- Följande mening läggs till efter ”För de som uppfyller kraven på trygghetsboende
förmedlas bostad utifrån kötid”: ”Medicinska och sociala förturer kan beviljas*.”
• Regionstyrelsen får uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden om ansökan
om stöd enligt detta regelverk.
•

Regionstyrelsen beslutade 2014 (RS § 252) att stödja uppförandet av ett trygghetsboende
som pilotprojekt inom fastigheten Visby Adjutanten 2. Regionstyrelseförvaltningen (då
ledningskontoret) fick samtidigt i uppdrag att utarbeta ett regelverk för
trygghetsboenden.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27 (Rf § 34) att sälja fastigheten Visby Adjutanten
2 till företaget Adjutanten 2 AB för att möjliggöra för företaget att på fastigheten
uppföra ett trygghetsboende. Vid samma tillfälle tog fullmäktige beslut om att till
regionstyrelsen återremittera ärendet om regelverk för trygghetsboende.
Regionstyrelseförvaltningen ser det som angeläget att ett regelverk snarast kan fastställas
och därigenom ge bostadsexploatörer på Gotland förutsättningar för att investera i och
uppföra trygghetsboenden. Med anledning därav har förvaltningen arbetat fram ett
förslag till regelverk, vilket föreslås antas av fullmäktige för att börja gälla från den 1 juli
2017.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 91 forts.
Regelverket utgår ifrån att alla trygghetslägenheter ska vara hyresrätter och att
fördelningen av lägenheter ska ske på lika villkor för alla sökande. Med anledning därav
vill regionstyrelseförvaltningen utreda möjligheterna att samla alla bostäder under en
portal och att inrätta en gemensam förmedling för alla trygghetsbostäder.
Föreslaget regelverk innehåller också bestämmelser kring stöd till bostadsexploatörer
som nyproducerar byggnad för att inhysa trygghetslägenheter. Som grund för att beviljas
stöd ligger att projektet ska kunna beviljas investeringsstöd av Boverket inom ramen för
”Förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för
äldre personer”. De regelverk som föreslås gälla för region Gotland avviker till delar
från Boverkets regler, såtillvida att åldersgränsen är högre (70 år mot Boverkets 65 år)
samt att region Gotland inte ger stöd för ombyggnad.
Det ekonomiska stöd som region Gotland föreslås tillhandahålla för de bostadsprojekt
som uppfyller villkoren i regelverket, uppgår till följande belopp:
−

Bidrag för boendevärd beräknas utifrån antalet lägenheter.

−

För bostadshus med upp till 30 lägenheter ges totalt 275 000 kr/år.

−

För bostadshus med 31-60 lägenheter ges totalt 375 000 kr/år.

−

För bostadshus med mer än 60 lägenheter ges totalt 475 000 kr/år.

−

Bidrag för gemensamhetslokal utgår med 1600 kr/kvm/år, dock maximalt för yta
som motsvarar 2 kvm per lägenhet i byggnaden.

Regionstyrelsen ansvarar för att handlägga och finansiera ärenden inom detta regelverk.
Tillkomsten av fungerande och attraktiva trygghetsboenden på Gotland kan komma att
ha en positiv effekt när det gäller det långsiktiga behovet av vårdplatser inom äldreomsorgen. På sikt kan detta påverka planeringen av nya vård- och omsorgsboenden. Detta
första trygghetsboende om 68 lägenheter beräknas vara klart för inflyttning hösten 2018,
vilket då får budgeteffekter under del av detta år. Regionstyrelseförvaltningen uppskattar
att det fram till 2019 kan komma att uppföras ca 100 lägenheter inom boendeformen.
Förutsatt att dessa kvalificerar sig för att beviljas stöd inom föreslaget regelverk, kan det
komma att innebära ett behov om ca 1 mnkr per år i budgetmedel.
Finansieringen för kommande år bör hanteras inom ramen för ordinarie budgetprocess.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 91 forts.
Regionstyrelseförvaltningen anser att det är lämpligt att utvärdera föreslaget regelverk
när det gäller tillämpning och utfall efter att ett första trygghetsboende har tagits i bruk.
Det finns ett antal områden som kan utredas mer ingående för att pröva huruvida dessa
ska införlivas i regelverket. Det gäller frågor kring en gemensam portal eller bostadsförmedling av trygghetslägenheter, införande av social och medicinsk förtur till trygghetsbostäder, samt var ansvaret för hantering av trygghetsboenden ska finnas inom region
Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att besluta att godkänna föreslaget
regelverk för stöd till trygghetsboenden för fastställande i regionfullmäktige, samt att
föreslå fullmäktige att besluta att till regionstyrelsen delegera uppgiften att fatta beslut
om bidrag med stöd av regelverket.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår också att regionstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att i samverkan med berörd förvaltning utreda och återkomma till
regionstyrelsen i frågor kring utveckling av regelverket när det gäller internt ansvar för
hantering av frågan, system för förturer till bostad samt frågor kring portal/gemensam
förmedling av trygghetsboenden.
Arbetsutskottet föreslår i enlighet med regionstyrelseförvaltningen att regelverket
fastställs och att uppdrag ges till regionstyrelsen om att fatta beslut om bidrag.
Regionstyrelsen har föreslagit att regelverket fastställs med följande ändringar att införas i
förslaget till Region Gotlands regelverk för stöd till trygghetsboenden:
Under rubriken ”Kriterier för trygghetsboende”
- Följande sats läggs till efter ”gemensamma portal*”: ”eller gemensam
bostadsförmedling”
- Följande mening ändras ”*arbetet med att utreda möjligheter att skapa en portal
för trygghetsbostäder kommer att påbörjas under hösten 2017” till ”* Under 2017
påbörjas en utredning för att skapa rutiner för anvisning till trygghetsbostäderna
utifrån en gemensam portal/kö.”
• Under rubriken ”Vem kan söka trygghetsboende”
- Följande mening läggs till efter ”För de som uppfyller kraven på trygghetsboende
förmedlas bostad utifrån kötid”: ”Medicinska och sociala förturer kan beviljas*.”
• Regionstyrelsen får uppdrag att svara för uppgiften att besluta i ärenden om ansökan
om stöd enligt detta regelverk.
-

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 91 forts.
Yrkande
•

Ola Lindvall (C) yrkar avslag på tilläggen till regelverket. I detta instämmer Eva
Nypelius (C) och Anna Hrdlicka (M).

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Ola Lindvalls yrkande
om avslag på tilläggen i regelverket och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. Ja för regionstyrelsens förslag. Nej för Ola Lindvalls yrkande om
avslag på tilläggen i regelverket. 38 röstar ja. 31 röstar nej, 2 frånvarande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag med tillägg vinner
majoritet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 92

Inspiration Gotlands framtida roll och verksamhet
RS 2017/76

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-24
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 138

Regionfullmäktiges beslut
•

Ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland AB flyttas senast den 31 december
2017 till, regionstyrelsen och dess förvaltning, regionstyrelseförvaltningen.

Jäv
Inger Harlevi (M) och Karl-Allan Nordblom (MP) anmäler jäv och deltar inte i ärendets
behandling.

Styrelsen för Regionens helägda dotterbolag Inspiration Gotland AB begärde vid
styrelsemötet den 9 januari 2017 att ägaren skyndsamt ska utreda ”framtida
verksamhetsformer i syfte att öka samverkan mellan aktörer för Gotlands varumärke
och attraktionskraft”. Utöver detta så behöver också utredas
effektiviseringsmöjligheter, inte minst mot bakgrund av de omfattande ekonomiska
besparingar som regionfullmäktige beslutat om. Bolagets verksamhet är
anslagsfinansierad av Region Gotland och finansieras över regionstyrelsens budget.
Regionstyrelseförvaltningens lämnade föreslag till regionstyrelsen där man bedömde att
en utredning om bolagets roll och verksamhet var befogad, dels med hänsyn till de
ledningsutmaningar som förevarit de senaste åren och dels till följd av att näringslivet i
allmänhet genom föreningen Tillväxt Gotland och besöksnäringen Gotlands Förenade
Besöksnäring i synnerhet stärkt sin organisering och sitt engagemang.
Regionstyrelseförvaltningen bedömde också att det är skäligt att de utbudsminskningar
som hela Region Gotland arbetar med också beaktas i den fortsatta verksamheten,
oavsett hur den bedrivs. Resurserna för tillväxtarbete behöver belysas och optimeras,
sett till de mål som regionfullmäktige fastställt i det regionala tillväxtprogrammet. Viktigt
att notera är bolaget även fått ta över en del av de uppdrag som tidigare låg på Gotlands
näringslivs- och etableringsservice AB i samband med att dess verksamhet upphörde,
något som inte heller har reglerats fullt ut.
Regionstyrelsen gav den 23 februari 2017 uppdrag åt regionstyrelseförvaltningen att
skyndsamt utreda bolagets framtida roll och verksamhet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 92 forts.
Den utredning som regiondirektören tillsatt har nu presenterat sina förslag som
sammanfattats som följer:
Sammanfattning av förslag
Arbetsgruppen förordar en avveckling av Inspiration Gotland och dess verksamhet med
en överföring av de olika verksamhetsdelarna till Region Gotland. Angående Gotland
Convention Bureau och evenemangslotsen presenteras två förslag där det ena innebär
att helheten förläggs hos Region Gotland och där det andra innebär att en extern aktör
erbjuds att driva verksamheten men att Region Gotland säkrar inflytandet över det
strategiska destinationsutvecklingsarbetet.
Organisering
−

Platsvarumärkesarbetet är en regional utvecklingsfråga och flyttas till
regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.

−

Turistbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.

−

Inflyttarbyrån flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.

−

Företagslots flyttas till regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland.

−

GCB och evenemangslots slås ihop och kan antingen bli en hel verksamhet inom
regionstyrelseförvaltningen, Region Gotland eller så läggs delar på extern aktör.

Regionstyrelsen har föreslagit ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland AB flyttas
senast den 31 december 2017 till, regionstyrelsen och dess förvaltning,
regionstyrelseförvaltningen.
Regionstyrelsen har beslutat att
−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera överföringen av verksamhet
och personal för Region Gotlands del samt att samverka med Inspiration Gotland
AB, i syfte att säkerställa en väl fungerande överföring.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att undersöka förutsättningarna för och
konsekvenserna av att upphandla verksamheten Gotland Convention Bureau samt
arbetet med att få företagsetableringar till Gotland i förhållande till att driva
verksamheten vidare i Region Gotlands regi samt förstärkt samarbete med
näringslivet i detta.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 92 forts.
−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att samordna de tillståndsinriktade
delarna av företags- och evenemangslotsen samt att stärka arbetet i relation till
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att – mot bakgrund av neddragningen av
verksamhetsbidraget samt besparingarna på regionstyrelseförvaltningen – i
effektiviseringssyfte se över hur överföringen av verksamhet och resurser kan bidra
till en optimering i genomförandet av det regionala tillväxtarbetet.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återrapportera hur arbetet fortskrider
under hösten.

−

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda den framtida användningen av
Donnerska huset.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut – punkt 1 – och
finner att det bifalls. Ordföranden förklarar att övriga punkter har regionstyrelsen redan
fatta beslut om.
Expedieras:

Inspiration Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen Regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 93

Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland
RS 2016/866

- (Regionfullmäktige 2016-06-20, § 90)
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-005-02
- Regionstyrelsen 2017-050-30, § 135

Regionfullmäktiges beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas per den
2017-12-31. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsen med förslag på organisationstillhörighet för samtliga verksamheter
inom kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen.

•

En successiv överflyttning av utvald operativ verksamhet kan ske under perioden
augusti till december 2017.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på besparingar upp till
15 mnkr inkluderande avveckling av nämnd och förvaltning.

•

Regionstyrelsen bereder Kultur- och fritidsnämndens besparingsförslag till
budgetavstämningen 2017.

