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Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 115

Fyllnadsval. Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2017/9

- Länsstyrelsen 2017-07-06, Dnr 201-2027-17

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2017-07-06 från sammanräkning som utvisar att Jörgen
Benzler (V), Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster, blir ny ersättare – Efter avgångna
ersättaren Bengt Carlenfors.
Expedieras:
Den valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 116

Revisorernas information
RS 2017/848

- Revisionsrapport. Styrning och uppföljning av den internationella verksamheten 2017-09-22

Revisorernas vice ordförande Bertil Virgin (S) informerade om revisorernas pågående
arbete.
Bertil Virgin redogjorde för den senaste utförda revisionen:
Styrning och uppföljning av den internationella verksamheten
Mot bakgrund av granskningsresultatet lämnas följande rekommendationer till
regionstyrelsen:
−

Säkerställa att förvaltningarna tar det internationella arbetet i beaktande vid
planering av verksamheten och fastställande av kommande verksamhetsplaner.

−

Att roller och ansvar tydliggörs avseende det internationella arbetet. Särskilt kan här
betonas vikten av en central funktion samt etablerade forum för samarbeten mellan
förvaltningar.

−

Säkerställa att formerna för uppföljning och utvärdering av enskilda projekt samt
formerna för återrapportering till regionstyrelsen fastställs och implementeras i
organisationen. Detta är centralt då det i dagsläget saknas överblick av de
internationella åtagandena och den egna strategin anger uppföljning och värdering
av nytta som framgångsfaktorer för att nå målen på området.

Rapporten är överlämnad till regionstyrelsen för yttrande.
Närmast på tur i revisionsarbetet står uppföljning av lokala resor.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 117

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

- Utredningen ”Framtida kultur- och fritidsverksamhet i Region Gotland”.
- Sammanfattning av remissvar.
- Regionfullmäktige 2016-06-20 § 90 (utredning av alternativ organisation)
- Regionfullmäktige 2017-06-19 § 93 (avveckling av KFF/KFN)
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-22
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 185

Regionfullmäktiges beslut
•

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar från och med 2018-01-01 för
Region Gotlands
−

- ungdomsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)

−

handläggning av bidrag till studieförbund

Regionstyrelsen svarar från och med 2018-01-01 för Region Gotlands
−

- kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)

−

- folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen

−

- fritidsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)

−

- handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt
lotterilagstiftningen

−

- budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen

•

Region Gotlands konsumentvägledningsverksamhet upphör 2017-12-31.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en
plan för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en
anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar.

Vid regionfullmäktige 2017-06-29 fattades beslut att avveckla kultur- och
fritidsförvaltningen från 2017-12-31 samt att ge regionstyrelsen i uppdrag att återkomma
med detaljerna kring organisationstillhörighet framåt. Kultur- och fritidsverksamheten är
ett viktigt område för att tillsammans med övriga verksamheter inom Region Gotland
förstärka måluppfyllelsen enligt Vision Gotland 2025 och Region Gotlands styrkort.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll
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Rf § 117 forts.
En fördjupande analys har gjorts av områdena ungdomsverksamhet, kulturverksamhet,
biblioteksverksamhet, idrotts- och fritidsverksamhet, bidragsverksamhet samt
ärendehantering, kansli och stab.
Målet med den nya organisationen är att skapa ekonomisk effektivitet och också goda
förutsättningar till framtida utveckling. Sammantaget görs bedömningen att kultur-,
fritids- och biblioteksverksamheten kan bidra mer och få bättre förutsättningar genom
att tillhöra regionstyrelsen. En samordning med stödfunktionerna inom
regionstyrelseförvaltningen är möjlig men med grund i att dessa verksamheter också har
stora krav på framtida kostnadssänkningar bedöms inte att detta nya ansvar kan tas över
inom befintlig budget. Organisationsförslaget som här lämnas bedöms ge en minskning
av 4,25 årsanställda (minskade kostnader med ca 5 mnkr).
Regionstyrelsen har på sitt sammanträde 31 augusti, § 185 beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att förtydliga genomförandeplanen gällande föreningsservice
under rubriken Förslag till ny organisation / Kultur- och fritidsverksamhet till
regionstyrelsen / Enheterna som föreslås är / Fritid inför ärendets hantering i
fullmäktige.
Ny version med förtydligande av genomförandeplanen förelåg till fullmäktiges
sammanträde.
Regionstyrelsen föreslår fullmäktige att
•

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svarar från och med 2018-01-01 för
Region Gotlands
−

- ungdomsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)

−

handläggning av bidrag till studieförbund

Regionstyrelsen svarar från och med 2018-01-01 för Region Gotlands
−

- kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)

−

- folk- och länsbiblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen

−

- fritidsverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och
fritidsförvaltningen)
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 117 forts.
−

- handläggning av tillstånds- och registreringsansökningar enligt
lotterilagstiftningen

−

- budget- och skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen

•

Region Gotlands konsumentvägledningsverksamhet upphör 2017-12-31.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att under 2018 till regionfullmäktige återrapportera en
plan för utarbetande av ett reviderat fritidspolitiskt program samt en
anläggningsstrategi för fritids- och idrottsanläggningar.

Anföranden
Anföranden hölls av Filip Reinhag (S), Jan Svensson (V), Eva Nypelius (C), Anna Hrdlicka
(M), Ulf Klasson (L), Inger Harlevi (M) och Isabel Enström (MP).
Yrkande
•

Elin Bååth (Fi) yrkar att ärendet ska återremitteras, med motiveringen att det nya
förslaget innebär att det blir en enda avdelning med både kultur- och
fritidsverksamhet. I yrkandet om återremiss instämmer Hannes Müller (-).

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det
bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen stab samt regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 118

Integrationsstrategi
RS 2016/146

- Förslag till integrationsstrategi, Region Gotland och Länsstyrelsen Gotlands län 2017-09-22
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-04
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 183

Regionfullmäktiges beslut
•

Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 fastställs, inkluderande ett fjärde
strategiskt vägval under rubriken Arbete, samt komplettering under rubriken
Övergripande integrationsmål sidan ett och sidan 3 där texten för kvinnor/flickor
och män/pojkar kompletteras med texten ”samt personer med annan
könsidentitet”.

•

Integrationsstrategin inkluderas i samtliga nämnders verksamhetsplaner från och
med 2018.

Jäv
Filip Reinhag (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Regionstyrelsen gav dåvarande ledningskontoret ett uppdrag att ta fram ett förslag till en
regional integrationsstrategi (RS § 59, 2016-04-07). Förslaget är framtaget tillsammans
med länsstyrelsen på Gotland. Region Gotlands integrationsnätverk fick uppdraget att
hålla samman arbetet med framtagandet av integrationsstrategin. Framtaget förslag på
strategi har gått på remiss internt Region Gotland och till myndigheter, civilsamhällets
organisationer och volontärsnätverk. Inkomna svar har medfört vissa mindre
förändringar.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att den föreslagna integrationsstrategin för
Gotland har stöd i både Region Gotlands förvaltningar och nämnder såväl som bland
övriga inblandade aktörer och remissinstanser. Utifrån detta föreslår
regionstyrelseförvaltningen att regionstyrelsen beslutar om att föreslå för
regionfullmäktige att anta strategin.
Förvaltningen föreslår vid dagens sammanträde en komplettering med ytterligare ett
fjärde strategiskt vägval på området Arbete:
−

Strategiskt vägval: Stödja en lärande organisation som stärker arbetsplatsens
interkulturella kompetens.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 118 forts.
Exempel på möjliga åtgärder:
−

Erbjuda utbildning, rådgivning, mentorskap och nätverk till stöd för arbetsplatser.

−

Göra insatser för ökad kunskap om attityder och värderingar.

−

Implementera modell som stödjer integration på arbetsplatsen.

Regionstyrelsen fattade på sitt sammanträde beslut om att Regionstyrelseförvaltningen får i
uppdrag att utarbeta former för dialogforum mellan nyanlända gotlänningar och
representanter för Region Gotland samt eventuella intresseföreningar. Slutlig version till
integrationsstrategi ska bifogas kallelsen till fullmäktige.
Regionstyrelsen föreslog att integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 fastställs,
inkluderande ett fjärde strategiskt vägval under rubriken Arbete, samt komplettering
under rubriken Övergripande integrationsmål där texten för kvinnor/flickor och
män/pojkar kompletteras med texten ”samt personer med annan könsidentitet”.
Integrationsstrategin inkluderas i samtliga nämnders verksamhetsplaner från och med
2018.
Slutlig version till integrationsstrategi är bifogad kallelsen till fullmäktige.
Yrkanden
•

Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av, Saga Carlgren (V), Frans Brozén (L), Jonas
Niklasson (C), Isabel Enström (MP), Eva Gahnström (C), Anna Hrdlicka (M), Inger
Harlevi (M), Johan Thomasson (L) och Eva Petterson (SD), bifall till regionstyrelsens
förslag.

•

Hannes Müller (-) yrkar att integrationsstrategin ska avslås.

•

Elin Bååth (Fi) yrkar att det på sid tre i integrationsstrategin under rubriken Arbete, på
samma sätt som på sid ett, ska texten kompletteras med ”samt personer med annan
könsidentitet”. I detta yrkande instämmer Meit Fohlin (S).

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Hannes Müllers
avslagsyrkande och finner att integrationsstrategin antas.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 118 forts.
Ordföranden ställer därefter proposition på Elin Bååths tilläggsyrkande och finner att
det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 119

Strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021
RS 2017/662

- Förslag till strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-08-23
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-18
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 184

Regionfullmäktiges beslut
•

Strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021 antas. Förvaltningarnas
specifika kompetensförsörjningsplaner kopplas till den strategiska planen.

I dagsläget finns kompetensförsörjningsplaner för respektive förvaltning men ingen
övergripande plan för hela Region Gotland. Behovet av en strategisk plan som gäller för
hela organisationen har vuxit fram över tid. Kompetensförsörjningsplanens syfte är att
beskriva utmaningar och klargöra strategier för att säkra kompetensbehovet på kort och
lång sikt för att nå målet.
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen bidrar till att Region Gotland lyckas
möta framtidens utmaningar genom att attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/ behålla
och avveckla medarbetare. Hur omvärld och framtid påverkar regionens behov av
kompetens tydliggörs i planen. Vidare utmanar och styr även planen
kompetensförsörjningsarbetet i förvaltningarna med strategin att öka den interna
rörligheten.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att det är svårt att klara framtidens
utmaningar vad gäller att förse organisationen med rätt kompetens utan en strategisk
riktning för hur arbetet med kompetensförsörjning ska bedrivas. Det är viktigt att
fullmäktige fattar det formella beslutet om att det är denna plan som arbetet på
övergripande nivå samt i förvaltningarna ska utgå ifrån.
Regionstyrelsen föreslog att strategisk plan för kompetensförsörjning 2017-2021 gäller för
2017-2021 samt att förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner kopplas till
den strategiska planen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Anföranden
Anföranden hölls av Meit Fohlin (S), Karl-Johan Boberg (C), Lars Thomsson (C) och
Per Edman (V).
Expedieras: Alla nämnder, Regionstyrelseförvaltningen HR
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 120

Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2017 till Kommuninvest
ekonomisk förening
RS 2017/547

- Kommuninvest 2017-06-12
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-11
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 187

Regionfullmäktiges beslut
•

Insatsbelopp erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening med upp till
100 procent av högsta nivån, totalt 12 807 432 kronor.

Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild
medlemsinsats för år 2017. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16 fastställdes
nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget initiativ och i egen
takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet
som följer av medlemskapet.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på 39,4 miljoner kronor eller 679
kronor/invånare. Regionfullmäktige beslutade om insatsbelopp upp till 75 procent
2016-11-21, § 205.
För att komma upp till den högsta nivån, 900 kronor/invånare, krävs en inbetalning på
12 807 432 kronor. Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att
bokas som ökat andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till den högsta
nivån. Det innebär att Region Gotland i fortsättningen inte behöver använda del av
återbäring och ränta för att öka insatskapitalet. Den återbäring och ränta som delas ut av
föreningen framåt kommer att ingå i regionens resultat.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att insatsbelopp
erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening med upp till 100 procent av högsta
nivån, totalt 12 807 432 kronor.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 121

Ägaranvisning, samverkansavtal och bolagsordning för Almi
Företagspartner Gotland AB
RS 2017/574

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-05
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 186

Regionfullmäktiges beslut
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

•

Samverkansavtal för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

•

Bolagsordning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Jäv
Filip Reinhag (S) och Eva Nypelius (C) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling.

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar och samverkansavtal sina
gemensamma intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB förhandlat fram ägaranvisning, samverkansavtal och bolagsordning för Almi
Företagspartner Gotland AB. Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionfullmäktige att
godkänna ägaranvisning, samverkansavtal och bolagsordning för Almi Företagspartner
Gotland AB.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att ägaranvisning,
samverkansavtal och bolagsordning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen enheten för hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 122

Försäljning av fastigheten Visby Malajen 10
RS 2017/626

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-13
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 203
- Genomförandeplan 2017-09-12

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Malajen 10 till Brf. Malajen
10 för en köpeskilling av 4 000 000 kronor godkänns.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Regionstyrelsen beslutade 2016-12-14, § 308 att utse Gotlandsbyggen AB som vinnare i
markanvisningstävling inom kv. Malajen i Visby. Regionstyrelsen har därefter beslutat
om att teckna ett markanvisningsavtal och ett exploateringsavtal företaget Hemsehem
AB om den aktuella tomten. Exploatören har därefter i särskild skrivelse inkommit med
begäran om att tillåtas överlåta markanvisningsavtalet och således genomföra
fastighetsaffären med Bostadsrättsföreningen Malajen 10, i vilken Hemsehem indirekt
äger samtliga andelar via dotterbolag.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande bostäder i form av radhus. I
samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om som med maximala byggrätt
som detaljplanen medger innebär en total köpeskilling om 4 000 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att Hemsehems begäran om att tillåtas överlåta
markanvisningen på bostadsrättsföreningen Malajen 10 ska godkännas och bedömer att
köpekontraktet i övrigt följer regionstyrelsens tidigare beslut i ärendet. Förvaltningen
föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna köpekontraktet och att till BRF
Malajen 10 överlåta fastigheten Visby Malajen 10 för en köpeskilling om 4 000 000
kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
köpekontraktet godkänns.
Regionstyrelsen har beslutat att inför hanteringen i fullmäktige ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att genomförandeplanen förtydligas.
En förtydligad genomförandeplan fanns med i kallelsen till fullmäktige.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 122 forts.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Frans Brozén (L), Lars Thomsson (C) och Tommy
Gardell (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Enheten för hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 123

Försäljning av fastigheten Visby Sergeanten 1
RS 2017/592

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-13
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 201

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 1 till Arriba
Byggnads AB för en köpeskilling av 10 566 000 kronor godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18, § 230 att utse fyra exploatörer som vinnare i
markanvisningstävling inom kv. Sergeanten. Ledningskontoret fick i uppdrag att till
regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive exploatör. En av de
exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var Arriba Byggnads AB.
Företaget har nu anmält intresse för att gå vidare med att genomföra sitt bostadsprojekt
i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag. Eftersom exploatören har för avsikt att
så snart som möjligt påbörja byggandet av bostäderna, har parterna enats om att vid
samma tillfälle lyfta upp såväl markanvisningsavtal som exploateringsavtal och
köpekontrakt för beslut.
Regionstyrelseförvaltningen anser att de handlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, följer regionstyrelsens beslut 2015-06-18. Förvaltningen
föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna upprättat markanvisningsavtal
med Arriba Byggnads AB, godkänna upprättat exploateringsavtal med Arriba Byggnads
AB samt att godkänna och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt
avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 1 till Arriba Byggnads AB för en
köpeskilling av 10 566 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
köpekontraktet godkänns.
Regionstyrelsen har beslutat att upprättade markanvisningsavtal och exploateringsavtal
med Arriba Byggnads AB godkänns.
Anförande
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden, Regionstyrelseförvaltningen Enheten för hållbar tillväxt
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 124

Försäljning av fastigheten Visby Sergeanten 3
RS 2017/625

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-13
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 202
- Genomförandeplan 2017-9-12

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 3 till Wisab
Bygg AB för en köpeskilling av 6 930 000 kronor godkänns.

Regionstyrelsen beslutade 2015-06-18, § 230, att utse fyra exploatörer som vinnare i
markanvisningstävling inom kv. Sergeanten. Ledningskontoret fick i uppdrag att till
regionstyrelsen återkomma med markanvisningsavtal för respektive exploatör. En av de
exploatörer som regionstyrelsen beslutade att tilldela mark var Wisab Bygg AB.
Exploatören har nu för avsikt att genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare
inlämnat tävlingsbidrag. Regionstyrelsen har tidigare beslutat godkänna
markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Regionstyrelseförvaltningen anser att de handlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, följer regionstyrelsens beslut 2015-06-18. Förvaltningen
föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna och föreslå regionfullmäktige att
besluta om köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 3 till
Wisab Bygg AB för en köpeskilling av 6 930 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
köpekontraktet godkänns.
Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att komplettera
ärendet med en genomförandeplan inför hantering i fullmäktige.
I kallelsen till fullmäktige har genomförandeplanen kompletterats.
Anförande
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Enheten för hållbar tillväxt
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 125

Tilläggsanslag. Klintehamns avloppsreningsverk
RS 2017/477

- Tekniska nämnden 2017-02-22, § 37
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-23
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 193

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 000 000 kronor avseende Klintehamn
avloppsreningsverk.

•

Finansiering sker via VA-taxan.

Upphandlingen avseende Klintehamns avloppsreningsverk har överklagats.
Konsekvensen av överklagandet ledde till att anbudstiden gick ut och möjliggjorde för
utsedd entreprenör att yrka ersättning för högre kostnader. En ökad kostnad om 4
miljoner kronor (inklusive kostnader för förvaltningens juridiska ombud). Detta innebär
att den totala budgeten för Klintehamns avloppsreningsverk stiger från 62 till 66
miljoner kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att det finansieras via VA-taxa (vatten och avlopp).
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt att tilläggsanslag
på 4 000 000 kronor medges.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Enheten för hållbar utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 126

Tilläggsanslag för utbyte av ventilation på Korpen i Visby
RS 2016/851

- Tekniska nämnden 2016-12-15, § 240
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-16
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 196

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 700 000 kronor för utbyte av
ventilation vid Korpen, Visby.

•

Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om
1 700 000 kronor.

I samband med ombyggnation och renovering av Visby Korpen, hus 03, plan 2,
psykiatriska kliniken konstateras att ventilationssystemet som försörjer delar av
fastigheten inte uppfyller kraven för OVK (lagstadgad obligatorisk ventilationskontroll).
Då samordning och effektivitetsvinster finns för att åtgärda behovet i samband med
ombyggnationen istället för att åtgärda behovet vid ett senare tillfälle bedöms så begär
tekniska nämnden ett tilläggsanslag på 1 700 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt att tilläggsanslag
på 1 700 000 kronor medges.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 127

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder på förskolan Kabyssen
i Visby
RS 2017/605

- Tekniska nämnden 2017-06-28, § 168
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-08
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 195

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 6 000 000 kronor för investeringar i
ventilationsåtgärder på förskolan Kabyssen.