Regionfullmäktige beslutade i juni 2016 att ge regionstyrelsen i uppdrag att utreda en
alternativ och mer effektiv politiker- och förvaltningsorganisation för kultur- och
fritidsverksamheten i Region Gotland. Regiondirektören tillsatte en ensamutredare att
utreda förutsättningarna för detta. Utredningen resulterade i rapporten ”Framtida
kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”.
Utredningens rekommendation blev att kultur- och fritidsnämnden med förvaltning ska
läggas ner och att dess verksamheter överförs till andra nämnder. I vissa fall föreslås
överflyttning av verksamhet åtföljas av ett sparbeting.
Remissomgången av utredningsförslaget har gett tio interna yttranden från Regionens
nämnder och tio yttranden från externa aktörer. Efterföljande beredningsarbete av dessa
remissvar slår fast att det finns behov av ett fördjupat arbete för ett antal utpekade
områden för att kunna slå fast den nya organiseringen i detalj. Däremot är den
övergripande bedömningen att det inte finns faktiska argument som sammantaget talar
emot regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av kultur- och fritidsnämnden
och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra, utpekade
nämnder/förvaltningar.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 93 forts.
För att värna såväl medarbetare som verksamhet långsiktigt är förslaget nu att fatta ett
slutgiltigt beslut om organisationsförändringen i regionfullmäktige den 19 juni 2017,
men att samtidigt öppna för vidare fördjupningsarbete för att säkra den slutliga
avvecklings- och överföringstidpunkten som föreslås bli 31 december 2017. Förslaget är
även att öppna för att överföring av utvald, operativ verksamhet kan ske successivt
under hösten givet att båda parter är överens.
Bedömningen som slås fast är att det inte finns faktiska argument som sammantaget
talar emot regionstyrelsens inriktningsbeslut om avveckling av kultur- och
fritidsnämnden och dess förvaltning och överföring av verksamhet till andra, utpekade
nämnder/förvaltningar. Dock har beredningsarbetet uppmärksammat att det finns
behov av förtydliganden för ett antal områden. Detta för att kunna slå fast den nya
organiseringen mer i detalj för att säkra verksamheten efter överföring, liksom att få god
kunskap om hur både ekonomin för verksamheten kommer se ut och hur stor
besparingen rent faktiskt blir.
Vid regionstyrelsens arbetsutskott 2017-04-11 lyftes behovet om ytterligare
fördjupningsarbete, vilket påbörjats under beredningsarbetet, och behöver fortsätta
skyndsamt. I beredningsarbetet påtalas även behovet om att skyndsamt, men
strukturerat och systematiskt, påbörja arbetet med planering för överföring av
verksamhet såväl som avveckling av en nämnd och dess förvaltning. För att göra det
behöver en anpassad projektgrupp (och antagligen flera delprojekt) utses och ges
förutsättningar för att bland annat tidsmässigt ta sig an detta viktiga arbete.
Projektgruppen behöver bland annat få som ansvar att fortsätta arbetet med den
fördjupade beskrivningen av utredningsområdena. Baserad på ny kunskap ska arbetet
sedan mynna ut i ett justerat organisationsförslag över förvaltningarna och nämnderna,
som bland annat ser till verksamheternas framåtriktade strategiska ansvar och det
verkställighetsansvaret.
I utredningen föreslås besparingar inom främst administrationen, men även inom
föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet. Om beslut om avveckling av
förvaltning och nämnd tas i Regionfullmäktige är den ekonomiska besparingen som är
beslutad för kultur- och fritidsområdet för 2018 i princip avklarad. Detta gäller under
förutsättning att inget oförutsett framkommer vid arbetet med de områden som föreslås
fördjupas innan slutligt beslut tas.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 93 forts.
Övriga besparingar avseende föreningsstöd, anläggningar, samt biblioteksverksamhet
som ska verkställas i budget 2019 landar då på mottagande nämnd att effektuera.
För att med hög kvalitet och rättssäkerhet nå förslaget om avveckling senast 2017-12-31
är bedömningen att det är nödvändigt att eftersträva att det avsätts tre månader (kvartal
tre 2017) för det praktiska arbetet med att förbereda för överföring av verksamhet. Det
betyder i praktiken att det detaljerade och slutliga beslutet, om hur/var verksamhetens
olika delar ska överföras och avveckling skall gå till, behöver fattas på Regionfullmäktige
den 25 september 2017, se tidslinjen nedan.
Tidslinjen gör det tydligt att arbetet med att skapa personella resursmässiga
förutsättningar, exempelvis i en projektorganisation, för arbetets olika delar behöver ske
skyndsamt. Det är inte minst viktigt att skapa bra förutsättningar för den föreslagna
utökade förvaltningsperioden för befintlig nämnd och förvaltning. Som olika remissvar
har påpekat så behöver ett omfattande, noggrant och strukturerat arbete göras. Ett
möjligt sätt att se på nödvändig organisering för detta arbete beskrivs i figuren nedan.
Ansvarig för att skapa dessa förutsättningar är förvaltningschef på
regionstyrelseförvaltningen.
Det justerade organisationsförslaget ska då självklart även ta höjd för och bemöta
yttranden som handlar om ökat resursbehov, behov om att hålla ihop olika
verksamhetsområden, hur den politiska styrningen behöver se ut, och säkra att såväl
fritids- som kultur- och ungdomsverksamheten blir likvärdigt hanterade och bemannade
utefter behov som skapar förutsättningar för långsiktighet/hållbarhet.
Remissuppdraget och beredningsarbetets syften är att ge bra förutsättningar för att ge
Region Gotland goda förutsättningar för att ha kunskap om vad för verksamhet som
man har förutsättningar att erbjuda medborgarna både på kort (1 januari 2018) och lite
längre sikt (2019-2020), och till vilken kostnad.
Regionstyrelsen har föreslagit att
−

Kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen avvecklas per den
2017-12-31. Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma till
regionstyrelsen med förslag på organisationstillhörighet för samtliga verksamheter
inom kultur- och fritidsnämnden/kultur- och fritidsförvaltningen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 93 forts.
−

En successiv överflyttning av utvald operativ verksamhet kan ske under perioden
augusti till december 2017.

−

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att ta fram förslag på besparingar upp till
15 mnkr inkluderande avveckling av nämnd och förvaltning.

−

Regionstyrelsen bereder Kultur- och fritidsnämndens besparingsförslag till
budgetavstämningen 2017.

Regionstyrelsen har beslutat
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram fördjupade beskrivningar
och beslutsunderlag för utredningsområdena och redovisa detta arbete löpande för
beslut i regionstyrelsen.
- Ärendehantering, kansli, samt stab
- Bidragsverksamheten (även en del av punkten nedan)
- Verksamhet som föreslås flyttas till TN/TKF
- Politisk styrning inklusive delegation och reglemente
- Kultursamverkansmodellen
- Fritids- och idrottsverksamheten
- Gränssnitt verksamhet respektive verkställighet
- Konsekvenser ekonomi och besparingar
• Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att säkra den strategiska samordningen för
överföring och mottagande av verksamhet, samt avveckling av berörd nämnd och
förvaltning.
• Regionstyrelseförvaltningen ska därutöver aktivt bidra till att upprätthålla kulturoch fritidsförvaltningens kapacitet och kvalitet under 2017.
•

Yrkanden
• Ulf Klasson (L) yrkar att den 2:a punkten i beslutsförslaget ändras ”till 1 oktober”

istället för ”under perioden augusti till december 2017”.
• Meit Fohlin (S) yrkar avslag på Ulf Klassons ändringsyrkande.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Ulf Klassons
ändringsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 94

Taxor och avgifter för kultur- och fritidsförvaltningen
RS 2017/219

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-04
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 137

Regionfullmäktiges beslut
•

Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av entréavgifter till simhallar
antas att gälla från 1 juli 2017.

•

Kultur- och fritidsnämndens förslag till förändring av taxa i ICA Maxi arena antas
att gälla från 1 juli 2017.

•

Kultur- och fritidsnämndens avgiftsförändringar avseende logi i skolsal vid
idrottsarrangemang, övertidsavgift på kurslitteratur samt avgift vid hyra av Säve aula
godkänns.

•

Avgiftslistan för kultur- och fritidsförvaltningen revideras.

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit en höjning av vissa taxor och avgifter inom
nämndens verksamhetsområde.
Entréavgifterna till simhallarna föreslås öka med 10 procent vilket bland annat innebär
en höjning från 50 kronor till 55 konor för vuxna samt från 30 kronor till 35 kronor för
barn och unga. De föreslagna avgifterna är i paritet med simhallar av liknande storlek på
andra orter i landet.
Avgifterna för match i ICA Maxi arena föreslås förändras så att de separata avgifterna
för mediakub, LED sarg och vip-loger vid match med entréavgift bakas in i ett timpris
baserat på 4 timmar. Förändringen innebär att ett arrangemang med allt inräknat får ett
lägre timpris jämfört med dagens avgifter.
Taxan för logi i skolsal för idrottsarrangemang ändrades av regionfullmäktige 2015-0615 § 193 till 100 kronor per person och natt. Kultur- och fritidsnämnden beslutade den
1 april 2016 att sänka taxan till 66 kronor per person och natt då höjningen som
genomfördes tidigare upplevdes vara för kraftig. Innan höjningen var taxan 55 kronor
per person och natt. Avgiften under Almedalsveckan fortsätter att gälla enligt
regionfullmäktiges beslut, dvs. en avgift på 1 500 kronor för logi på golv, max 10 och
minst 5 personer per klassrum och dygn.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 94 forts.
Övertidsavgiften på kurslitteratur har ändrats från 20 kronor till 10 kronor per dag och
den maximala lånetiden blir 7 dagar istället för som tidigare 2 respektive 14 dagar.
Med anledning av renoveringen av Säve aulan höjs föreningstaxan från 72 kronor per
timme till 80 kronor per timme. Vid normaltaxa tas maxtaxan på 3 300 kronor per dag
tas bort och ersätts av en timtaxa på 700 kronor per timme.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot kultur- och fritidsnämndens
förslag till förändrade taxor och avgifter.
På grund av tidsbrist i arbetsutskottet får ärendet gå direkt till regionstyrelsen utan
förslag till beslut.
Regionstyrelsen har föreslagit att taxorna antas.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 95

Information om kostutredning 2018-2022
RS 2017/245

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 134

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen godkänns och läggs till handlingarna .

I samband med strategisk plan för perioden 2018-2022 gav fullmäktige regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att revidera skolköksplanen för 2018-2022.
En specifik skolköksplan har aldrig funnits, utan planen för skolköken är en del i den
totala kostutredningen som innefattar samtliga kök och restauranger med behov av
investeringar.
Regionstyrelseförvaltningen har av regionstyrelsen fått i uppdrag (§ 293, 2009-10-26) att
öka kvaliteten på hela måltidsupplevelsen. Detta ska ske bland annat genom sänkta
varmhållningstider och ökad andel matlagning från grunden nära gästen. Organisationen
ska präglas av ambitionen i Mat & Måltidspolicyn (RS 2014/267).
Uppdraget innebar att dåvarande serviceförvaltning med utgångspunkt i direktivet skulle
ta fram en plan för genomförande av förändrad måltidsorganisation, sedermera kallad
kostutredning (SF 2010/250)
I mars 2017 har en ny översyn av kostutredningen genomförts. Dialoger har förts med
berörda förvaltningar (i första hand utbildnings- och arbetslivsförvaltningen) för
samordningsplanering, och nya kostnadsuppskattningar har gjorts av projektavdelningen
inom teknikförvaltningen. Tidigare kostnadsuppskattningar är inte längre helt korrekta
bland annat med anledning av den starka byggmarknaden på Gotland. Kostnaderna
förväntas även öka de närmaste åren, till stor del beroende på en stark byggmarknad på
Gotland.
Resultatet av översynen redovisas i kostutredning 2018-2022 med uppdateringar utifrån
tidigare genomföra översyn 2014/2015 (SF 2015/49). Även objekt som inte är
påbörjade men planerade till 2017 redovisas i kostutredningen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 95 forts.
Med anledning av arbetsutskottets uppdrag har regionstyrelsen fått regionstyrelseförvaltningens statusrapport om gjorda investeringar i kök sedan regionstyrelsens beslut
2009.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att beskrivna behov avseende kök och
restauranger är relevanta och att kostutredningen antas.
Konsekvensen av att skjuta på hela eller delar av i kostutredningen föreslagna objekt är
ökad risk för akuta oplanerade åtgärder och svårigheter i att fullt ut uppfylla uppdraget.
Regionstyrelsen har beslutat att förslaget till kostutredning 2018-2022 antas med de
justeringar som följer av beslutet om investeringsbudgeten och att den överlämnas till
regionfullmäktige för information.
Ordföranden ställer proposition på om informationen kan godkännas och finner att så
är fallet.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Måltid

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 96

Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet, antagande
RS 2015/184

- Förslag FÖP Östergarnslandet och Katthammarsvik
- Utställningsutlåtande
-Plankarta inför antagande
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-06-02, bemötande
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 115

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslag till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik och
antas med nedanstående ändringar:
1.

Område V i Katthammarsvik, sid 65, området öster om vägen, läggs tillbaka.

2.

I utställningslåtandet inför antagande står på sid 3 att två punkter från sid 42
kring Vatten och avlopp flyttas till sid 19 och att en tredje punkt läggs till enligt
nedan: “Anslutningspunkt ska finnas framdragen till tomtgräns”. Denna tredje
punkt ska strykas.

3.

Justering sidan 60 med tillägg i första spalten sista stycket enligt nedan:
“Detta är i dagsläget inte aktuellt då det skulle medföra mycket höga kostnader
för VA-kollektivet. Det anses inte heller troligt att i närområdet hitta en bättre
recipient”.

4.

Tillägg i planförslaget på sidan 69 enligt nedan:
“Regionen är positiv till förslag som inkommit angående en utbyggnad av en
cykel- och vandringsled mellan viktiga målpunkter i Katthammarsvik. Regionen
har dock inga ekonomiska medel att bidra med till en utbyggnad. Ett förslag på
hur leden skulle kunna dras finns i utställningsutlåtandet.” (i enlighet med
samhällsbyggnadsförvaltningens skrivelse om bemötande av ändringsyrkandena).