•

Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om
6 000 000 kronor.

Förskolan Kabyssen uppfördes år 1973 och ingår i Gråbo förskoleområde. Förskolan
har sex avdelningar med cirka 100 barn och bedriver även omsorg på kvällar och helger.
Ventilationen har varit ett problem på grund av otillräckligt luftflöde i flera av rummen.
Ventilationen behöver åtgärdas eftersom den inte är OVK (obligatorisk
ventilationskontroll)-godkänd. Verksamheten har gjort en framställan enligt arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a §, avseende inomhusmiljön. Detta föranledde att arbetsmiljöverket
gjorde en inspektion av förskolan Kabyssen 2017-01-03.
Arbetsmiljöverket gör bedömningen att ventilationen är underdimensionerad med
otillfredsställande luftkvalitet i lokalernas vistelsezoner som följd. Arbetsmiljöverket gav
Region Gotland ett föreläggande om att åtgärda ventilationen vid förskolan. Ett
vitesföreläggande är beslutat på 200 000 kronor om att åtgärder bör vidtas före den
1 september 2017.
Tekniska nämnden har hemställt om tilläggsanslag med totalt 6 000 000 kronor för
investeringar i ventilationsåtgärder och att finansiering sker genom att disponera ur eget
kapital.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att medel anvisas ur nämndens egna kapital.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt att tilläggsanslag
på 6 000 000 kronor medges.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 127 forts.
Anföranden
Anföranden hölls av Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M) och Tommy Gardell (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras: Tekniska nämnden, Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 128

Tilläggsanslag för investeringar vid Verkstadsskolan 2 i Visby
RS 2017/539

- Tekniska nämnden 2017-05-31, § 142
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-16
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 194

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 4 122 000 kronor för upprustning av
Verkstadsskolan 2.

•

Finansiering sker genom disponering av tekniska nämndens egna kapital om
4 122 000 kronor.

Verkstadsskolan i norra Visby har varit föremål för omfattande upprustning och
underhåll, främst vad gäller skolans kök. Förstudie påvisade vilka behov som fanns i
form av upprustning och nyinvesteringar. Under projektets gång har mer behov av
restaurering upptäckt med merkostnader som följd. För detta underskott begärs nu
4 122 000 kronor i tilläggsanslag.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att medel anvisas ur nämndens egna kapital.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt att tilläggsanslag
på 4 122 000 kronor medges.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 129

Slutredovisning av särskilt boende, SÄBO, i Katthammarsvik
RS 2017/320

- Tekniska nämnden2017-03-22, §101
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-20
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 192

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisning avseende nybyggnad av särskilt boende Katthammarsviks
äldreboende godkänns.

Vid sammanträde 2008-06-11 beslutade socialnämnden att ge tekniska nämnden i
uppdrag att uppföra ett nytt särskilt boende med 30 lägenheter i Katthammarsvik samt
att ge socialförvaltningen i uppdrag att upphandla driften av det särskilda boendet
(SON § 65 2008).
En projektgrupp bildades med representanter från socialförvaltningen, tekniska
förvaltningen samt konsultgruppen och projektering påbörjades. Projektet skulle
genomföras som utförandeentreprenad. Vid anbudsupphandlingen inlämnades två
stycken anbud och efter att anbudsutvärdering genomförts konstaterades att
kostnadsläget var högre än tidigare upprättad kostnadsuppskattning.
Upphandlingen presenterades vid tekniska nämndens sammanträde 2012-06-27, § 142
och ärendet hänsköts till arbetsutskottets möte 2012-08-13. Vid mötet beslutades att
upphandlingen skulle avbrytas.
I samråd med socialnämnden bestämdes att ny upphandling skulle genomföras efter att
förändringar utförts avseende byte av konstruktionen från betong till trästomme med
putsade fasader men med bibehållen tidigare framtagen planlösning och arkitektonisk
utformning. Som ny upphandlingsform valdes ”utförandentreprenad med en incitamentskonstruktion” och där entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning
enligt självkostnadsprincipen.
Beslutet om annan teknisk konstruktion i kombination med vald entreprenadformen
bidrog till att investeringsprojektet blev billigare än beräknat.
Investeringsbudgeten uppgick till 53 000 000 kronor. Totala investeringsutgifter uppgick
till 49 569 011 kronor. Detta ger en avvikelse på +3 430 989 kronor.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 129 forts.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att slutredovisningen av särskilt boende i
Katthammarsvik godkänns och att anslagsöverskott regleras mot regionens eget kapital.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med Regionstyrelseförvaltningen att slutredovisningen
godkänns.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 130

Sammanträdesplan för regionfullmäktige 2018
RS 2017707

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-14
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 189

Regionfullmäktiges beslut
•

Sammanträdesplan 2018 för regionfullmäktige fastställs enligt förslag.

Regionstyrelseförvaltningen har sammanställt ett förslag till sammanträdesplan 2018.
Regionstyrelsen har vid sitt sammanträde beslutat om sammanträdesplan för
regionstyrelsens arbetsutskott och regionstyrelsen.
Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktiges sammanträdesdagar 2018 fastställs enligt
nedan:

• 26 februari
• 26 mars
• 14 maj
• 18 juni
• 24 september
• 15 oktober (Ny mandatperiod)
• 22 oktober
• 19 november
• 17 december
Ordföranden ställer proposition på föreslagna sammanträdesdagar och finner att det
bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 131

Motion. Renovera och öppna badhuset i Roma - Romabadet
RS 2016/439

- Motion 2016-06-20
- Kultur- och fritidsnämnden 2017-03-21, § 21
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-05-10
- Regionstyrelsen 2017-06-15, § 171

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Reservation
Följande reserverar sig mot beslutet:
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C) Björn Dahlström (C), Bibbi Olsson (C), Ingrid
Engström (C), Ann-Christin Wallin (C), Jonas Niklasson (C), Eva Gahnström (C), Stefan
Nypelius (C), Stig Hansson (C), Karl-Johan Boberg (C), Inger Olofsson (C), Anders Larsson (C),
Ola Lindvall (C), Eva Petterson (SD), Clas Strid (SD), Johan Thomasson (L), Ulf Klasson (L),
Frans Brozén (L) Lena Grund (L) och Hannes Müller (-).
Anders Larsson (C), yrkar i en motion att Romabadet skall renoveras och öppnas igen.
Förslagsställaren skriver i motionen att beslutet i kultur- och fritidsnämnden 2016-0322, § 16, att stänga Romabadet har förorsakat stora problem och kostnader för de som
tidigare utnyttjade badet. Exempel på detta är, enligt Anders Larsson, ökade kostnader
för regionen för transport av skolelever till andra bad i samband med simundervisning
liksom problem för hälso- och sjukvården i och med att det finns för få bad för
rehabilitering och motionssim.
Romabadet är i akut behov av renovering, vilket enligt en uppskattning från teknikförvaltningen kommer att uppgå till ca 60 mnkr. Som en kommentar till detta hänvisar
Anders Larsson till ett anbud från ett lokalt byggföretag med väsentligt lägre uppskattad
renoveringskostnad. Regionen har haft en pågående dialog med det lokala byggföretaget
angående en eventuell försäljning men någon överenskommelse har inte uppnåtts och i
en artikel i lokalpressen nyligen har byggföretaget uppgett att man troligen inte heller
kommer att uppnå en överenskommelse med regionen angående ett övertagande.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 131 forts.
Kultur- och fritidsnämnden har i beslut 2017-03-21, § 21, föreslagit regionfullmäktige att
avslå motionen. Ett motiv till beslutet är följden av nämndens tidigare beslut, 2016-1122, § 83, att nedläggningen av Romabadet skall ingå som en del i det besparingsbeting på
15 mnkr om ålagts på nämnden för perioden 2017-2019.
Regionstyrelseförvaltningen har inhämtat information från utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen rörande de uppskattade kostnaderna för transport av skolbarn
till andra bad genom stängningen av Romabadet. I en överslagsberäkning uppskattas
merkostnaderna för dessa transporter till 45 000-50 000 kr per år.
Regionstyrelseförvaltningen har även bett hälso- och sjukvårdsnämnden om en
konsekvensanalys för rehabiliteringsverksamheten vid en nedläggning av Romabadet. I
en kommentar sägs att hälso- och sjukvården utnyttjar två bassänger för sin verksamhet,
en i Visby och en i Slite, så därmed påverkas inte rehabverksamheten primärt av en
nedläggning av Romabadet. Däremot kan det finnas ett sekundärt problem eftersom
många patientgrupper utnyttjar regionens bad, och då även Romabadet, för sin
egenrehabilitering och för motionsändamål. En nedläggning av Romabadet medför
därför ett ökat tryck på övriga badanläggningar på ön.
Det är inte bara Romabadet som är i behov av renovering. Även Solbergabadet och
Hemsebadet är så gamla att det sannolikt inom en snar framtid är dags för renoveringar
även här. Utifrån detta så föreslår regionstyrelseförvaltningen i enlighet med kultur- och
fritidsnämndens beslut, att motionen bör avslås och att istället frågan om den framtida
badhusverksamheten bör studeras i ett större sammanhang utifrån en helhetssyn där
hela öns behov av badanläggningar beaktas.
Regionstyrelsen föreslår, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, att motionen avslås.
Anföranden
Anföranden hålls av Filip Reinhag (S), Björn Jansson (S) och Isabel Enström (MP).
Yrkande
•

Anders Larsson (C) yrkar att motionen ska bifallas med kompletteringen att Region
Gotland snarast ska ta upp förhandlingar med externa intressenter. I detta
instämmer Eva Nypelius (C), Ulf Klasson (L) och Lars Thomsson (C).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 131 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på motionen och
Anders Larssons yrkande om bifall till motionen och finner att motionen avslås.
Votering begärs. JA för regionstyrelsens förslag om avslag på motionen. NEJ för bifall
till motionen. 50 röstar Ja. 21 röstar Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och
en röstar. Ordföranden finner att motionen avslås.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Enheten för hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 132

Motion. Bilpool obligatorisk för samtliga förvaltningar
RS 2016/134

- Motion 2016-02-22
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-25
- Regionstyrelsen 2017-06-15, § 172

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad.