R e se rv a t i o n
Följande reserverar sig till förmån för Lars Thomssons (C) yrkanden, se särskild lista.
Dåvarande kommunstyrelsen (nuvarande Regionstyrelsen) gav (2010-03-25, § 68) i
uppdrag att utarbeta ett förslag till fördjupad översiktsplan för bland annat
Östergarnslandet. Utgångspunkten för arbetet skall utgöras av de strategier och riktlinjer
som redovisas i översiktsplan för Gotland, antagen av fullmäktige i juni 2010.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 96 forts.
Det övergripande syftet med planen är att utifrån Östergarnslandets specifika förutsättningar skapa möjligheter för en framtida positiv utveckling där människor skall
kunna bo och leva tryggt i en lång tidshorisont. I planförslaget behandlas frågor som
utgör förutsättningar för detta – allmän service, områden lämpliga för bostäder och
verksamheter, kommunikationer, IT-utbyggnad (bredband), vägar, vatten och avlopp
etc.
Det lokala engagemanget har varit stort och många goda idéer har kommit fram under
såväl samråds- som utställningsskedet. Många av dessa har också arbetats in i det slutliga
planförslaget.
En central utgångspunkt har, i likhet med planerna för Storsudret och Fårö, varit att
skapa en mer samlad bebyggelse. Därför föreslås i första hand att nya bostäder
lokaliseras till områden där det redan finns bebyggelse. Ur ett socialt perspektiv skapar
en samlad bebyggelse ökad trygghet genom möjligheten att lättare kunna umgås och
hjälpa varandra vilket är speciellt viktigt för de grupper som inte har tillgång till bil eller
som bor i områden där de allmänna kommunikationerna är dåliga.
De synpunkter som kommit in under utställningsskedet har föranlett ett antal förslag till
ändringar i det slutliga planförslaget. Inkomna remissvar och förslag till ändringar
redovisas i tillhörande Utlåtande. Ändringarna är införda i plankartan.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att planförslaget godkänns och överlämnas till
regionfullmäktige för antagande efter eventuella redaktionella justeringar.
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget yttrande till regionstyrelsen.
Regionstyrelsen godkänner förslaget till fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik och överlämnar förslaget, efter eventuella redaktionella justeringar, till
regionfullmäktige för antagande.
Regionstyrelsen beslutar också att ärendet ska kompletteras till regionfullmäktiges
sammanträde med tjänstemannayttrande över ändringsförslag till bebyggelseområden
m.m.
Till regionfullmäktiges sammanträde föreligger samhällsbyggnadsförvaltningens
bemötande av ändringsyrkandena från regionstyrelsens sammanträde.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 96 forts.
Yrkanden
• Meit Fohlin tillstyrker regionstyrelsens förslag och med yrkanden enligt nedan:

1. Område V i Katthammarsvik, sid 65, området öster om vägen, läggs tillbaka. I detta
instämmer Lars Thomsson (C).
2. I utställningsutlåtandet inför antagande står på sid 3 att två punkter från sid 42
kring Vatten och avlopp flyttas till sid 19 och att en tredje punkt läggs till enligt
nedan: “Anslutningspunkt ska finnas framdragen till tomtgräns”. Denna tredje
punkt ska strykas.
3. Justering sidan 60 med tillägg i första spalten sista stycket enligt nedan:
“Detta är i dagsläget inte aktuellt då det skulle medföra mycket höga kostnader för
VA-kollektivet. Det anses inte heller troligt att i närområdet hitta en bättre
recipient”.
4. Tillägg i planförslaget på sidan 69 enligt nedan:
“Regionen är positiv till förslag som inkommit angående en utbyggnad av en cykeloch vandringsled mellan viktiga målpunkter i Katthammarsvik. Regionen har dock
inga ekonomiska medel att bidra med till en utbyggnad. Ett förslag på hur leden
skulle kunna dras finns i utställningsutlåtandet.”. I detta instämmer Lars
Thomsson (C).
I Meit Fohlins yrkanden instämmer Karl-Allan Nordblom (MP), Cecilia Nygren (MP), Brittis
Benzler (V).
• Lars Thomsson (C) yrkar att:
•

1. Det under rubriken Övergripande riktlinjer/Riktlinjer för bebyggelse och
bygglov skrivs in att ”På grund av de utförliga riktlinjerna för bebyggelse och
bygglov så krävs det inte automatiskt detaljplan i alla bebyggelseområden. De
mindre bebyggelseområden som understiger 4-5 tomter bör kunna prövas på
amma sätt som Kompletteringsområden.” I detta instämmer Eva Nypelius (C),
Johan Thomasson (L) och Anna Hrdlicka (M).

•

På följande ändringar vad avser bebyggelseområden m.m.:
2.

Område 4 Davide Norra föreslås att det utökas österut enligt det förslag som
Nygarn utveckling presenterar.

3.

Område 6 Tjockhagen, föreslås att det utökas söder ut enligt det förslag som
Nygarn utveckling presenterar.

4.

Område 9 Davide Södra, föreslås att det utökas västerut enligt det förslag som
Nygarn utveckling presenterar.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 96 forts.
5.

Kompletteringsområde Herrviksbacke, föreslås att det utökas österut enligt det
förslag som Nygarn utveckling presenterar.

6.

Område 17 Sandviken, LIS område i enlighet med vad Nygarn utveckling och
Östergarn Strand förespråkar, i förlängning av område 17 ut mot havet.

I detta instämmer Johan Thomasson (L).
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons första yrkande om ändringsförslag i
de övergripande riktlinjerna och ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner att
yrkandet avslås. Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag. NEJ för Lars
Thomssons första yrkande. 37 röstar ja. 32 röstar nej. 2 är frånvarande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag vinner majoritet.
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons andra yrkande om ändring i
område 4 Davide Norra och ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner att
yrkandet avslås.
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons tredje yrkande om ändring i
område 6 Tjockhagen och ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner att
yrkandet avslås.
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons fjärde yrkande om ändring av
område 9 Davide Södra och ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner att
yrkandet avslås.
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons femte yrkande om Kompletteringsområde Herrviksbacke och ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner att
yrkandet avslås.
Ordföranden ställer proposition på Lars Thomssons sjätte yrkande om ändring av
område 17 Sandviken och ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner att yrkandet
avslås.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins ändringsyrkande om cykel- och
vandringsled i Katthammarsvik och ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner
att yrkandet bifalls.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 96 forts.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins ändringsyrkande om område V i
Katthammarsvik och ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner att yrkandet
bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins ändringsyrkande om punkt 2 sid 3 och
ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner att yrkandet bifalls.
Ordföranden ställer proposition på Meit Fohlins ändringsyrkande om punkt 3 sid 60
och ställer det mot regionstyrelsens förslag och finner att yrkandet bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag i dess helhet och finner att
det bifalls. Ordföranden konstaterar att den fördjupade översiktsplanen har nått målet
efter fyra års arbete.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 97

Motion. Reducera anläggningsavgiften i Va-taxan för mindre
lägenheter
RS 2017/350

- Motion 2014-06-16
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-17
- Regionstyrelsen 2017-03-30, § 78 återremiss
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-06 komplettering
- Regionstyrelsen 2017-04-27, § 105

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Reservation
Följande reserverade sig mot beslutet: Margareta Persson (M), Anna Hrdlicka (M), Inger
Harlevi (M), Mats Hedström (M), Jesper Skalberg Karlsson (M), Roger Wärn (M), Margareta
Benneck (M), Patrik Thored (M), Ingemar Lundqvist (M), Per-Anders Croon (M), Robin
Storm (M), Peter Wenblad (M) och Stefan Wramner (M).

Regionfullmäktige behandlade den 27 mars ett förslag om att reducera anläggningsavgiften i Va-taxan för mindre lägenheter. Fullmäktige valde att återremittera ärendet till
regionstyrelsen för förnyad beredning i frågan kring förväntade effekter av en förändrad
taxa. Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med sin bedömning kring detta.
Som hjälp i denna bedömning har ledning tagits i bl.a. ett färskt tjänsteutlåtande från
Göteborgs stads fastighetskontor vilket behandlar en motion som önskar en sänkning
av produktionskostnaderna vid nybyggnation.
I detta utlåtande anförs bl.a. följande. ”Minskade produktionskostnader har inte på ett
självklart sätt en avgörande betydelse för bostadsbyggandets omfattning och inte heller
för boendekostnaderna. Det finns många andra faktorer som tillsammans har betydelse,
t.ex. vad avser bristande konkurrens inom byggsektorn och den rådande marknadssituationen med bostadsbrist och hög efterfrågan på bostäder.” Vidare anförs att ”det är
höga produktionskostnader för nybyggnation i Sverige. Statistik från EU:s statistikorganisation Eurostat visar att Sverige har bland de högsta priserna för bostadsbyggande
i EU. Endast ett land hade högre priser än Sverige under 2015. Ett annat tecken på detta
förhållande är att byggnadsprisindex har ökat med 66 % under perioden 2005-2015
medan konsumtions-prisindex har ökat med 12 % under samma period. En grundläggande orsak till de höga produktionskostnaderna är den bristande konkurrensen inom
byggsektorn.”
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 97 forts.
För 2015 uppgick den genomsnittliga produktionskostnaden, i Sverige utanför
storstadsområden, till ca 30 000 kr per kvadratmeter lägenhetsarea. Skillnaden mot
föregående år var +8%, kostnaden ökade alltså med ca 2 000 kr mellan 2014 och 2015.
En överslagsmässig beräkning ger vid handen att produktionskostnaden för en lägenhet
av storleken 50 kvm är cirka 1 500 000 kr.
Produktionskostnaden för en bostad i ett flerfamiljshus består av ett antal olika faktorer,
varav kostnaderna för material och byggnadsarbetare utgör förhållandevis stora delar,
men den påverkas också av vissa kommunala avgifter såsom bygglovsavgifter och
anslutningsavgift för vatten och avlopp. Denna senare del av de totala
produktionskostnaderna är förhållandevis liten och för Gotlands del innebär nuvarande
Va-taxa att exploatören debiteras en avgift om ca 42 000 kr (inkl. moms) för varje
lägenhet. Med den föreslagna förändringen av Va-taxan skulle denna avgift rabatteras
med ca 16 000 kr. Den föreslagna rabatten för små lägenheter skulle medföra att en
exploatör skulle ges en kostnadsminskning med i storleksordningen 1% av de totala
produktionskostnaderna.
Effekterna på hyresnivån för de framtida hyresgästerna är inte helt enkel att beräkna,
men bedöms bli marginell. Fastighetsägarens kapitalkostnader blir något lägre, medan
drift- och förvaltningskostnader inte påverkas.
Förutom de rent ekonomiska effekterna av en sänkning av Va-taxan för mindre
lägenheter, kan det finnas positiva effekter i att signalera en viljeinriktning från Region
Gotland när det gäller byggande av bostäder. Även om den ekonomiska effekten nog
kan ses som marginell, finns det skäl att tro att signalvärdet av åtgärden kan ha en desto
större påverkan på hur exploatörerna framgent väljer att bygga bostäder.
Samtidigt ska det dock påpekas att det kan blir regionens skattebetalare som får ta
kostnaderna för subventionen till smålägenheterna. Detta uppstår i det läget Vakollektivet inte kan finansiera regionens Va-verksamhet till 100 procent. 2016 var
finansieringsgraden endast 98,7 procent.
Till regionstyrelsens sammanträde förelåg kompletterande tjänsteskrivelse utan
beslutsförslag.
Regionstyrelsen föreslog att motionen bifalls.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 97 forts.
Yrkande
•

Anna Hrdlicka (M) yrkar att motionen avslås.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Anna Hrdlickas yrkande
om avslag och fann att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag. NEJ för Anna Hrdlickas yrkande om avslag. 56 röstar ja. 13
röstar nej. 2 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag har vunnit majoritet.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 98

Motion. Arbetstidsförkortning till 6-timmars arbetsdag
RS 2016/442

- Motion 2016-06-20
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-03-08
- Regionstyrelsen 2017-04-27, § 106

Regionfullmäktiges beslut
•

I och med socialnämndens uppdrag att utreda förutsättningarna för 6-timmarsdag
anses motionen besvarad.

R e se rv at i o n
Följande reserverar sig till förmån för avslag på motionen, se särskild lista.

Elin Bååth, (Fi) har i en motion föreslagit att Region Gotland inleder försök med
6-timmars arbetsdag med bibehållen lön i minst en verksamhet, för att utreda en bredare
arbetstidsomläggning.
Motionären framhåller att många går arbetslösa, samtidigt som andra arbetar sig till
utbrändhet och stressproblem. En minskning av arbetstiden skulle leda till minskad
sjukfrånvaro och skulle också kunna användas för att höja den reella produktionen. Med
två sextimmarspass istället för ett åttatimmarspass kan lokaler och maskiner utnyttjas en
större del av dagen, med kortare väntetider som följd. De anställda har mer energi, och
gör därmed ett bättre arbete. Detta har visats både i vård och omsorg, som
ortopedavdelning i Mölndal och äldreboende i Göteborg, och i så skilda privata
verksamheter som bilverkstad och IT-konsulter.
Försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön har prövats på flera håll i landet och
i skilda verksamheter. Resultatet av försöken har oftast gett goda resultat på
sjukfrånvaron. Många försök har dock strandat på ekonomin. Ett försök skapar
förväntningar. Ska man gå in i ett försök med förkortad arbetstid bör man redan i
ingången ha en tanke på hur en eventuell permanentning skulle kunna vara möjlig. Kan
man bemanna verksamheten? Man bör också ha en tanke om konsekvenserna om man i
vissa verksamheter inte kan förkorta arbetstiden. Kommer andra lönekrav?
Med tanke på Region Gotlands ekonomiska situation och de blandade resultaten av
olika försök med arbetstidsförkortningar bör man, innan man tar ställning till en
försöksverksamhet, göra en kartläggning av de försök och utvärderingar som gjorts.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 98 forts.
Socialnämnden har gett socialnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för att
erbjuda 6-timmarsdag vid någon av deras verksamheter.
Förutsättningarna för att genomföra 6-timmarsdag behöver belysas innan man går in i
ett försök. Socialnämndens utredningsuppdrag angående 6-timmarsdag kan ge det
underlag som behövs för att ta beslut i frågan.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att i och med socialnämndens uppdrag att
utreda förutsättningarna för 6-timmarsdag anses motionen besvarad.
Regionstyrelsen har föreslagit att regionstyrelseförvaltningens förslag bifalls.
Anföranden
Anföranden hölls av Jesper Skalberg Karlsson (M), Lena Stenström (MP, Karin Wizén (V)
Björn Jansson (S) och Jonas Niklasson (C).
Yrkanden
• Elin Bååth (Fi) yrkar att ärendet återremitteras.
• Eva Nypelius (C) yrkar att motionen ska avslås.

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller
återremitteras och finner att det ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius
avslagsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för
regionstyrelsens förslag. NEJ för Eva Nypelius yrkande om avslag. 38 röstar ja. 31 röstar
nej. 2 är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade.
Regionstyrelsens förslag vinner majoritet.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen HR

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 99
Årsredovisning och revisionsberättelse för samordningsförbundet
Finsam Gotland 2016
RS 2017/284
Samordningsförbundet Finsam 2017-02-20, årsredovisning och revisionsberättelse

Regionfullmäktiges beslut
•

Resultat- och balansräkning för år 2016 fastställs för samordningsförbundet Finsam
Gotland.

•

Styrelsen för Samordningsförbundet Finsam Gotland beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2016.

Jäv
Björn Jansson (S) anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling.

Regionfullmäktige har att fastställa resultat- och balansräkning samt bevilja ansvarsfrihet
för samordningsförbundet Finsam Gotland (Finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser) 2016.
Expedieras

Samordningsförbundet Finsam Gotland
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 100
Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen för 2016.
Anmälan: AB Gotlandshem, Stiftelsen Gotlandsmusiken, Gotlands
Näringslivs- och Etableringsservice AB, Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB
RS 2015/380

- AB Gotlandshem
- Stiftelsen Gotlandsmusiken
- Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
- Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Årsredovisningar och revisionsberättelser av regionen ägda eller delägda dotterbolag har
lämnats till regionfullmäktige, enligt rubricerat, för kännedom.
Anm: Ännu återstående årsredovisningar för Region Gotlands bolag är:
- Inspiration Gotland
- Gotland Grönt Centrum
- Gotlands Energi AB
- Gotlands Elnät AB
- Gotlands Elförsäljning AB
- ALMI Gotland AB
- Science Park Gotland
Expedieras:

AB Gotlandshem

Stiftelsen Gotlandsmusiken

Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
Wisby Strand Congress & Event Gotland AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 101

Avsägelser i regionfullmäktige
RS 2017/9
- Bengt Carlenfors avsägelse 2017-06-13

Regionfullmäktiges beslut
•

Bengt Carlenfors (V) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Bengt Carlenfors (V) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Bengt Carlenfors

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 102

Avsägelser och fyllnadsval. Regionstyrelsen, tekniska nämnden, Science
park Gotland, AB Gotlandshem, Svea hovrätt, Inspiration Gotland AB, hälsooch sjukvårdsnämnden, samverkansnämnden Stockholm-Gotland,
pensionärsrådet, Almi företagspartner Gotland AB, Wisby Centrum, Gotlands
energi AB, Fullmäktige i landstingens ömsesidiga försäkringsbolag,
Kommuninvest, Visby världsarvsråd, Trafikrådet, B 7 (Baltic Islands), CPMR
(Conference of Peripheral Maritime Regions), Gotlands filmfond AB, barnoch utbildningsnämnden, socialnämnden, Föreningen Gotlands fornvänner,
byggnadsnämnden, Städernas Östersjöråd, Styrkommittén för EU:s program
för territoriellt samarbete central Baltic 2015-2020, Övervakningskommittén
för det gränsregionala samarbetsprogrammet central Baltic 2015 – 2020,
Stockholmsregionens europaförening
RS 2017/9

Regionfullmäktiges beslut
•

Till ny ordförande i regionstyrelsen fr.o.m. 2017-07-01 t.o.m. 2018-10-14 utses:
Meit Fohlin (S), Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Till ny 1:e vice ordförande i regionstyrelsen samt regionråd fr.o.m. 2017-07-01
t.o.m. 2018-10-14 utses:
Filip Reinhag (S), Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

•

Ny ledamot i tekniska nämnden 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter Sixten Anna
Johansson, V)
(V) Joan Sundin, Lännavägen 17 B, 621 56 Visby (bordlagd vid förra

sammanträdet)

•

Val av ersättare i för ombud till årsstämma med Science park Gotland efter
Sixten Anna Johansson (V) (bordlagt från förgående möte)

•

Ny ersättare för lekmannarevisor i AB Gotlandshem (efter Bertil Virgin, S)
(S) Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby (bordlagd vid förra
sammanträdet)

•

Patrik Thoreds (M) avsägelse från uppdraget som nämndeman i Svea hovrätt
godkänns

•

Jörgen Wessmans avsägelse från uppdraget som ledamot i Inspiration Gotland AB
godkänns

•

Susanne Hafdelins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i hälso- och
sjukvårdsnämnden godkänns

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

•

Susanne Hafdelins (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i
samverkansnämnden Stockholm-Gotland godkänns

•

Ny ledamot i Inspiration Gotland AB 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter Jörgen
Wessman)
(S) Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 62141

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i regionstyrelsen
godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i
pensionärsrådet godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Almi företagspartner
Gotland AB godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ombud till årsstämma med Wisby
Centrum godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ombud till bolagsstämma med
AB Gotlandshem godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ombud till bolagsstämma med
Gotlands energi AB godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ombud till bolagsstämma med
Fullmäktige i landstingens ömsesidiga försäkringsbolag godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ombud till bolagsstämma med
Kommuninvest godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ombud till bolagsstämma med
Science park Gotland AB godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i Visby
världsarvsråd godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i
Trafikrådet godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare för delegaterna i B 7
(Baltic Islands), godkänns

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

•

Ny ersättare för delegaterna i B 7 (Baltic Islands) 2017-07-01 – 2018-12-31(efter
Björn Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som delegat i B 7 (Baltic Islands),
godkänns

•

Ny delegat i B 7 (Baltic Islands), 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter Meit Fohlin, S)
(S) Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som representant i CPMR, Conference
of Peripheral Maritime Regions godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare för ombud till
bolagsstämma med Gotlands filmfond AB godkänns

•

Andreas Liljas (M) avsägelse från uppdraget som ledamot i barn- och
utbildningsnämnden godkänns

•

Jonas Nicklassons (C) avsägelse från uppdraget som ledamot i socialnämnden
fr.o.m. 2017-09-30 godkänns

•

Ny ledamot i regionstyrelsen 2017-07-01 – 2018-10-14 (efter Björn Jansson, S)
(S) Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

•

Ny ledamot i Almi företagspartner Gotland AB 2017-07-01 – 2018-12-31 (efter
Björn Jansson, S)
(S) Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

•

Nytt ombud till årsstämma med Wisby Centrum 2017-07-01 till årsstämma 2018
(efter Björn Jansson, S)
(S)
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Nytt ombud till bolagsstämma med AB Gotlandshem 2017-07-01 till
bolagsstämma 2018 (efter Björn Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Nytt ombud till årsstämma med Gotlands energi AB 2017-07-01 – till
årsstämma 2018 (efter Björn Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Nytt ombud till bolagsstämman med Fullmäktige i landstingens ömsesidiga
försäkringsbolag 2017-07-01 till bolagsstämman 2018 (efter Björn Jansson, S)
(S)
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

•

Nytt ombud till års bolagsstämma Kommuninvest AB 2017-07-01 till
bolagsstämma 2018 (efter Björn Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Nytt ombud till bolagsstämma med Science Park Gotland AB 2017-07-01till
bolagsstämma 2018 (efter Björn Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Ny ledamot tillika ordförande i Visby världsarvsråd 2017-07-01 – 2018-12-31
(efter Björn Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Ny ledamot tillika ordförande i Trafikrådet 2017-07-01 – 2018-12-31 (efter Björn
Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Ny representant i CPMR, Conference of Peripheral Maritime Regions 2017-0701 – 2018-12-31 (efter Björn Jansson, S)
(S) Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

•

Ny ersättare för ombud till bolagsstämma med Gotlands filmfond AB 2017-0701 till bolagsstämma 2018 (efter Björn Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Peter Wennblads (M) avsägelse som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
godkänns

•

Ny ersättare i regionstyrelsen 2017-06-19 – 2018-10-14 (efter Filip Reinhag, S)
(S) (bordläggs till nästa sammanträde)

•

Ny ersättare i tekniska nämnden 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter Joan Sundin, V)
(V) Katja Wiklund, Humlegårdsvägen 4, 621 46 Visby

•

Stefan Perssons avsägelse från uppdraget som ledamot i Inspiration Gotland
godkänns

•

Ny ledamot i Inspiration Gotland 2017-06-19 01till bolagsstämma 2018
(efter Stefan Persson)
Henry Henziger, Smedjegatan 2 A, 621 55 Visby

•

Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Wisby centrum AB
godkänns

•

Ny ledamot i Wisby centrum AB 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter Meit Fohlin, S)
(S) Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

•

Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Föreningen Gotlands
fornvänner godkänns

•

Ny ledamot i Föreningen Gotlands fornvänner 2017-06-19 – 2017-12-31 (efter
Meit Fohlin, s)
(S) Bordläggs till nästa sammanträde)

•

Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i byggnadsnämnden
fr.o.m. 2017-06-30 godkänns

•

Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som delegat i Städernas Östersjöråd
godkänns

•

Ny delegat i Städernas Östersjöråd 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter Meit Fohlin, S)
(S) Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

•

Meit Fohlins (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Styrkommittén för EU:s
program för territoriellt samarbete central Baltic 2015-2020 godkänns

•

Ny ledamot Styrkommittén för EU:s program för territoriellt samarbete central
Baltic 2015-2020, 2017-06-19 – 2020-12-31 (efter Meit Fohlin, S)
(S) Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i
Övervakningskommittén för det gränsregionala samarbetsprogrammet central
Baltic 2015 – 2020 godkänns

•

Ny ledamot Övervakningskommittén för det gränsregionala
samarbetsprogrammet central Baltic 2015 – 2020, 2017-07-01 – 2020-12-31 (efter
Björn Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i Stockholmsregionens
europaförening godkänns

•

Ny ledamot Stockholmsregionens europaförening 2017-07-01 – 2020-12-31 (efter
Björn Jansson, S)
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Ny ersättare i byggnadsnämnden 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter Majvor Östergren, S)
(S) Kjell-Åke Wahlström, Varpastigen 6, 624 49 Slite

•

Ny nämndeman i Svea Hovrätt 2016-06-19 – 2019-12-31 (efter Patrik Thored, M)
(M) Charlotte Criwall, När Hemmors 928, 623 48 Stånga

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

•

Ny ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-19 – 2018-10-14 (efter
Susanne Hafdelin, S)
(S) Magnus Ekström, Tjelvarvägen 18, 621 41 Visby

•

Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-06-19 – 2118-12-31 (efter
Magnus Ekström, S)
(S) Kriistina Hansson, kontaktuppgifter saknades vid tryckning

•

Ny ersättare i samverkansnämnden Stockholm-Gotland 2017-06-19 – 2018-1231 (efter Susanne Hafdelin, S)K
(S) Boel Jormer, Kräklingbo Tings 628, 623 70 Katthammarsvik

•

Ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter
Andreas Lilja, M)
(M) Ayman Aboulaich, Smittens Backe 1, 621 56 Visby

•

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden 2017-06-19 – 2018-12-31
(M) August Magnusson, Östra Sömmerskestigen 34 621 53 Visby

•

Ny ledamot i socialnämnden 2017-10-01 – 2018-12-31 (efter Jonas Nicklasson, C)
(C) Bordläggs till nästa sammanträde

•

Ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter
Peter Wennblad, M)
(M) Roger Wärn, Box 50, 623 15 Stånga

•

Ny ledamot i byggnadsnämnden 2017-07-01 – 2018-12-31 (efter Meit Fohlin, S)
(S) Bordläggs till nästa sammanträde

•

Ny ledamot tillika ordförande i pensionärsrådet 2017-06-19 – 2018-12-31 (efter
Björn Jansson, S)
(S) Bordläggs till nästa sammanträde

Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 103

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Ann-Christin Gustavssons medborgarförslag om en offentlig toalett på Östercentrum
mellan Din sko och Swedbank. RS 2015/506
•

Tekniska nämnden 2017-05-31, § 154

•

Medborgarförslag (inkom 2015-08-28)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 104

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Christina Åkerblads medborgarförslag om minst 100 000 kr till
Gotlands katthem.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2017/496
2017-05-19

Sigvard Henrikssons medborgarförslag om att Region Gotland bör
gynna en gotländsk bank.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

RS 2017/509
2017-05-23

Mona Edströms medborgarförslag om utredning om egna
behandlingshem för vuxna missbrukare.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.