I en motion från Inger Harlevi (M) och Anna Hrdlicka (M) yrkas att det skyndsamt
undersöks hur regionens bilpool som drivs av serviceförvaltningen blir obligatorisk för
samtliga förvaltningar att ansluta sig till och att man skyndsamt undersöker hur
serviceförvaltningen kan få till uppgift att förvalta befintliga leasingkontrakt i regionen.
Det finns sedan 2014 en bilpool på Visborg och som är frivillig för medarbetarna på de
olika förvaltningarna att ansluta sig till. 96 personer är anslutna.
Bilpoolen består idag av 2 fordon och skall utökas inledningsvis med 7 fordon som
omplaceras från samhällsbyggnadsförvaltningen i augusti. På detta vis kommer med all
sannolikhet antalet fordon i regionen att kunna minskas.
Avseende ansvar för befintliga leasingkontrakt för fordon har regionstyrelseförvaltningens (tidigare serviceförvaltningen) detta sedan 2013.
En bilpool upprättades 2014 på Visborg och i den ingår idag 2 fordon. Ytterligare 7 st.
kommer att överföras fr o m augusti från samhällsbyggnadsförvaltningen. Idag är 96
medarbetare anslutna som användare av bilpoolen.
Dialog med (samhällsbyggnadsförvaltningen och socialförvaltningen) om övertag av
fordon till bilpoolen pågår. På detta sätt kommer vi med stor sannolikhet att kunna
reducera antalet leasingfordon totalt inom regionen. Medarbetare som idag har ”egna”
fordon kommer då att bli hänvisade till bilpoolen då fordon krävs för tjänsteresor.
Regionstyrelseförvaltningen anser att dagens system med frivillighet till anslutning till
bilpoolen fungerar väl, men att genom ytterligare marknadsföring kan fler medarbetare
bli uppmärksammade på bilpoolens förekomst och förtjänster.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 132 forts.
En obligatorisk anslutning skulle inte öka användningen av bilpoolen då förvaltningarna
måste ha kvar egna fordon där verksamheten så kräver. Däremot en överföring av
fordon från förvaltningarna enligt ovan kommer att öka användningen av bilpoolen.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Anföranden
Anföranden hålls av Anna Hrdlicka (M) och Isabel Enström (MP).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till beslut om att motionen
ska anses besvarad och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Försörjning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 133

Motion. Brister i styrning och ledning av sjukvården
RS 2016/437

- Motion 2016-06-20
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-22, § 351
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-26
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 204

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås i den del som avser särskild styrelse för sjukhuset, i övrigt anses den
besvarad.

Reservation
Följande reserverar sig mot beslutet:
Margareta Persson (M), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Per-Anders Croon (M), Anna
Hrdlicka (M), Björn Dahlström (C), Bibbi Olsson (C), Inger Harlevi (M), Mats Hedström (M),
Ingrid Engström (C), Ann-Christin Wallin (C), Patrik Thored (M), Peter Wennblad (M), Jonas
Niklasson (C), Eva Gahnström (C), Margareta Benneck (M), Roger Wärn (M), Stefan
Nypelius (C), Anna Andersson (C), Ingemar Lundqvist (M), Rolf Öström (M), Karl-Johan
Boberg (C), Inger Olofsson (C), Robin Storm (M), Sven Bosarfve (M), Anders Larsson (C), Ola
Lindvall (C), Johan Thomasson (L), Claes Nysell (L), Frans Brozén (L) och Lena Grund (L).
Eva Nypelius m.fl. (C) yrkar i sin motion på ett antal åtgärder för att förbättra styrning och
ledning av den gotländska sjukvården:
−

att en oberoende fördjupad granskning avseende den interna styrningen och
kontrollen av hälso- och sjukvårdsnämnden och förvaltningen genomförs

−

att en översyn avseende nuvarande matrisorganisation genomförs.

−

att hälso- och sjukvårdsnämnden skyndsamt får i uppdrag att redovisa en konkret
handlingsplan med tydliga och tidsatta åtgärder samt förväntade resultat för att
kunna hålla sig inom den av regionfullmäktige beslutade budgeten.

−

att uppdrag ges att utreda möjligheten att tillsätta en särskild styrelse (bestående av
såväl politiker som profession) för ledningen av sjukhuset.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har skrivit svar som bland annat beskriver den utredning som
ledningskontoret tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) och
socialförvaltningen (SOF) fick i uppdrag att genomföra i samband med budgetberedningen våren 2016.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 133 forts.
Denna utredning hade som syfte att kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade
åtgärder för att nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning.
Förbättringsarbete har under 2016 genomförts i HSF under namnet Att säkra ansvaret i
vårdprocessen. Under hösten 2016 inkom hälso- och sjukvårdsnämnden med ett äskande
om ytterligare budgetmedel för 2017 vilket beviljades.
Man beskriver också den mindre omorganisation som är gjord där läkarcheferna inom
medicinska och opererande specialiteter under en testperiod kommer att vara
tillförordnade verksamhetschefer.
I samband med delårsrapport 1 2017 beslutade regionfullmäktige att hälso- och
sjukvårdsnämnden och socialnämnden ska vidta åtgärder för att säkerställa ekonomisk
balans vid årets slut. Regionstyrelsen beslutade också att regiondirektören får i uppdrag
att genomföra månatliga avstämningar med hälso- och sjukvårdsdirektör samt
socialdirektör.
Avseende annan styrform för sjukhuset än för resten av sjukvården och socialtjänsten så
framhåller hälso- och sjukvården de utmaningar som detta skulle innebära, framförallt
för samarbetet inom hela vårdprocessen för patienterna både inom förvaltningen och i
gränssnitten mot socialförvaltningen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens svar visar på att
åtgärder görs för att förbättra verksamheten och få ett resultat i nivå med budget även
om detta hittills inte har lyckats. Arbetet med att få hälso- och sjukvården i ekonomisk
balans är en utmanande uppgift både för nämnden specifikt men också för Region
Gotland som helhet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås i den del som avser
särskild styrelse för sjukhuset, i övrigt anses den besvarad.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit avslag på
motionen i den del som avser särskild styrelse för sjukhuset, i övrigt anses den besvarad.
Anföranden
Anföranden hålls av Stefaan De Maecker (MP), Meit Fohlin (S) och Leif Dahlby (S).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 133 forts.
Yrkanden
•

Eva Nypelius (C) yrkar att motionen ska bifallas. I detta instämmer Johan
Thomasson (L), Anna Hrdlicka (M), Inger Harlevi (M) Lars Thomsson (C), Peter
Wennblad (M) och Claes Nysell (L).

•

Hannes Müller (-) yrkar avslag på motionen.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på motionen och
Eva Nypelius yrkande om bifall till motionen och finner att regionstyrelsens förslag
bifalls. Votering begärs. JA för regionstyrelsens förslag. NEJ för bifall till motionen. 38
röstar Ja. 33 röstar Nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordföranden finner att motionen avslås (i den del som avser särskild styrelse för
sjukhuset, i övrigt anses den besvarad).
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 134

Motion. Lös dagens problem i sjukvården på ön
RS 2016/441

- Motion 2016-06-20
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-03-22, § 352
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-26
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 205

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses vara besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande
2017 03-22, § 352.

Reservation
Följande reserverade sig mot beslutet:
Johan Thomasson (L) Claes Nysell (L), Frans Brozén (L) och Lena Grund (L).

Johan Thomasson m.fl. (L) yrkar i sin motion att hälso- och sjukvården ska öka sin
produktivitet genom att:
−

Matrisorganisationen rivs upp.

−

Ledningsstrukturen genomlyses i både förvaltningen och vården.

−

Kliniker återinförs med klinikchefer som har tydligt mandat och ekonomiska
resurser att leda verksamheten ur ett perspektiv som gynnar kärnverksamheten.

−

Specificerade avdelningar återinförs.

−

Satsning görs på primärvården och på kontinuitet i hela vårdkedjan.

−

Lättakut införs på Hemse vårdcentral.

−

Satsning görs på datasystemen så effektiv kostnadsuppföljning kan ske.

−

Utbildningsstoppet upphävs och satsningar/program på att behålla personal görs.

−

Möjliga verksamheter konkurrensutsätts inom sjukvården och socialtjänsten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har svarat på motionen och föreslår att motionen ska
anses vara besvarad med yttrandet.
I samband med budgetberedningen i maj 2016 konstaterades omfattande
besparingsbehov inom hela Region Gotland. Särskilt uppmärksammades hälso- och
sjukvårdens och socialnämndens stora underskott som oroar på både kort och lång sikt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 134 forts.
Som en följd av detta gav regionstyrelsen ledningskontoret i uppdrag att ” i samarbete
med HSF och SOF, kvalitetssäkra och följa upp planerade och beslutade åtgärder för att
nå ekonomisk balans inom respektive förvaltning samt stödja förvaltningarna i arbetet
med att effektivisera samverkande processer”.
Arbetet startade omedelbart under ledning av regiondirektören och vid dialogmöten
mellan de tre aktuella arbetsutskotten har det hållits flera möten där förutsättningar och
aktuella handlingsplaner och aktiviteter har gåtts igenom. Sista mötet i den formen hölls
den 9 december 2016.
Sammanfattningsvis visar alla data att hälso- och sjukvården på Gotland har en hög
produktivitet jämfört med riket men effektiviteten kan ifrågasättas då gotlänningarna
söker vård i högre utsträckning än hos övriga sjukvårdshuvudmän. Vidare har
utredningsarbetet påvisat att HSN inte haft en realistisk budget under ett stort antal år,
att utmaningarna för hela Sveriges sjukvård är enormt stora för att möta vårdens
utökade behandlingsmöjligheter och med det den förväntade kostnadsutvecklingen.
Regionstyrelseförvaltningen anser att hälso- och sjukvårdsnämndens svar visar på att
åtgärder görs för att förbättra produktiviteten även om inte alla exakt motsvarar
motionärernas förslag. Arbetet med att få hälso- och sjukvården i ekonomisk balans är
en utmanande uppgift både för nämnden specifikt men också för Region Gotland som
helhet. Regionstyrelseförvaltningen stödjer hälso- och sjukvårdsförvaltningen i detta
arbete, bland annat genom samarbete kring IT-frågor och chefsstöd inom ekonomi och
HR.
Regionstyrelsen föreslår att motionen anses besvarad med hälso- och sjukvårdsnämndens
yttrande.
Anförande
Anförande hålls av Stefaan De Maecker (MP).
Yrkande
•

Lena Grund (L) yrkar, med instämmande av Claes Nysell (L), att motionen ska bifallas.

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 135

Motion. Fler externa utförare inom vård och omsorg
RS 2016/425

- Motion 2016-06-20
- Socialnämnden 2017-06-14, § 76
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-26
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 208

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med socialnämndens redogörelse och
regionstyrelseförvaltningens kompletterande information.

Reservation
Följande reserverar sig mot beslutet:
Margareta Persson (M), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Per-Anders Croon (M), Anna
Hrdlicka (M), Björn Dahlström (C), Bibbi Olsson (C), Inger Harlevi (M), Mats Hedström (M),
Ingrid Engström (C), Ann-Christin Wallin (C), Patrik Thored (M), Peter Wennblad (M), Eva
Gahnström (C), Margareta Benneck (M), Roger Wärn (M), Stefan Nypelius (C), Anna
Andersson (C), Ingemar Lundqvist (M), Rolf Öström (M), Karl-Johan Boberg (C), Inger
Olofsson (C), Lilian Edwards (M), Sven Bosarfve (M), Anders Larsson (C), Ola Lindvall (C),
Johan Thomasson (L), Claes Nysell (L), Frans Brozén (L) och Lena Grund (L).
Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M) och Johan Thomasson (L) har i motion föreslagit att
socialnämnden ges i uppdrag att pröva upphandling av verksamheter i större omfattning
än idag och då inleda med upphandling av driften av Pjäsens äldreboende i Visby.
Av socialnämndens remissyttrande framgår att nämnden redan givit förvaltningen ett
uppdrag att ta fram verksamheter som är möjliga att ställa om från egen regi till privat
regi. Vid nämndens sammanträde 2017-06-14, § 75 behandlades detta uppdrag och
nämnden beslutade då att begära en fördjupad information om verksamheten för
hemtjänst och av kostnaderna för särskilt boende inklusive måltidsservice. Denna
återrapportering ska förvaltningen lämna under hösten 2017.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att socialnämnden initierat den fråga som
borgerlig samverkan lyfter i motionen. Därmed kan motionen anses besvarad med den
lämnade informationen.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med socialnämndens
redogörelse och regionstyrelseförvaltningens kompletterande information.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 135 forts.
Anföranden
Anförande hölls av Meit Fohlin (S), och Karin Wizén (V).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Anna Hrdlicka (M), Johan Thomasson (L),
Sven Bosarfve (M) och Anna Andersson (C), bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om att motionen anses
besvarad med socialnämndens redogörelse och regionstyrelseförvaltningens
kompletterande information och Eva Nypelius yrkande om bifall till motionen och
finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Votering begärs. JA för regionstyrelsens
förslag. NEJ för bifall till motionen. 38 röstar Ja. 32 röstar Nej. 1 är frånvarande. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Ordföranden finner att motionen
anses besvarad med socialnämndens redogörelse och regionstyrelseförvaltningens
kompletterande information.
Expedieras:

Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 136

Motion. Ekonomisk stödverksamhet med helhetssyn på
försörjningsstöd och arbetsmarknadspolitiska insatser
RS 2016/841

- Motion 2016-12-19
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-06-14, § 65
- Socialnämnden 2017-06-14, § 87
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-04
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 206

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

•

Socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att
utveckla samverkan och arbetssätt i syfte att fler gotlänningar når egen försörjning.

Mats Hedström (M) och Margareta Benneck (M) har i motion yrkat att regionstyrelsen ska
utreda hur administrationen mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen kan förenklas och effektiviseras i syfte att få fler gotlänningar i arbete,
sysselsättning eller utbildning och därigenom minska behovet av försörjningsstöd.
Motionärernas uppfattning är också att hela eller delar av enheten för försörjningsstöd
ska ingå i utbildnings- och arbetslivsförvaltningens verksamhet.
Både socialnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tillstyrker motionen
och dess intention om ett närmare samarbete.
Regionstyrelseförvaltningen har ingen annan uppfattning än den som framförts av de
båda ovanstående nämnderna. Eftersom samarbetet redan pågår och kan utvecklas
utifrån det finns inget behov av annat än att regionstyrelsen förslår fullmäktige att bifalla
motionen.
Avseende förändring av ansvaret för ekonomiskt bistånd är detta reglerat i socialtjänstlagen och ska inte flyttas till annan nämnd än lagen säger.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls och att socialnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att utveckla samverkan och arbetssätt i
syfte att fler gotlänningar når egen försörjning.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 136 forts.
Anförande
Anförande hålls av Saga Carlgren (V).
Yrkande
•

Margareta Benneck (M) yrkar bifall till motionen.

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

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 137

Motion. Inför förskolebuss på Gotland
RS 2017/211

- Motion 2017-02-27
- Barn- och utbildningsnämnden 2017-04-19, § 45
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-28
- Regionstyrelsen 2017-08-31, § 207

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Stefan Nypelius (C) och Eva Gustafsson (C) har i en motion föreslagit att Region Gotland
utreder förutsättningarna för att införa förskolebuss som komplement i
förskoleorganisationen.
Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden som föreslagit att motionen
anses besvarad med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens beslut om strategisk
plan och budget för åren 2018-20120.
Regionstyrelseförvaltningen har konstaterat att arbetet med att utreda förutsättningarna
för att införa förskolebuss inom Region Gotlands förskoleverksamhet pågår. I barn- och
utbildningsnämndens yttrande framgår det att i nämndens strategiska plan och budget
för 2018 – 2020 ingår detta förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med barn- och
utbildningsnämndens yttrande.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls.
Anföranden
Anföranden hålls av Stefan Nypelius (C) och Johnny Wiberg (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Enheten för social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 138

Årsredovisningar och revisionsberättelser för bolagen för 2016.
Anmälan: Inspiration Gotland AB, Gotland Grönt Centrum,
Gotlands Elnät AB
RS 2017/372

- Inspiration Gotland AB
- Gotland Grönt Centrum
- Gotlands Elnät AB
•

Årsredovisningarna läggs till handlingarna.

Årsredovisningar och revisionsberättelser av regionen ägda eller delägda dotterbolag har
lämnats till regionfullmäktige, enligt rubricerat, för kännedom.
−

Inspiration Gotland AB

−

Gotland Grönt Centrum

−

Gotlands Elnät AB

Expedieras:

Inspiration Gotland AB
Gotland Grönt Centrum
Gotlands Elnät AB

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 139

Avsägelser i regionfullmäktige
RS 2017/9
- Anita Klingvalls avsägelse 2017-09-04
- Alexander Janssons avsägelse 2017-09-21

Regionfullmäktiges beslut
•

Anita Klingvall (S) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

•

Alexander Jansson (C) befrias från sitt uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.

Anita Klingvall (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Alexander Jansson (C) har avsagt sig uppdraget som ledamot i regionfullmäktige.
Expedieras:

Anita Klingvall
Alexander Jansson

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 140

Avsägelser och fyllnadsval. Regionstyrelsen, socialnämnden,
byggnadsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, tekniska
nämnden, barn- och utbildningsnämnden, Gotlands Musikstiftelse,
pensionärsrådet, Science park Gotland, Gotlands fornvänner, Tryggare
Gotland, Länsteatern Gotland, Visby Internationella tonsättarcentrum och
Sparbanken Gotland
Regionfullmäktiges beslut
•

Birgitta Wallners (L) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
godkänns.

•

Gunilla Öbergs (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i socialnämnden
godkänns.

•

Heidi Plisch (MP) avsägelse från uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden godkänns.

•

Maria Björkman (S) avsägelser från uppdragen som ordförande i socialnämnden,
ledamot i regionstyrelsen samt ordförande i Tryggare Gotland godkänns.

•

Håkan Ericssons (S) avsägelse som vice ordförande i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden godkänns.