RS 2017/512
2017-05-24

Louise Stuxgrens medborgarförslag om att uppföra en lekplats för
äldre barn i området Visby Öster.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/530
2017-06-05

Louise Stuxgrens medborgarförslag om ändrad hastighetsbegränsning RS 2017/531
2017-06-05
på Vallérsgatan i Visby och uppförande av väghinder.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Ulla Göthbergs medborgarförslag om sittbänk med väderskydd vid
busshållplats vi Coop Forum.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/558
2017-06-15

Ulla Göthbergs medborgarförslag om att markera övergångställe på
Broväg där Herkulesvägen ansluter.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/559
2017-06-15

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Ulla Göthbergs medborgarförslag om ansvarsfördelning mellan
gående, cyklister och bilister i korsningen Österväg och Kung
Magnusväg.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/560
2017-06-15

Sune Gomanders medborgarförslag om att bygga en avsaltningsanläggning i Visby.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/562
2017-06-15

Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 105
Medborgarförslag; förteckning över inte avgjorda
- Förteckning över inte avgjorda medborgarförslag t.o.m. 2017-05-31

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen läggs till handlingarna.

Regionfullmäktiges sekretariat (Regionstyrelseförvaltningens kansli har upprättat
förteckning över samtliga medborgarförslag som ännu inte var avklarade fram till och
med 2017-05-31.
Anförande
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Anmärkning:

Regionfullmäktiges sekretariat
Alla nämnder

Justerande:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 106

Ännu inte färdigbehandlade motioner och medborgarförslag i
regionstyrelsen
- Förteckning 2017-05-31

Regionfullmäktiges beslut
•

Förteckningen tas emot och läggs till handlingarna.

•

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

Motioner och medborgarförslag under beredning i regionstyrelsen redovisas till och
med maj 2017.
Anförande
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Expedieras:

Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Anmärkning:

Förteckningen bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 107

Interpellation. Detaljplaner och bygglovshandläggningen
RS 2017/286

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) besvarade interpellation av
Jonas Niklasson (C) om detaljplaner och bygghandläggningen. Jonas Nicklasson tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Lars
Bjurström (V) och Eva Nypelius (C).
Interpellation 2017-03-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 108

Interpellation. Flygledning på Visby flygplats
RS 2017/482

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Eva
Pettersson (SD) om flygledning på Visby flygplats. Eva Pettersson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2017-05-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 109

Interpellation. Baltic Art Centers (BAC) lokaler
RS 2017/483

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Inger
Harlevi (M) om Baltic Art Centers (BAC) lokaler. Inger Harlevi tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2017-05-15

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 110

Interpellation. Utryckningstider för ambulans vid s.k. Prio 1-larm
RS 2017/484

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation av Mats Hedström (S) om utryckningstider för ambulans vid s.k. Prio 1larm. Mats Hedström tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2017-03-27

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 111

Interpellation. Beredskap inför större olycka
RS 2017/485

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Stefan
Nypelius (C) om beredskap inför större olycka. Stefan Nypelius tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2017-05-15

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 112

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Elin Bååth (Fi)
Uthyrning av mark till nazister

RS 2017/584
2017-06-19

Eva Nypelius m.fl. (C)
Breddning av länsväg 148

RS 2017/585
2017-06-19

Fredrik Gradelius (C)
Elevstödjare

RS 2017/586
2017-06-19

Robin Storm (M)
Miljömål gällande transporter

RS 2017/587
2017-06-19

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 113
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Robin storm (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om kvalitén på Region Gotlands vägnät.
RS 2017/582

Jesper Skalberg Karlsson (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Maria
Björkman (S) ställa interpellation om ekonomiskt stöd till de som fått avslag på
asylansökan.
RS 2017/583

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 114

Tilläggsanslag för ombyggnad av busstationen
RS 2016/634

- Tekniska nämnden 2016-09-21, § 175
- Ledningskontoret 2016-10-21
- Regionstyrelsen 2016-11-24, § 268

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag för busstationen, Visby, med 2 995 000
kronor.

•

Medel anvisas via anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

•

Delredovisning av projektet ska ske och presenteras i regionstyrelsen. Vikten av
noggrann förprojektering betonas.

Ny busstation har byggts i Visby och den totala investeringsutgiften uppgår till
15 280 000 kronor. Dessutom har periodiskt underhåll utförts med 2 000 000 kronor
och OVK-åtgärder (Obligatorisk ventilationskontroll) med 1 000 000 kronor. Den totala
investeringsbudgeten för projektet har uppgått till 11 000 000 kronor vilket inkluderar
tidigare beviljade 1:1 medel med 2 000 000 kronor samt ett bidrag från Trafikverket med
500 000 kronor.
Möjligheter finns nu att förfoga över ytterligare 1:1 medel, vilket tidigare beviljats för
investeringar vid Murgrönan med 2 995 000 kronor. Investeringsprojektet vid
Murgrönan kommer inte att genomföras, vilket innebär att beviljade medel kan
disponeras för annat projekt. Enligt ledningskontoret kan bidraget användas för
investeringen vid busstationen, vilket teknikförvaltningen ställer sig positiv till.
Dåvarande ledningskontoret (nuvarande regionstyrelseförvaltningen) föreslår att
tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 995 000 kronor för ombyggnad av
busstationen i Visby.
Ledningskontoret har föreslagit att tilläggsanslag medges.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret förslagit att tilläggsanslag medges.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-06-19

Omröstning § 84
Ärende: Investeringsplan för åren 2018-2022 – lokalplanering för grund- och
förskolan
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
regionstyrelsens förslag om
godkännande av rapporten
NEJ: Stefan Nypelius (C) yrkande om att
byggnation ska göras i anslutning till
nuvarande skola

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Lars Siggelin (V)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Tony Johansson (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)

Lena Grund (L)
Karin Persson (Fi)
Bo Björkman (S)

Wiola Öst (S)

Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Ola Matthing (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Johan Thomasson (L)
Claes Nysell (L)

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Jonas Nicklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Följande avstod:
Ulf Klasson (L)
En frånvarande SD

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-06-19

Omröstning § 87:1
Ärende: Strategisk plan och budget 2018 – 2020
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag till strategisk
plan och budget enligt förslag S, MP
och V
NEJ: Eva Nypelius m.fl. yrkande om bifall till
driftsbudget enligt förslag C, M och L
inklusive utökning av näringslivsanslaget
med 2,5 mnkr

Följande röstade ja:
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Lars Siggelin (V)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Mats Sundin (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)

Wiola Öst (S)

Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Ola Matthing (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Karin Persson (Fi)
Bo Björkman (S)

Tre frånvarande S, SD och SD

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-06-19

Omröstning § 87:2
Ärende: Strategisk plan och budget 2018 – 2020
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Avslag på Eva Nypelius yrkande
NEJ:

Följande röstade ja:
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Lars Siggelin (V)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Mats Sundin (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Wiola Öst (S)

Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Ola Matthing (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Karin Persson (Fi)
Bo Björkman (S)

Eva Nypelius m.fl. tilläggsyrkande om
två nya uppdrag om HR-råd och
särskild sjukhusstyrelse

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Tre frånvarande S, SD och SD

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2017-06-19

Reservationer § 87
Ärende: Strategisk plan och budget 2018 – 2020

Följande reserverar sig till förmån
för budgetförslag C, M och L:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Följande reserverar sig till förmån
för tilläggsyrkande om två nya
uppdrag:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C
Lars Thomsson (C)

Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Följande reserverar sig till förmån
för yrkande om tidigareläggning av
förstudien för simhall:
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-06-19

Omröstning § 90
Ärende: Köpekontrakt och exploateringsavtal, Visby Kransborren 1
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ:

Följande röstade ja:
Boel Jormer (S)
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Mats Sundin (S)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Patrik Thored (M)
Mona Eneqvist (S)

Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)

Brittis Benzlers yrkande om avslag

Anneli Klovsjö (S)
Greger Eneqvist (S)
David Lindvall (S)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Bo Björkman (S)
Följande röstade nej:
Brittis Benzler (V)
Lars Siggelin (V)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Helén Kristiansson (V)
Lars Bjurström (V)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Ola Matthing (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
Två frånvarande SD

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-06-19

Omröstning § 91
Ärende: Fastställande av regelverk för stöd till trygghetsboenden
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ:

Följande röstade ja:
Boel Jormer
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Lars Siggelin (V)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Mats Sundin (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Mona Eneqvist (S)

Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Helén Kristiansson (V)
Lars Bjurström (V)
Anneli Klovsjö (S)
Greger Eneqvist (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Ola Matthing (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Claes Nysell (L)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S)

Ola Lindvalls yrkande om avslag på
tilläggen i regelverket

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Patrik Thored (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Lena Grund (L)
Två frånvarande SD

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-06-19

Omröstning § 96
Ärende: Fördjupad översiktsplan Östergarnslandet och Katthammarsvik;
antagande
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ:

Följande röstade ja:
Stigh Westman (S)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Lars Siggelin (V)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Mats Sundin (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Mona Eneqvist (S)

Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Helén Kristiansson (V)
Lars Bjurström (V)
Anneli Klovsjö (S)
Greger Eneqvist (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Ola Matthing (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S)

Lars Thomssons första yrkande om
ändringsförslag i de övergripande
riktlinjerna

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Roger Wärn (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Patrik Thored (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Peter Wennblad (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Två frånvarande SD

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2017-06-19

Reservationer § 96
Ärende: Fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och Katthammarsvik,
antagande

Följande reserverar sig till förmån
för Lars Thomsson (C) yrkanden:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Roger Wärn (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Patrik Thored (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Peter Wennblad (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-06-19

Omröstning § 97
Ärende: Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre lägenheter.
Motion av Bo Björkman (S)
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ:

Följande röstade ja:
Stigh Westman (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)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Lars Siggelin (V)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Mats Sundin (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Mona Eneqvist (S)

Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Helén Kristiansson (V)
Lars Bjurström (V)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Anneli Klovsjö (S)
Greger Eneqvist (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)

Anna Hrdlickas yrkande om avslag

Karin Wizén (V)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Ola Matthing (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Bror Lindahl (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S)
Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Roger Wärn (M)
Margareta Benneck (M)
Patrik Thored (M)
Ingmar Lundqvist (M)
Per-Anders Croon (M)
Robin Storm (M)
Peter Wennblad (M)
Två frånvarande SD

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-06-19

Omröstning § 98
Ärende: Arbetstidsförkortning till 6-timmars arbetsdag. Motion av Elin Bååth (Fi)
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ:

Följande röstade ja:
Stigh Westman (S)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Brittis Benzler (V)
Lars Siggelin (V)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Mats Sundin (S)
Jan Svensson (V)
Thomas Gustafson (V)
Mona Eneqvist (S)

Lennart Pettersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mikael Nilsson (S)
Helén Kristiansson (V)
Lars Bjurström (V)
Anneli Klovsjö (S)
Greger Eneqvist (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Ola Matthing (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Lena Grund (L)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S)

Eva Nypelius avslagsyrkande

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Roger Wärn (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Patrik Thored (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Per-Anders Croon (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Peter Wennblad (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Johan Thomasson (L)
Bror Lindahl (L)
Claes Nysell (L)
Två frånvarande SD

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2017-06-19

Reservationer § 98
Ärende: Motion. 6-timmars arbetsdag

Följande reserverar sig till förmån
för Lars Thomsson (C) yrkanden:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Gunnel Lindby (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Roger Wärn (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Patrik Thored (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingmar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Ann-Christin Wallin (C)
Eva Ahlin (C)
Robin Storm (M)
Peter Wennblad (M)
Ingrid Engström (C)
Ola Lindvall (C)