•

Till ny ledamot i regionstyrelsen (efter Maria Björkman) fr.o.m. 2017-09-25 t.o.m.
2018-10-14 utses:
Håkan Ericsson (S) Myrstigen 44, 621 50 Visby

•

Till ny ersättare i regionstyrelsen fr.o.m. 2017-09-25 t.o.m. 2018-10-14 (efter
Håkan Ericsson) utses:
Linus Gränsmark (S) Endre Kvie 151, 621 77 Visby

•

Till ny ersättare i regionstyrelsen (efter Filip Reinhag) fr.o.m. 2017-09-25 t.o.m.
2018-10-14 utses:
Aino Friberg, Väskinde Olofstorpsvägen 6, 622 75 Visby

•

Till ny ledamot tillika ordförande i socialnämnden (efter Maria Björkman) utses:
Håkan Ericsson (S) Myrstigen 44, 621 50 Visby

•

Till ny ledamot i tillika 2:e vice ordförande i socialnämnden (efter Jonas Niklasson)
fr.o.m. 2017-09-25 t.o.m. 2018-12-31 utses:
Johan Malmros (C) Väskinde Skäggs 422, 622 75 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 140 forts.
•

Till ny ersättare i socialnämnden (efter Gunilla Öberg) fr.o.m. 2017-09-25 t.o.m.
2018-12-31 utses:
Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite

•

Till ny ledamot i byggnadsnämnden (efter Meit Fohlin) fr.o.m. 2017-09-25 t.o.m.
2018-12-31 utses:
Ulla Pettersson (S), Visborgsgatan 24 A, 62155 Visby

•

Ny ersättare i byggnadsnämnden (efter Ulla Pettersson) bordlägges.

•

Till ny ledamot tillika vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Håkan Ericsson) fr.o.m. 2017-09-25 t.o.m. 2018-12-31 utses:
Aino Friberg Hansson (S) Väskinde Olofstorpsvägen 6, 622 75 Visby

•

Till ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Heidi Plisch)
utses:
Kristina Fridell (MP) Stenkyrka Lickershamn 924, 624 42 Tingstäde

•

Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(efter Kristina Fridell) utses:
Jörgen Rehnström (MP), Tranhusgatan 43, 621 55 Visby

•

Till ny ledamot i tekniska nämnden (efter Alexander Jansson) fr.o.m. 2017-09-25
t.o.m. 2018-12-31 utses:
Gunnel Lindby (C) Lyegatan 3, 621 43 Visby

•

Till ny ersättare i tekniska nämnden (efter Gunnel Lindby) utses:
Jan Olof Lundstein (C) Trädgårdsgatan 191, 621 45 Visby

•

Till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden (efter Aino Friberg Hansson)
fr.o.m. 2017-09-25 t.o.m. 2018-12-31utses:
Anna Sundin (S) Skogsby 781, 623 67 Katthammarsvik

•

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Anna Sundin) bordlägges.

•

Till ny ledamot tillika ordförande i pensionärsrådet (efter Björn Jansson) fr.o.m.
2017-09-25 t.o.m. 2018-10-14 utses:
Håkan Ericsson (S) Myrstigen 44, 621 50 Visby

•

Ny huvudman i Sparbanken Gotland (efter Åsa Gustafsson) t.o.m. årsstämman
2018 utses:
Pär Andersson (C) Bäl Gute 215, 624 34 Slite
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 140 forts.
• Ny ledamot i Föreningen Gotlands Fornvänner (efter Meit Fohlin) bordläggs.
•
•

•

Ny ersättare i socialnämnden (efter Birgitta Wallner, L) bordläggs.
Ny ledamot och ordförande i Tryggare Gotland (efter Maria Björkman)

bordläggs.

Ny ledamot i styrelsen för Gotlands Musikstiftelse (Gotlandsmusiken)

(efter Meit Fohlin) bordläggs.

•

Ny ledamot i Visby Internationella tonsättarcentrum (efter Meit Fohlin)
bordläggs.

•

Ny ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Anna Sundin, S)
bordläggs.

•

Ny ersättare för årsstämma med Science Park Gotland (efter Sixten Anna

•

Ny ledamot i Länsteatern Gotland (efter Meit Fohlin, S) utgår.

Johansson (V) bordläggs.

Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 141

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Björn Berglunds medborgarförslag om adressändring av fastigheter
med mera på landsbygden
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden

RS 2017/571
2017-06-20

Leifi Jacobssons medborgarförslag om att ändra namn från brukare till RS 2017/588
2017-06-26
vårdtagare inom hälso- och sjukvården på Gotland
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden
Helena Nordbergs medborgarförslag om att uppgradera rastplatsen
vid Sjuströmmar i Slite med toalett, rinnande vatten och
sopsorteringsstation
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/686
2017-07-21

Cenita Hellgrens medborgarförslag om att en seriös aktör ska ges
möjlighet att driva Romabadet
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/697
2017-07-27

Irene Magnussons medborgarförslag om att sälja Romabadet
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/700
2017-07-31

Ivan Armans medborgarförslag om att flytta alla regionens sparade
medel till Ekobanken och/eller JAK banken
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/702
2017-08-01

Irene Magnussons medborgarförslag om att bevilja köp av tjänster till
Romabadet så att det kan öppnas igen
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/706
2017-08-03

Bernt Herlitzs medborgarförslag om sänkta hyror under
Almedalsveckan
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/719
2017-08-10

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 141 forts.
Bernt Herlitzs medborgarförslag om sänkt kommunalskatt för att
uppnå 65 000 invånare på Gotland
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/720
2017-08-10

Bernt Herlitzs medborgarförslag om extra pontoner i Visbys inre
hamn under sommaren (inkom 2017-08-10) RS 2017/721
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/721
2017-08-10

Bernt Herlitzs medborgarförslag om att parkeringsautomaterna inte
ska skriva ut två kvittolappar (inkom 2017-08-10) RS 2017/722
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/722
2017-08-10

Bernt Herlitzs medborgarförslag om att separera följebrevet från
medborgarförslaget vid utskrift av blanketten för
medborgarförslaget
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/723
2017-08-10

Irene Magnussons medborgarförslag om att bevilja köp av Romabadet RS 2017/738
2017-08-16
(inkom 2017-08-16) RS 2017/738
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
Irene Magnussons medborgarförslag om att Romabadets framtid ska
beslutas av regionfullmäktige
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/754
2017-08-22

Irene Magnussons medborgarförslag om att regionfullmäktiges ska
besluta om Romabadets framtid och inte kultur- och
fritidsnämnden
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/763
2017-08-25

Irene Magnussons medborgarförslag om att låta alla som fyllt 70 år åka RS 2017/767
2017-08-08-29
buss gratis (inkom 2017-08-29) RS 2017/767
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Irene Magnussons medborgarförslag om att försäljning av Romabadet RS 2017/768
2017-08-29
ska beslutas av regionfullmäktige
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 141 forts.
Irene Magnussons medborgarförslag om försäljning av Romabadet
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/800
2017-09-07

Tommy Marquarts medborgarförslag om att inrätta en visselblåsar
funktion för anställda inom Region Gotland
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/801
2017-09-07

Aron Sjöbergs medborgarförslag om att samordna hälso- och
sjukvårdsförvaltningens psykologer i en gemensam mottagning.
(inkom 2017-09-12) RS 2017/809
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

RS 2017/809
2017-09-12

Margareta Engströms medborgarförslag om samhällsinformation till
pensionärer.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/818
2017-09-14

Irene Magnussons medborgarförslag om försäljning samt drift av
Romabadet.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

RS 2017/827
2017-09-15

Irene Magnussons medborgarförslag om papperskorgar vid
sittbänkarna på Södra Hällarna.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/828
2017-09-15

Fredrika Björks medborgarförslag om rutin för registrering av
kontaktperson i barnomsorgen.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden

RS 2017/841
2017-09-19

Lise-Lotte Nygrens medborgarförslag om krav på utbildning vid
anställning inom vården.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

RS 2017/842
2017-09-20

Expedieras:
Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 142
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Dan Persson och Lars Lundströms medborgarförslag om att Region Gotland och dess
egna företag bör struktureras som platt organisation. RS 2015/632
•

Regionstyrelsen 2017-06-15, § 173

•

Medborgarförslag (inkom 2015-10-14)

Liselotte Nygrens medborgarförslag om att avskaffa LOV (Lag om valfrihet) hos
trygghetspatrullerna. RS 2017/165
• Socialnämnden 2017-06-14, § 88
• Medborgarförslag (inkom 2017-02-16)
Liselotte Nygrens medborgarförslag om att avskaffa socialtjänstens resursteam helt eller
delvis. RS 2017/166
•

Socialnämnden 2017-06-14, § 90

•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-16)

Agneta Uddins medborgarförslag om att säga upp eller göra förändringar av LOV (Lag
om valfrihet). RS 2017/190
•

Socialnämnden 2017-06-14, § 89

•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-24)

Anförande
Anförande hålls av Frans Brozén (L).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 143
Interpellation. Kvalitén på det gotländska vägnätet
RS 2017/582

Interpellationen bordläggs.
Interpellation 2017-06-19

Rf § 144
Interpellation. Ekonomiskt stöd till asylsökande som fått avslag på sin
ansökan
RS 2017/583

Interpellationen bordläggs.
Interpellation 2017-06-19

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 145

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Saga Carlgren (V)
Stärka demokratin i ett väl fungerande samhälle

RS 2017/861
2017-09-25

Hannes Müller (-)
Överhettad bostadsmarknad är till skada för öns utveckling

RS 2017/862
2017-09-25

Eva Gahnström (C)
Plan för anläggande av cykelstigar

RS 2017/863
2017-09-25

RS 2017/865
Anna Hrdlicka (M)
Medborgarinitiativ till landsbygdsutveckling vid strandnära områden, 2017-09-25
s.k. LIS-områden

Anna Hrdlicka (M)
Permanenta radiostyrda trafikhinder, s.k. pollare i Visby innerstad

RS 2017/866
2017-09-25

Anna Hrdlicka (M)
Styrning av leveranser i Visby innerstad

RS 2017/867
2017-09-25

Elin Bååth (Fi)
Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism

RS 2017/868
2017-09-25

Eva Petterson (SD)
Konsekvensanalys över visionens mål om 65 000 invånare

RS 2017/869
2017-09-25

Isabel Enström m.fl. (MP)
Blandade upplåtelseformer för bättre ekonomi för AB Gotlandshem