Bilaga § 105

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per 31 maj 2017
Medborgarförslag
Registreringsdatum
Anlägg cykel‐ och gångbana längs Västra Törnqvior från Allégatan till kolonilotterna
2015‐05‐18
Underhåll av Skogsholmsvägen i Visby
2015‐05‐22
Sommarparkeringskort
2015‐06‐24
Offentlig toalett på Östercentrum mellan Din sko och Swedbank
2015‐08‐28
Bygga en trottoar längs med Terra Novavägen
2015‐09‐04
Utveckla busshållplatsen "Norra Kustvägen" vid linje 10, belägen i Klintehamn
2015‐10‐09
Behåll P‐skiva, skrota P‐automater
2015‐10‐09
Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att personalens kompetens tas till
vara i ledningen av verksamheten
2015‐10‐15
Ändra parkeringstid från 24 timmar till exempelvis 48 eller 72 timmar
2015‐10‐19
Återvinning innanför murarna alt. i närhet precis utanför
2015‐10‐19
Metallocken på dagvattensbrunnar och avloppsbrunnar ska förses med gotlandsmotiv
2015‐11‐24
Belysning på strandpromenaden mellan ringmurens slut och lasarettet
2015‐11‐26
Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige samt två regionråd
2015‐11‐30
Ställplats husbilar, husvagnar
2016‐01‐20
Lägga ett provisoriskt golv i Romabadet
2016‐03‐01
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till fullmäktige 2018
2016‐05‐04
En bondens marknad med egenodlade grönsaker, frukt, blommor o dyl i parken vid korsningen
Kung Magnus väg/Skolportsgat i Visby. Öppet lörd. under sommar och höst
Ny plan för vattenförsörjningen
En vattenledning från reningsverket Visby till Tingstädeträsk
Inrättande av veteranmonument vid Oscarsstenen
Att i samarbete med FTI installera fullt utrustade återvinningsstationer för plast, papper m m
innanför och strax utanför Visby ringmur
Övergångsställe över Fältgatan vid Artillerigatan. Övergångsställe vid Artillerigatan och
korsningen vid Havdervägen. Röd ljus vid rondellen Stora Törnekvior Allégatan
Låt de båda offentliga toaletterna vid torget i Hemse vara avgiftsbelagda
Medborgarförslag. Gör alla kallelser till och protokoll från samtliga Region Gotlands nämnder
offentliga och publicera de på www.gotland.se.
Tidtabelläggning av "tomtur" i kollektivtrafikens linje 13 mellan Ljugarn och Roma
Nya vägskyltar på Artillerigatan i Visby
Anlägg en rondell på Skarphällsgatan vid Interiörbutiken

Ärendenr.
RS 2015/340
RS 2015/352
RS 2015/429
RS 2015/506
RS 2015/536
RS 2015/609
RS 2015/608

Nämnd
TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN

RS 2015/632
RS 2015/642
RS 2015/641
RS 2015/738
RS 2015/750
RS 2015/759
RS 2016/33
RS 2016/148
RS 2016/335

RS
TN
TN
TN
TN
RS
TN
TN
RS

2016‐05‐23
2016‐08‐05
2016‐08‐25
2016‐09‐07

RS 2016/370
RS 2016/513
RS 2016/551
RS 2016/590

RS
TN
TN
RS

2016‐09‐13

RS 2016/597

TN

2016‐10‐03
2016‐10‐04

RS 2016/639
RS 2016/646

TN
TN

2016‐10‐04

RS 2016/647

RS

2016‐10‐18
2016‐10‐21
2016‐11‐07

RS 2016/672
RS 2016/685
RS 2016/724

TN
TN
TN

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per 31 maj 2017
Förbättra in‐ och utfart vid parkeringen till Västerhejde skola
Sätt upp en trafikspegel vid Bergmansgatans utfart på Östra Hamngatan
Återupprusta delar av vägbelysning i Vägume, Lärbro
Minska bilåkande genom sänkta busspriser för de som bor på landsbygden
Förvandla bilparkeringen utanför Kruttornet till ett parkområde med planteringar…
Gupp på många vägar som borde åtgärdas
Låt förskolegrupper/skolklasser önskar resa med kollektivtrafiken…
Avskaffa LOV (Lag om valfrihet) i trygghetspatrullen Hemtjänst natt/dag
Avskaffa Resurs helt/delvis
Belysning på klippkanten ovanför domkyrkan och hela gatan Norderklint
Gångväg parallellt med väg 147 från broarna vid Sjuströmmar till affärstorget …
Webbkamera som övervakar vattennivån i Tingstädeträsk
Uppsägande eller förändringar av LOV inom hemtjänst
Flytta reningsverket i Katthammarsvik till det nybyggda miljövänliga…
Spara på dricksvattnet. Sluta skölja ur mjölk‐ och filförpacknngar
Döp om Söderväg från Söderport till Rondellen till Murgatan
Regionanställda ges möjlighet att placera sin avtalspension i etikiska fonder
Utökande av p‐platser vid Visby Lasarett
Att anlägga en gång och cykelbana mellan Visby Airport och Lummelundsväg
Uppställningsplats för husbil och husvagn
Övergångsställe mitt på Skarphällsgatan

Sammanlagt 54 st
BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso‐ och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur‐ och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniskanämnden

2016‐11‐10
2016‐12‐21
2016‐12‐29
2017‐02‐10
2017‐02‐10
2017‐02‐13
2017‐02‐15
2017‐02‐16
2017‐02‐16
2017‐02‐20
2017‐02‐21
2017‐02‐24
2017‐02‐24
2017‐03‐01
2017‐03‐08
2017‐03‐10
2017‐03‐21
2017‐03‐21
2017‐04‐04
2017‐04‐12
2017‐04‐28

RS 2016/734
RS 2016/854
RS 2016/863
RS 2017/153
RS 2017/154
RS 2017/158
RS 2017/163
RS 2017/165
RS 2017/166
RS 2017/169
RS 2017/176
RS 2017/189
RS 2017/190
RS 2017/221
RS 2017/234
RS 2017/242
RS 2017/264
RS 2017/266
RS 2017/326
RS 2017/361
RS 2017/412

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
SON
SON
TN
TN
TN
SON
TN
TN
BN
RS
TN
TN
TN
TN

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen per 31 maj 2017

Bilaga § 106

Motion

Reg.datum

Ärendenr.

Angörings‐ och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom
kollektivtrafiken på landsbygden
Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
Region Gotlands beslutade styrdokument
Webbsändning med bild av regionfullmäktiges sammanträden
Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar
Rekrytering Räddningstjänsten
Obesvarade medborgarförslag
Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
Nya procedurregler för regionfullmäktiges sammanträden

2013‐06‐19

RS 2013/429

Motionär
Mats Hedström m fl (M)

2014‐02‐25
2014‐10‐29
2014‐12‐16
2015‐04‐28
2016‐02‐24
2016‐02‐24
2016‐02‐24
2016‐04‐11
2016‐05‐02

RS 2014/105
RS 2014/597
RS 2014/707
RS 2015/285
RS 2016/134
RS 2016/135
RS 2016/136
RS 2016/268
RS 2016/330

Alexander Jansson (C)
Lars Bjurström (V)
Inger Harlevi (M)
Simon Härensatm (M) m. fl.
Inger Harlevi (M) och Anna Hrdlicka (M)
Anna Hrdlicka (M)
Robin Storm (M) och Anna Hrdlicka (M)
Anna Hrdlicka (M)
Jesper Skalberg Karlsson (M)

Fler externa utförare inom vård och omsorg

2016‐06‐20

RS 2016/425

Eva Nypelius (C) Simon Hörenstam (M) Johan Thomasson (L)

Brister i styrning och ledning av sjukvården
Säkra bemanningen inom Räddningstjänsten
Renovera och öppna badhuset i Roma
Strategi för att öka byggnationen i trä
Lös dagens problem i sjukvården på ön
Miljöfarligt avloppsslam
Företags ansvar för att spara på vatten
Apotek på Korpen.
Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
Öka befolkningsantalet på Gotland
Checklista för landsbygdssäkring
Laddplatser för elektriska bilar.
Ekonomisk stödverksamhet med helhetssyn på försörjningsstöd
och arbetsmarknadspolitiska insatser
Vattenförsörjningen på Gotland
Inför förskolebuss på Gotland
Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
Minska konfliktytor genom bättre planering av markanvändning

2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐06‐20
2016‐09‐26
2016‐09‐26
2016‐09‐26
2016‐10‐24
2016‐11‐21

RS 2016/437
RS 2016/438
RS 2016/439
RS 2016/440
RS 2016/441
RS 2016/443
RS 2016/444
RS 2016/636
RS 2016/637
RS 2016/638
RS 2016/718
RS 2016/772

Eva Nypelius (C) Simon Hörenstam (M) Johan Thomasson (L)
Karl‐Johan Boberg (C)
Anders Larsson (C)
Eva Gahnström (C)
Johan Thomasson (L) m.fl.
Elin Bååth (Fi)
Elin Bååth (Fi)
Anna Hrdlicka (M)
Lena Celion (M)
Gunnel Lindby (C)
Eva Gahnström (C)
Claes Nysell (L)

2016‐12‐19
2017‐02‐27
2017‐02‐27
2017‐02‐27
2017‐03‐27

RS 2016/841
RS 2017/210
RS 2017/211
RS 2017/212
RS 2017/290

Mats Hedström m fl (M)
Mats Hedström m fl (M)
Stefan Nypelius m fl (C)
Elin Båth (Fi)
Risabel Enström m fl (MP)

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen per 31 maj 2017
Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon
Avgiftsfria busskort till asylsökande på Gotland
Bygga parkeringsdäck invid lasarettet
Regional flygstrategi för Gotland
Antalet ledamöter i fullmäktige
Summanlagt 33

2017‐03‐27
2017‐03‐27
2017‐05‐15
2017‐05‐15
2017‐05‐15

RS 2017/291
RS 2017/292
RS 2017/479
RS 2017/480
RS 2017/481

Medborgarförslag

Reg.datum

Ärendenr.

2015‐10‐15
2015‐11‐30

RS 2015/632
RS 2015/759

2016‐05‐04
2016‐05‐23
2016‐09‐07

RS 2016/335
RS 2016/370
RS 2016/590

2016‐10‐04

RS 2016/647

2017‐03‐21

RS 2017/264

Regionens företag bör struktureras som en platt organisation så att
personalens kompetens tas till vara i ledningen av verksamheten
Ta bort tio ledamöter i Regionfullmäktige samt två regionråd
Att låta Gotland bestå av endast en valkrets i ordinarie val till
fullmäktige 2018
En bondes marknad med egenodlade grönsaker…
Inrättande av Veteranmonument vid Oscarsstenen
Gör alla kallelser till och protokoll från samtliga Region Gotlands
nämnder offentliga och publicera de på www.gotland.se. Publicera
sammanfattning av nämndsmöten på www.gotland.se
Regionanställda ges möjlighet att placera sin avtalspension i etiska
fonder
Summanlagt 7

Lisbeth Bokelund m fl (MP)
Nina Ruthström (Fi)
Eva Nypelius och Lars Thomsson
Stefan Wramner m.fl.
Stefan Wramner m.fl.

Bilaga § 107
Jonas Niklasson (C) har ställt interpellation till mig som ordförande i
Byggnadsnämnden med tre frågor:
1. Finns det färdiga detaljplaner i Hemse som gör att det är möjligt att komma igång med
bostadsbyggande inom en snar framtid?
2. Finns det färdiga detaljplaner i Visby och andra tätorter som gör att det är möjligt att
fortsätta med bostadsbyggandet utan att tappa tempot?
I Hemse finns 4 300 kvm bebyggbar mark för bostadshus med en och två våningar, samt 30 000 BTA
byggrätt för större hus. En direktanvisning av mark för byggande av flerbostadshus i centrala Hemse
tas beslut om inom kort.
Det finns byggbar mark på Gotland, i Visby och i övriga tätorter på ön. Det finns färdigställda,
pågående och planerade bostadsprojekt. Det finns byggklara detaljplaner och det finns en pågående
produktion av detaljplaner . Så - ja, det finns bebyggbar mark för bostadsbyggande, och kommer så
att finnas ett antal år framåt.
Bedömningen är att bostadsmarknaden på Gotland som helhet är i balans, men att det råder brist på
bostäder i Visby. På resten av ön är bostadsmarknaden i huvudsak i balans. Vi är lyhörda för
önskemål från exploatörer som vill bygga på ön oavsett var och är beredda att prioritera detaljplaner
på landsbygden om de bedöms kunna leda till snabbt realiserbara byggprojekt.
Andelen registreringar av nya bostäder ökade allra mest på Gotland i jämförelse med övriga riket,
med mer än en fördubbling från 2015 till 2016 (+144%). Antalet påbörjade bostäder 2016 jämfört
med 2015 ökade från 188 till 282 stycken. Gotland ligger högt bland kommuner och regioner när det
gäller nybyggda bostäder under 2016. Med 207 färdigställda lägenheter har Gotland plats 31 av 290
kommuner i Sverige.
I Visby förväntas det byggas både hyresrätter och bostadsrätter i flerbostadshus men även
hyresrätter i småhus, samt enfamiljshus.
Efterfrågan på hyresrätter i Visby är stor. I socknarna direkt utanför Visbys är det främst villor och
tomter för egnahemsbyggare som efterfrågas. De bostäder som behövs är mindre hyres- och
bostadsrätter, 1-2 rum och kök samt större äganderätter och hyresrätter i radhusform, 4-5 rum och
kök (BME 20161).
Regionstyrelsen äger strategiska detaljplaner och översiktsplaner, och Regionstyrelseförvaltningen
och Planenheten hos Byggnadsnämnden jobbar aktivt med planering och produktion.
Försvarets återetablering på Gotland och det ökande mottagandet av nyanlända med
uppehållstillstånd kommer dock att utgöra en extraordinär påfrestning på bostadsmarknaden på
Gotland under de kommande åren som det inte finns beredskap eller organisation uppbyggd för. Om
några år finns det därför en risk för att det på ön i sin helhet kommer att finnas en brist på bostäder.
Men inte på grund av brist på bebyggbar mark.
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Bostadsmarknadsenkäten. Boverket genomför tillsammans med länsstyrelserna en årlig undersökning om
bostadsmarknaden i samtliga kommuner.