RS 2017/891
2017-09-25

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 146
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip
Reinhag (S) ställa interpellation om beläggningen – bokningar och evenemang – i
Arenahallen.
RS 2017/870

Lars Thomsson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om hur stor andel av de s.k. Peter Larsson paketen som tillfaller norra
Gotland.
RS 2017/ 871

Eva Nypelius (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om investeringar i hamnen i Slite.
RS 2017/ 873

Ola Lindvall (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om regelverk för stöd till trygghetsboenden.
RS 2017/874

Frans Brozén (L) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om en modell för att göra trafikmiljön säkrare för bl.a. cyklister.
RS 2017/875

Anna Andersson (C) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip
Reinhag (S) ställa interpellation om bokbussens skolbesök.
RS 2017/876

Inger Harlevi (M) fick tillstånd att till Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om uppföljning av tidigare interpellation om kryssningskajen.
RS 2017/877

Patrik Thored (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan
De Maecker (MP) ställa interpellation om kompetensutveckling för egna sjukgymnaster.
RS 2017/878

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 146 forts.
Hannes Müller (-) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip
Reinhag (S) ställa interpellation om ordningen på fritidsgårdarna.
RS 2017/879

Anna Andersson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om rutiner för uppföljning av beslut.
RS 2017/880

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip
Reinhag (S) ställa interpellation om evenemang till Arenahallen.
RS 2017/881

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 147

Information. Rapport med svar från inspektion hos
överförmyndarnämnden
RS 2017/753

- Länsstyrelsen i Stockholm 2017-08-21
- Överförmyndarnämnden 2017-09-25

Regionfullmäktiges beslut
•

Rapporten med svar läggs till handlingarna.

Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektionen funnit skäl att rikta kritik mot
Överförmyndarnämnden i Region Gotland på följande punkter:
−

Bristande bevakning av att redovisning ges in i två ärenden rörande särskilt
förordnade vårdnadshavare.

−

Lång handläggningstid för granskning av årsräkningar.

Överförmyndarnämnden har lämnat svar på rapporten. Svaret fanns med i dagens
handlingar till fullmäktiges sammanträde.
Anförande
Anförande hålls av överförmyndarnämndens ordförande Lennart Petersson (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-09-25

Rf § 148

Information. Socialnämnden – ej verkställda beslut kvartal 1
år 2017
Till handlingarna lades: Information om
•

Socialnämndens beslut 2017-06-14 § 101, om individrapportering – inte verkställda
gynnande beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts per den 31 mars 2017.
SON 2017/79

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-09-25

Omröstning § 131
Ärende: Renovera och öppna badhuset i Roma - Romabadet
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Motionen avslås
NEJ: Bifall till motionen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Margareta Persson (M)
Per-Anders Croon (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Wiola Öst (S)
Leif Dahlby (S)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Jan Svensson (V)
Saga Carlgren (V)
Patrik Thored (M)
Peter Wennblad (M)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
David Lindvall (S)
Tony Johansson (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mats Sundin (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)

Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Ola Matthing (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Clara Andersson (MP)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S) ordförande
Följande röstade nej:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Ingrid Engström (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Stig Hansson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Anders Larsson (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Hannes Müller (-)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-09-25

Omröstning § 133
Ärende: Brister i styrning och ledning av sjukvården
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till motionen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Björn Jansson (S)
Meit Fohlin (S)
Wiola Öst (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Jan Svensson (V)
Saga Carlgren (V)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
David Lindvall (S)
Tony Johansson (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Mats Sundin (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Anneli Klovsjö (S)
Filip Reinhag (S)
Alexandra Dahlberg (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)
Clara Andermo (MP)
Elin Bååth (Fi)
Hannes Müller (-)
Bo Björkman (S) ordförande

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Per-Anders Croon (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Ingrid Engström (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Patrik Thored (M)
Peter Wennblad (M)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Karl-Johan Boberg (C)
Inger Olofsson (C)
Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Anders Larsson (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Johan Thomasson (L)
Claes Nysell (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-09-25

Omröstning § 135
Ärende: Flera externa utförare inom vård och omsorg.
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till motionen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Björn Jansson (S)
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Motion till regionfullmäktige

Stärk demokratin
En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är
inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. På flera sätt har
Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till detta återerövrande
och denna utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och
möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi
visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.
Genom demokratiska val och en öppen debatt är Region Gotland ett viktigt exempel på lokal
demokrati men vi menar att det också finns stora möjligheter och behov av att tydligare lyfta fram
det demokratiska uppdraget.
De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och en ökad
juridifiering av offentligt finansierade verksamheter. Detta har sammantaget lett till att demokratin
försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att återta. Ett återtagande som känns extra
angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på
mycket länge.
Exakt vilka förändringar som bör göras vill vi inte peka ut just nu. Vi tror att en bred debatt är bästa
sättet att utveckla vår organisation och verksamhet i mer demokratisk riktning men vi vill redovisa
några angelägna områden som bör prövas:
•
•
•

Alldeles för många medarbetare i Region Gotland upplever för små möjligheter att påverka
sitt eget arbete och att bidra till en utveckling av verksamheten.
Gotlänningarna har ett för svagt förtroende för Region Gotlands vilja och förmåga att
medverka till en bra utveckling.
De politiska ambitionerna får för svagt genomslag på många områden.

Utgångspunkten för vår bedömning är egna erfarenheter och kunskaper men vi tycker också att den
medborgarundersökning som gjordes 2016 ger stöd för vår bild.
Gotland får svaga resultat i den del som handlar om hur medborgarna i Region Gotland ser på sitt
inflytande i kommunen.
•

Bara en kommun får sämre omdöme än Gotland på frågan om ”invånarnas möjligheter att
påverka inom de kommunala verksamheterna”.

•

Bara två kommuner har sämre omdöme än Gotland på frågan ”hur väl politiska beslut
genomförs”. Det gäller också på frågan ”hur kommunens högre tjänstemän arbetar för
kommunens bästa”.

En hel del inom regionens organisation och arbete kan och bör förbättras. Men det är också viktigt
att regionen stöder och stimulerar en bra diskussion om våra gemensamma angelägenheter.
Exempel på detta kan vara att erbjuda bra och generösa möjligheter att använda kommunala lokaler
eller att upplåta plats så att politiska och andra budskap kan spridas, till exempel genom att
anslagstavlor finns tillgängliga.
Vi föreslår därför
att regionstyrelsen genomför en bred genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla
demokratin i och genom den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de idéer
som redovisas i motionen.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Saga Carlgren
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MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland

Angående cykelstigar
2008 tog Vägverket fram en studie om cykelstigar eller sommarcykelvägar, som Vägverket
valde att kalla studien. Det är en enklare och billigare form av väg än de cykelvägar som
Trafikverket envisas med att bygga. Många gotlänningar skulle kunna pendla till jobb, skola
och fritidsaktiviteter om det fanns trafiksäkra cykelstigar. Idag är det ofta förenat med livsfara
att försöka cykla på de gotländska länsvägarna. I Danmark och Norge har cykelstigar funnits
under lång tid. Cykelstigarna kan följa en befintlig vägs sträckning, men också vara en väg
genom skog och mark. Följande exempel kan användas som cykelstig eller sommarcykelväg:
• Skogsväg
• Banvall
• Sidoväg (gammal väg som går parallellt med den nyare vägen)
• Grusväg
• Genväg
• Parkväg
• Byväg
• Turistväg
Cykelstigar kan anläggas av Trafikverket, kommuner och lokala utvecklingsgrupper. Diverse
projekt har genomförts på Öland, i Falun och Östergötland. Kostnaden för att anlägga olika
cykelvägar och -stigar var 2007:
”SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, anger att anläggningskostnaden för GC-vägar
är 1000 – 3000 kr/m medan kostnaden för en asfalterad cykelväg på en banvall kostar 175 –
400 kr/m. Vägverket gör bedömningen att GC-väg kostar ca 2000 kr/m medan en 1,8 meter
bred grusad sommarcykelväg med låg bärighet skulle kosta cirka 400 kr/m.”
Gång- och cykelvägen mellan Visby och Seriegården i Lummelunda kostade betydligt mer än
ovan angivna summor.
Därför föreslår jag:
att Region Gotland tillsammans med Trafikverket och lokala utvecklingsgrupper tar fram en
plan för anläggande av cykelstigar/sommarcykelvägar.

Bro 170925

Eva Gahnström
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Visby 2017-09-25

Motion:

Medborgarinitiativ till LIS

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Vi talar ofta om lokal utveckling och hur lokal utveckling är grunden till till exempel
landsbygdsutveckling. Trots detta ser vi att det som det lokala samhället välkomnar - t ex
att inrätta LIS-område vid Sudersand på Fårö - avslås av Regionfullmäktige.
Planmonopolet innehas av Region Gotland och alla planer eller tillägg till översikts- och
fördjupade översiktsplaner ska antas av Regionfullmäktige. Det är dock en smula
övermäktigt för regionens anställda att ha koll på alla små utvecklingsinitiativ och möjligheter.
Som bekant är dialog och lokala initiativ värdefulla när det gäller att få till utveckling,
gynna företagande och skapa förutsättningar för tillväxt. Därför finner jag det rimligt att
undersöka om privata initiativ / medborgarinitiativ till utpekande av LiS-områden skulle
kunna tillämpas på Gotland.
På så vis kan vi fånga fler initiativ till att få landsbygden att leva.
Därför yrkar jag;

att möjligheten till lokalt utpekande av LIS-områden undersöks och redovisas för
Regionfullmäktige.