3. 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?
Byggnadsnämnden gav 8 februari i år förvaltningen i uppdrag att redovisa en tydlig plan för hur
antalet beslut per år ska ökas samt handläggningstiderna för bygglov förkortas. Planen ska
presenteras vid Byggnadsnämndens sammanträde 17 maj.
Nämnden får sedan tidigare fortlöpande information om ärendestatistik och läget vad gäller bygglov.
Alla ärendetyper har inte kö. Attefallshus har egen kö och man klarar lagstadgad handläggningstid.
Samma gäller anmälningsärenden. Eldstäder har egen kö och handläggs direkt.
Det är bygglov och förhandsbesked som man inte klarar tidsmässigt. Respektive kö sorteras i
datumordning utifrån det datum då ärendet bedöms vara komplett, samt utifrån enkla och mer
komplicerade.
Under de tre inledande kvartalen 2016 var enhet Bygg för lågt bemannad vad gäller antalet
handläggare och inspektörer. Anledningen var hög sjukfrånvaro, personal som slutat sin anställning
samt för få anställda för att klara av uppdragen inom handläggning, inspektion och tillsyn. Vi har
hittills haft en omsättning på medarbetare om ca 30% årligen, vilket inneburit att i princip alla bytts
ut på tre år. Det är samtidigt mycket svårt att rekrytera, vi konkurrerar med alla Sveriges kommuner
och näringslivet. Arkitekter är i det närmaste omöjligt att rekrytera. Hopp ställs till den utbildning för
samhällsplanerare som UUCG snart startar i samarbete med Region Gotland, vilket kommer att öka
underlaget för rekryteringar.
2016 genomfördes en omorganisation av enhet Bygg för att klara av att hantera ärendekön och
inkommande ärenden, komma i balans och korta handläggningstiderna. Enheten är indelad i fyra
team; Mottagning, Norr, Söder och Företag.
Parallellt pågick rekrytering av förvaltningschef, två enhetschefer, och biträdande enhetschef. Det
har också successivt gjorts nyanställningar för att bemanna organisationen.
Arbetet för den nya ledningen är mycket inriktat på enhetens inre arbete. Att få personalen att må
bra på arbetet, känna trygghet, utbilda nya personer samt skapa en tro och tillit till den egna
kompetensen och den nya organisationsmodellen.
Under fjärde kvartalet 2016 och första kvartalet 2017 har det varit ett fortsatt högt ärendetryck
samtidigt som ny bemanning inte kommit på plats.
Delegationsordningen är justerad vilket inneburit att byggnadsinspektörerna fått delegation på att
fatta beslut i enklare bygglovsärenden. Detta gör att enheten totalt sett har tillgång till fler
beslutsfattare.
Från årsskiftet infördes ny taxemodell för bygglov som är enkel och tydlig, vilket sparar tid för
handläggarna och kunderna vet i förväg kostnaden.
I mars 2017 infördes enhetens e-tjänst att söka bygglov digitalt, vilken vi är först med i Sverige, och
den kommer att utvecklas med fler digitala tjänster. E-tjänsten innebär att fler ärenden blir
kompletta tidigt, vilket i sin tur leder till snabbare handläggning, då inkompletta ansökningar för
närvarande uppgår till nästan hälften.

Den nya organisationen möjliggör sortering av ärendetyper och att fördelning av resurser hanteras
effektivare. Organisationen är dock sårbar eftersom antalet anställda med lång erfarenhet är väldigt
få. Dessa nyckelpersoner har stort tryck på sig och behöver värnas extra mycket.
För att lyckas med att få balans i bygglovskön krävs att enhet bygg lyckas behålla nuvarande
personalstyrka framåt. Att personalen kontinuerligt utvecklas och ökar antalet beslut, och att
enheten hela tiden utvecklar och effektiviserar arbetssätt och rutiner. Samt inte minst att
Byggnadsnämnden hela tiden följer upp enhetens arbete och resursbehov.
Min föresats och övertygelse är att vi med de åtgärder som vidtagits och fortlöpande vidtas ska
komma ikapp med ärendekön under innevarande år, samt följa PBLs krav inom de ärendetyper som
vi idag inte klarar tidsmässigt.

Karl-Allan Nordblom (MP) ordförande Byggnadsnämnden

Bilaga § 108
Interpellationssvar
2017-06-19

Flygledning på Visby flygplats
Eva Pettersson (SD) har i en interpellation 15 maj ställt följande fråga:
Det har gått nästan tre och en halv månad sedan regionstyrelsens yttrande, därför undrar
jag vad som hänt med regionens begäran om information och önskan om dialog med
luftfartsverket som det skrevs om i Regionstyrelsens yttrande.
Mitt svar:
Måndag den 13 mars 2017, så deltog undertecknad, oppositionsrådet Eva Nypelius och
Regiondirektör Peter Lindvall i ett telefonmöte med dåvarande generaldirektör Olle Sundin
om fjärrstyrd flygledning av Visby Airport. På detta telefonmöte så mötte vi ingen
förståelse för den oro vi känner i och med ö-läget och den försvarsetablering som även
kommer innebära ökade flygrörelser med militära flyg.
Jag har även fått möjlighet att diskutera frågan med Swedavias VD Jonas Abrahamsson i
slutet av april och även där så finns det en stor tilltro till att fjärrstyrd flygledning.
Jag insåg efter detta att de enda som kan övertyga Luftfartsverket är försvarsmakten. I de
militära kontakter jag haft så har jag känt med trygg med att de kommer att kunna övertyga
Luftfartsverket. Försvaret säger nu nej till fjärrstyrd flygledning på Gotland och deras ord
väger tungt och jag har svårt att se att Luftfartsverket kan gå emot försvaret. Något
definitivt besked har inte presenterats ännu.
Vad som kommer att hända framöver vet jag inte i skrivande stund, utan vet bara att
dialogen mellan försvarsmakten och Luftfartsverket skall intensifieras.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 109

Interpellation till Tekniska Nämndens ordförande Tommy Gardell
Interpellation ställd av Inger Harlevi Moderaterna 2017-05-12
Interpellation: BAC’s lokaler
Till: Tommy Gardell, Ordförande Tekniska Nämnden
Baltic Art Center (BAC) lämnar sina lokaler i Björkanderska huset. Det förefaller som att det
finns flera olika utfästelser vad de ska användas till. Den intilliggande restaurangen anser att
de sedan lång tid tillbaka har löften om att prioriteras om/när BAC flyttar. En utfästelse säger
att de ska användas för att täcka Campus Gotlands och andras behov.
Därför frågar jag:
Vad ska lokalen användas till?
Har politiken involverats nu när frågan tycks vara komplex?
Inger Harlevi (M)
Mitt svar:
Bakgrund.
När BAC aviserade att de ville flytta ur lokalen på Björkanderska, Skeppsbron 2 visste
teknikförvaltningens fastighetsförvaltaravdelning (FFA) att det fanns flera intressenter som
ville hyra.
Det var Tonsättarcentrum, restaurang JODA, och Uppsala Universitet Campus Gotland
(UUCG).
Alla har uppvaktat FFA om varför de skulle få hyra.
Tonsättarcentrum har aviserat att man vill hyra lokalerna utifrån sin nuvarande
hyressättning som är 150 000 kr. Nuvarande hyra för lokalerna är ca 400 000 kr.
JODA uppgav att man vill utöka sitt koncept med logi och möteslokaler för att möta en
stigande efterfrågan. Verksamheten har idag 15 anställda som genom konceptförändringen
kan erbjudas säkrare anställningar, utökad arbetstid och nyanställningar. JODA har tidigare
tagit över en festlokal för 150 personer som nu används för möten, teater mm. Ett
samarbete skall inledas med riksteatern bland annat.
UUCG uppger att man genom övertagandet av lokalerna kan möjliggöra ytterligare
expansion av verksamheten hos institutionen för speldesign. Lokalen skall användas till
arbetsplatser för personal samt kontorslandskap för studentarbetsplatser. Expansionen skall
ses som ett led att ha 1500 studenter på campus.

De konsekvenser som FFA kan se är dels bekymmer med ljud/buller från JODAs verksamhet
och kostnader för ljudisolering. Det är heller inte helt fastställt om ljuddämpande åtgärder
blir tillräckliga. En ytterligare faktor är utrymningsväg som delvis måste ske genom JODAs
lokaler. Universitetets framtidsplaner är att erhålla ytterligare ca 1500-2000 kvadratmeter
yta.

Bedömning
Tonsättarcentrum är inte aktuellt eftersom de inte kan betala den högre hyran.
JODA har tidigare fått ta över den stora festlokalen.
UUCG regionen nyligen tecknat partneravtal med regionen och är i stort behov av lokaler för
sin expansion i ett led att ha 1500 studenter på Campus.
Dialog har förts med JODA och UUCG.
Uthyrning till UUCG förordas av FFA, regiondirektör och regionråd.

Svar på Inger Harlevi frågor
• Vad ska lokalen användas till?
Lokalen hyrs ut till UUCG
Lokalen skall användas till arbetsplatser för personal samt kontorslandskap för
studentarbetsplatser.
•

Har politiken involverats nu när frågan tycks vara komplex?
FFA har ansvar för att hyra ut lokaler men har stämt av frågan med regiondirektör
som i sin tur stämt av med regionråden.

Visby 2017-06-08
Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

UUCG = Uppsala Universitet Campus Gotland
FFA = Fastighetsförvaltaravdelningen inom Teknikförvaltningen

Bilaga § 110
Interpellationssvar
2017-06-19

Utryckningstider prio1
Ledamoten Mats Hedström (M) har i en interpellation ställt två frågor till mig angående
utryckningstider för norra Gotland gällande prio1-larm.
Frågorna och mina svar:
Fråga 1:
Vilka åtgärder har vidtagits för att klara prio1-larmen inom avtalad tid?
Mitt svar:
Ambulansverksamheten bedrivs enligt avtal av Falck Ambulans AB enligt ett
förfrågningsunderlag upprättat 2014. I detta anges att målsättningen är att
framkörningstiden från inkommit larm i 95% av fallen skall vara högst 30 minuter. I
förfrågningsunderlaget specificeras att heldygnsambulanser ska finnas stationerade i Visby
och i Hemse medan Sliteambulansen är bemannad kl 07-18. Denna fördelning grundas på
statistiskt underlag och lång erfarenhet. Som komplement kan ambulanshelikoptern utföra
prio-1-uppdrag till de perifera delarna av Gotland, inte minst till Fårö vid de tillfällen den
inte är upptagen av fastlandsflygningar. Sedan det nya avtalet från 2014 finns en extra
sommarambulans under 6 veckor.
Tidsmålsättningen 30 minuter uppnåddes för ön som helhet i 92% av prio-1-ärendena
2016. Ärenden med längre framkörningstid förekommer av naturliga skäl främst i de
perifera områdena. Det kan dock noteras att även det väst-östliga området från Klintehamn
till Östergarn har fler ärenden med lång framkörningstid.
Ökningen av antalet ärenden totalt och den höga andelen prio-1-ärenden har inneburit
successivt ökande svårigheter att med oförändrad resurs uppnå tidsmålsättningen.
Diskussioner pågår med Falck om vilka möjligheter som kan finnas i att tillämpa andra
former av dirigeringsinstruktioner såsom gränslös eller dynamisk dirigering. Utöver det
befintliga avtalet med räddningstjänsten om IVPA har polismyndighetens införande av sk
SALSA-larm också inneburit ett viktigt tillskott vid livshotande tillstånd.
På norra Gotland klarades tidsmålsättningen ifjol i 132 av 181 fall under tiden 18-07 (73%
att jämföra med 74% övrig tid då det finns en ambulans stationerad i Slite). Upphandlingen
från 2014 innehåller en möjlighet att utlösa en option om Sliteambulans kl 18-07. Den
måste avropas minst 12 månader i taget till en kostnad om ca 4,2 miljoner i dåvarande

penningvärde. Hälso- och sjukvårdsnämnden har inte haft en ekonomi att kunna överväga
avropet av denna option.
Fråga 2:
Statistiken för januari-maj 2017?
Mitt svar:
Under januari-maj 2017 har 188 prio1-larm körts på norra Gotland. Av dessa har 153 hållit
sig inom 30 minuter (81%). För Gotland som helhet gäller 93%.

Stefaan De Maecker (MP), ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden

Bilaga § 111

Interpellationssvar
2017-06-19

Beredskap inför större olyckor
Ledamoten Stefan Nypelius (C) har i en interpellation ställt följande frågor om regionens
beredskap inför större olyckor.
-

Vilken beredskap finns det på Gotland vid en större olycka liknande den i Sveg?

-

Hur planeras det för att omhänderta ett större antal skadade vid en olycka på
Gotland?

-

Vilka resurser finns på Gotland inom räddningstjänsten, sjukvården med flera för
att klara en sådan olycka?

Mitt svar:
Instämmer i att en olycka med ett stort skadeutfall (typ bussolycka) skulle vara en stor
påfrestning för den gotländska räddningstjänsten, sjukvården och polisen samt Region
Gotland som helhet. Och detta förhållande kräver extraordinära lösningar. Vill också
betona att det är svårt att beskriva detta kortfattat då det är många faktorer som påverkar
hur vi agerar och hanterar situationen.
Vi måste alltid förhålla oss till vårt ”ö-läge” i olika sammanhang och då inte minst när det
gäller kris- och katastrofberedskap eftersom vi inte har någon naturlig angränsade kommun
eller landsting. En annan faktor som påverkar hur vi agerar och vilka åtgärder som vidtas är
givetvis: årstid, tidpunkt på dygnet samt var olyckan inträffar på ön.
I en liknande situation som den i Sveg så har vi initialt de ambulanser som finns tillgängliga,
3 (dagtid) 2 (nattetid) akutambulanser och en ambulanshelikopter. Falck kan även bemanna
upp ytterligare någon eller några enheter (max 2) med ledig personal.
Den begränsade transportkapaciteten medför att både räddningstjänst och
sjukvårdsresurser måste ha förmåga att jobba längre tid på skadeplats (pre-hospitalt) och
där göra akut omhändertagande samt prioritera vilka patienter som skall transporteras till
akutsjukhus och vårdcentraler.
Räddningstjänsten har en speciell container som är utrustad för arbete på skadeplats som
följer med ut till olycksplatsen vid larm om större trafikolycka (buss). Visby lasarett samt
vårdcentralerna kan skicka ut personal (läkare och sjuksköterskor) som kan jobba prehospitalt på olycksplatsen.
Bedömer man vid framkomst att man behöver mer resurser än containern så kan man även
begära ut katastrofvagn med tältutrustning, bårar m.m.
Detta är något som utbildas och övas mellan de olika aktörerna minst en gång per år.
Ett stort antal skadade innebär också en enorm belastning för Visby lasarett som snabbt
måste ställa om (eller ställa in) sin verksamhet och beordra ”katastrofläge” på sjukhuset.
1

Det innebär bland annat att man kan behöva ställa in verksamhet, skriva ut patienter och
prioritera om.
Sedan finns det begränsningar på akutmottagning och intensivvårdsavdelning när det gäller
hur många patienter som man kan hantera. Detta beror givetvis på vilket utgångsläge man
har när olyckan inträffar.
Region Gotlands tjänsteman i beredskap (TiB) kommer tidigt att larmas för att på
”stabsnivå” agera och kalla in personal samt samverka med andra aktörer bland andra
kommuner/landsting och Socialstyrelsen.
Om TiB får rapport om stort antal drabbade så kommer, efter dialog med bakjour på
kirurgen, kontakt att tas med framförallt Stockholms läns landsting eller Socialstyrelsen.
TiB begär då, utifrån skadeutfallet, stöd med exempelvis transporter till fastlandssjukhus
och intensivvårdsresurser.
TiB aktiverar även kris- och katastrofledningsstaber som skall stödja och avlasta de som
jobbar med det akuta omhändertagandet både på skadeplatsen, lasarettet samt ev
vårdcentraler.
Det staberna skall hantera är bland annat samverkan med andra aktörer (både på ön och på
fastlandet) och information till den politiska ledningen, media, drabbade och anhöriga.
Avslutningsvis kan man säga att en olycka med stort skadeutfall är en mycket stor
påfrestning för alla kommuner eller landsting där det inträffar. Olyckor i den här
omfattningen kräver alltid samverkan med många aktörer på olika sätt. Och den samverkan
är god inom det svenska kris- och katastrofberedskapsområdet.
Som ett exempel kan nämnas att i samband med terrordådet i Stockholm den 7 april så
begärde Stockholms läns landsting stöd av Socialstyrelsen med inventering av
intensivvårdsplatser i landet och redan efter någon/några timmar hade man ca 120
intensivvårdsplatser att tillgå.
Givetvis är vårt ö-läge begränsande, jämfört med andra landsting och kommuner men vi
måste då planera och träna vår personal att agera längre tid på skadeplats (pre-hospitalt)
och sedan tidigt begära stöd med transporter till fastlandssjukhus samt intensivvårdsplatser.
Detta gäller alla olyckor/händelser med stort skadeutfall.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande
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Bilaga § 112

Motion:
Till:

Uthyrning av mark till nazister
Regionfullmäktige

För att ge reellt innehåll i de mänskliga rättigheterna, så att medborgarna kan hålla möten och demonstrationer i det offentliga rummet och på samägd mark, upplåter regionen kostnadsfritt mark,
och tillstånd ges av polisen. Rättigheterna regleras i regeringsformen och ger mötes- och demonstrationsrätt utan inblandning från staten. Att hyra ut regionens mark för mer varaktiga arrangemang
- t.ex. en utställarplats i anslutning till Almedalsveckan - är till skillnad från vad som gäller möten
och demonstrationer ingen mänsklig rättighet. Att hyra ut eller inte regleras av den allmänna avtalsfriheten, men naturligtvis också av krav på att inte diskriminera hyresgäster utan skälig grund för
det.
Men vare sig det är fråga om en allmän sammankomst som regleras av regeringsformen, eller om
ett avtal enligt den allmänna avtalsfriheten, omfattas den som hyr regionens mark av ordningslagen.
Till och med grundlagen regeringsformen ger utrymme för inskränkningar med hänsyn till den allmänna ordningen. I kapitel 2, § 24 står det: ”Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten.”
Vad som menas med ”ordning och säkerhet” är inte självklart. Till viss del preciseras det i ordningslagen, men även denna lämnar utrymme för tolkningar: ”Tillstånd till en allmän sammankomst får
vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten” (kap 2 §10). Ett exempel på när tillstånd inte bör beviljas med hänsyn till ordning och säkerhet,
är om det finns anledning att anta att brott kommer begås (jämför JO 4602-2014) .
Jag menar att det per definition finns anledning att anta att en nazistisk organisation kommer begå
brott vid en allmän sammankomst. Organisationens själva grund vilar på idéer som innebär hets mot
folkgrupp, och nazismen är till sin natur våldsam. För FN var Andra världskriget exempel nog för
att anse att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt.
1965 antog FN Konventionen för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) i vilket konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för - och åtog sig - att införa förbud mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde konventionen 1972, men lever fortfarande inte upp till kraven, vilket vi får löpande
kritik från konventionens expertråd för.
Men exempel på nazismens inneboende hot mot ordning och säkerhet står inte bara att finna i historien. Också i Sverige idag ser vi exempel på att våldet och brottsligheten är oskiljbar från nazismen.
När stiftelsen Expo undersökte Nordiska motståndsrörelsens medlemmar framkom det att fler än
hälften var dömda för brott; 51% för våldsbrott och 49% för vapenbrott. Två medlemmar sitter i
skrivande stund häktade för flera bombdåd som åklagaren överväger att rubricera som terrorbrott.
Detta borde sammantaget ha inneburit att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen aldrig beviljats
hyra regionens mark. Men eftersom lagarna är tolkningsbara skedde det, och med det en enorm förskjutning av vad som är acceptabelt i en demokrati. Visbys gator är nu inte längre en säker plats för

de grupper nazisterna riktar sitt våld mot, och många har därför inte möjlighet att delta i det öppna,
fria demokratiska samtalet. Jag menar att det är orimligt att en enskild tjänsteperson ges makten att
tolka lagen, och fatta beslut som får såhär förödande konsekvenser. Regionfullmäktige måste nu
vidta åtgärder för att säkerställa att detta inte sker igen.
Ordningslagen medger att kommuner upprättar lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats, utifrån de specifika lokala behoven och omständigheterna.

Jag yrkar därför på
- Att följande stycke förs in i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter
att hyra eller nyttja offentlig mark. Med “nazistiska” avses de som själva definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska.”

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2017-06-12

Bilaga § 112

Motion
Till fullmäktige i Region Gotland
Bredda länsväg 148
Länsväg 148 mellan Visby och Fårösund är en av de mest olycksdrabbade på
Gotland. Samtidigt är den en av de mest trafikerade och smalaste av Gotlands
länsvägar. På delar av sträckan är bredden endast 6 meter. Det är knappt att
tyngre fordon klarar att mötas utan att toucha i varandras backspeglar. Gående
och cyklister längs vägen utsätts för stor fara och minskar möjligheten till att
cykelpendla till och från arbetet. Trafikverkets lösning för att skapa säkrare vägar
är att sänka hastigheten, vilket vi tycker är fel sätt att lösa problemet. På
Gotland bor många på landsbygden och boendet är väl spritt. För att kunna
utveckla näringslivet och öka boendet över hela Gotland är en snabb och säker
framkomlighet på de gotländska vägarna mycket viktigt. På Gotland finns behov
av att utveckla de större vägarna så att det blir lättare att pendla mellan
hemmen och arbetsplatser, oavsett om man använder kollektivtrafik, bil eller
cykel.
För att nå visionen 65 000 invånare så måste möjligheterna till tillväxt över hela
Gotland stimuleras för såväl näringsliv, boende som besöksnäring. Väg 148 är då
en av de vägar som bör ha hög prioritet.
Fårös attraktion som besöksmål gör att trafiken på vägen ökar kraftigt under
sommaren. Något som märkts än mer under senaste åren. Nuvarande standard
på länsväg 148 är en av de begränsande faktorerna för att Fårö och norra
Gotland ska kunna utvecklas ytterligare.
Med anledning av ovanstående yrkar vi att:
− vägstandarden höjs och att länsväg 148 breddas.
− att Region Gotland tar med dessa förbättringar i Länstransportplanen.
För Centerpartiets Fullmäktigegrupp

Eva Nypelius

Stefan Nypelius

Fredrik Gradelius

Eva Gahnström

Björn Dahlström

Bilaga § 112

Motion
Till fullmäktige i Region Gotland

Inför elevstödjare.

Skapa bättre förutsättningar för elever och lärare, få
arbetstillfällen på köpet.
Bakgrund:
Med anledning av att skolan har höga krav på elever i
lärandet och att eleverna har helt nya förutsättningar att
kommunicera via sociala medier, detta sätter större press
på barnen och allt fler har svårt att samla sig till lektionerna.
På lärare ställs krav på undervisningen men också att vara
med i de svängningar som sker på rasterna. Det visas i en
undersökning om befolkningens hälsa att var femte elev
mår dåligt och att det viktigaste för att lyckas i livet är att
gå ut skolan med godkända betyg.
Om eleverna får stöd på rasterna, av någon som hjälper till
så att lekarna blir rättvisa och mobbingen stoppas innan det
sker, så skulle fler få en bra skolgång att se tillbaka på och
vi skulle få fler som går ut med fullständiga betyg. Till det
skulle vi också få lärare som kan koncentrera sig på
pedagogikens utmaningar. Vi skulle också få ett instegsjobb
för de som nyligen avslutat sina studier på gymnasienivå att
få sitt första jobb och se om läraryrket och skolvärlden är
något som passar dem.
Därför föreslår jag:
Att Fullmäktige uppdrar åt BUN och GVN att utreda hur man långsiktigt
kan införa elevstödjare på alla våra skolor.

Lärbro 2017-06-19
Fredrik Gradelius

Bilaga § 112

Visby 2017-06-19

Motion:

Miljömål gällande transporter

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland (nedan kallat RG) har väldigt högt ställda miljö- och klimatmål i sin
Vision 2025. Detta bör också gälla när RG upphandlar lastbilstjänster. Ett
minimumkrav kan tyckas vara minst Euro 5-klassning på lastbilarna som utför
tjänster för RGs räkning. RG borde själva också ha en policy att så fort man
införskaffar en lastbil ytterligare i fordonsparken så ska den uppfylla Euro 6.
På detta sätt kan RG genom handling också visa att man menar allvar av sin Vision.
Därför yrkar jag att:
Vid upphandlingar specificerar att minst Euro 5 ska uppnås för lastbilar som används
av samarbetspartners.
Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6

Robin Storm (M)