Anna Hrdlicka (M)
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Visby 2017-09-25

Motion:

Permanenta radiostyrda trafikhinder / pollare i Visby Innerstad

Till:

Regionfullmäktige Gotland

En oroligare värld, terrordådet på Drottninggatan och ett allmänt behov av att snabbt
och flexibelt kunna öppna eller stänga specifika gator i små och stora städer. Under årets
Almedalsvecka var det stora tunga planteringskrukor som varje dag flyttades fram och
tillbaka med hjälp av frontlastare (eller motsvarande).
Vi kommer sannolikt inte att se en minskning av de skyddande åtgärderna framöver och
vi har ett behov av att enkelt och kostnadseffektivt kunna styra tillgängligheten.
Räddningstjänsten skulle sannolikt vara hjälpt av en lösning som inte kräver lastfordon
för att köra in på vissa gator.
En lösning med radiostyrda, höj- och sänkbara pollare skulle kunna vara en permanent
lösning som skapar den flexibilitet och effektivitet som söks. Tillgänglighet för de som har
skäl att vara innanför den fordonsfria zonen under de tillfällen detta är aktuellt. Möjlighet
att styra leveranser till restauranger och butiker.
Därför yrkar jag;

att möjligheten att installera radiostyrda pollare för styrning av trafik undersöks
att denna undersökning redovisas med sikte på ibruktagande säsongen 2018.

Anna Hrdlicka (M)
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Visby 2017-09-25

Motion:

Styrning av leveranser i Visby innerstad

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Visby innerstad är sannolikt inte byggd med fokus på lastbilstrafik. Gatorna är trånga, och
speciellt sommartid fulla med promenerande människor samt uteserveringar. Att klämmas
mellan en lastbil och en husvägg eller sitta på en uteservering och få dieselavgaser i
huvudrätten är inte vare sig charmigt eller någon vidare reklam för staden.
I många, svenska och övriga europeiska, små och stora städer ser man besöksnäringen
som viktig. Där separerar man i största möjliga utsträckning leveranstrafik och folkmassor.
Detta genom att styra leveranstrafik till tidig morgon eller förmiddag - då färre
fotgängare är ute och då restauranger och butiker inte är mitt uppe i sin verksamhet.
Visst kan det krävas kompletteringar under dagen men det ska inte krävas stora lastbilar
för att åstadkomma den leveransen. Man kan tänka sig anläggning av mellanlager i
närheten av gamla hamnterminalen. Man kan tänka sig små elfordon eller annat som är
”vänligare” i stadsmiljön.
Där är inte omöjligt att uppnå en bättre fungerande trafikmiljö i Visby innerstad. Visioner
måste förverkligas tillsammans med branschen.

Därför yrkar jag;

att förutsättningarna för en effektiv leveranskedja diskuteras med transportörer och
näringsidkare i syfte att främja besökarnas upplevelse.

Anna Hrdlicka (M)
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Motion: Aktivt arbete mot rasism och våldsbejakande extremism
Till: Regionfullmäktige
Rasism finns överallt. Den finns i klassrum, på skolgårdar, i vården och på banken. Den finns på
gatan och på nätet. Ett sätt att beskriva detta är att rasismen är strukturell - det är inte så mycket en
fråga om enskilda fördomsfulla eller hatiska individer, utan en idé om människors olikheter och
olika värde som är inbyggt i samhällets alla strukturer - formella som informella. Även den som
tycker att rasism är fel kan därför omedvetet vara med och reproducera rasistiska strukturer. Det en
av svårigheterna med att arbeta antirasistiskt.
En annan svårighet, som blivit allt påtagligare de senaste åren, är den rakt motsatta: Att det finns
stora grupper i samhället som är öppet rasistiska och som aktivt driver rasistisk politik. När den av
regeringen tillsatte nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism undersökte kommunerna
visade det sig att just den högerextrema extremismen är den mest aktiva och vanligt förekommande.
Nazistiska och andra högerextrema organisationer och partier tar allt större utrymme i Europa,
Sverige - och på Gotland. I en intervju med Radio Gotland 2016 säger den nationella samordnaren
mot våldsbejakande extremism: ”Höstens hot mot poliser, åklagare och fastighetsuthyrare visar på
Gotlands största utmaning: de högerextrema.”1 Och i tidningen ETC:s undersökning framkommer
det att Gotland är det län i Sverige som har högst antal nazister (i form av NMR-sympatisörer) per
invånare.2 Hoten från nazistiska och högerextrema rörelsen är inte bara rasistiska, utan också
riktade mot HBTQ-personer och mot alla som anses vara ”folkförrädare”, och då i särskilt hög grad
mot feminister och vänsterpolitiker.
2017 gavs öppet nazistiska Nordiska motståndsrörelsen tillstånd att hyra regionens mark under
Almedalsveckan, vilket ledde till att det demokratiska rummet krympte för många människor och
flera brott anmäldes. De uttalanden som gjordes i media från Region Gotland visade på en enormt
bristande beredskap för att hantera högerextrema våldsbejakande grupper.
Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism menar att kommunerna hittills inte tagit
ett tillräckligt stort ansvar i de här frågorna. Samtidigt visar undersökningen att just arbetet på lokal
nivå är helt avgörande i arbetet mot våldsbejakande extremism. Samordnaren skriver: ”Den högsta
politiska ledningen i kommunen måste ge ett tydligt mandat och skapa förutsättningar för
kommunala verksamheter att initiera, leda och utveckla det främjande och förebyggande arbetet

1

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=94&artikel=6662720 2017-03-29

2

https://www.etc.se/inrikes/det-har-ar-den-svenske-nazisten 2017-09-18

mot våldsbejakande extremism.” Rent konkret uppmanas kommunerna bland annat att upprätta en
handlingsplan, samt tillsätta en lokal samordnare.3
Det enda sättet att komma till rätta med strukturella problem, är att angripa dem just på strukturell
nivå. Och stöd finns att få. ECCAR - European Coalition of Cities Against Racism, är en
samarbetsorganisation grundad av UNESCO, som flera svenska kommuner redan är medlemmar i.
ECCAR har tagit fram ett konkret tiopunktsprogram för aktiva insatser mot rasism, och genom att
gå med förbinder sig kommunen att ta fram en handlingsplan utifrån detta. På svensk nivå finns ett
liknande nätverk inom SKL som fungerar som ett stöd i att ta fram och arbeta med just ECCARs
tiopunktsprogram.
Det senaste årets händelser har visat på brister i förmågan att hantera rasism, nazism och
våldsbejakande extremism på Gotland. Det är hög tid att göra något åt det.

Därför föreslår jag

-

Att Region Gotland ansluter sig till ECCAR
Att Region Gotland ansluter sig till SKL:s nätverk mot rasism och diskriminering
Att Region Gotland upprättar en handlingsplan mot våldsbejakande extremism
Att Region Gotland tillsätter en samordnare för arbetet mot rasism och våldsbejakande extremism

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2017-09-07

3

Nationell strategi mot våldsbejakande extremism (2016) Regeringen.
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Motion till Regionstyrelsen Gotland
Rubrik: Gör en konsekvensanalys över visionen 65000 invånare

Sjuklövern på Gotland hade som mål att vi skulle bli 65000 invånare på Gotland

till år 2025. Med detta som mål

tycker vi inom Sverigedemokraterna att det
behöver göras en konsekvensanalys, vi anser att man kan inte bara ha visioner
utan att se konsekvenserna av visionen. Man kan fundera över hur det går med
så

vatten tillgången och många av reningsverken som idag går överfulla med
dåligt renat avloppsvattnet som följd som rinner ut i östersjön. Vi har också det
förväntade stora antalet kryssningsresänärer som väntas varje sommar och
som kommer att göra av med en hel del vatten.
Vi ställer oss också frågan vad skall en utökad befolkning arbeta med? Och hur

kommer 65000 invånare att på verka vårdapparaten, när man idag inte kan få
personal att stanna inom vårdyrket.
Många av de nyanlända kommer att leva på försörjningsstöd, hur kommer det
att påverka den framtida kommunalskatten? Det vore intressant att få en
ungefärlig uppskattning av hur många asylsökande som kommer att stanna på
Gotland och hur det kommer att påverka tillgången för bostäder för Gotländska
ungdomar. Kommer regionen att bygga bostäder för de nyanlända som

kommer att behöva bostadsbidrag i och med att det tar så många år för
nyanlända att få ett arbete. Det finns en ort på fastlandet som priserna på
bostadsrätter och villor har stigit medTO% på ett år, det betyder att
skuldbördan stiger kraftigt för unga svenskar som inte har möjlighet att få
någon hyreslägenhet, eftersom de går

till nyanlända, utan måste köpa

lägenhet eller villa med hög belåning som följd.
Yrkande: Jag vill att Region Gotland gör en konsekvensanalys.
Eva Pettersson SD Gotland

en

MOTION

2017-09-25

Till
regionfullmäktige

Stefaan de Maecker, m.fl.
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MOTION: Blandade upplåtelseformer med bättre ekonomi för GotlandsHem
Det finns ett stort behov av nya lägenheter på Gotland för att möta efterfrågan på bostäder. GotlandsHem har
redan idag stora krav på sig att bidra till att fler hyreslägenheter byggs.
Bland annat utifrån ägarkravet på omfattande nyproduktion har GotlandsHem initierat en översyn av sina
fastigheter med tillhörande ekonomi. Detta har lett till förslag på försäljning av en ansenlig del av beståndet.

GotlandsHem bör få bättre förutsättningar än idag att skapa god ekonomi i sina byggprojekt. Därför bör
GotlandsHem beredas möjlighet att blanda in bostadsrätter vid byggandet av sina hyresrätter. På så sätt får
bolaget ett nytt instrument för att skapa en sund ekonomi, för bolaget som helhet och i mindre byggprojekt till
exempel på landsbygden.

Huvuduppdraget för bolaget måste även i fortsättningen vara att tillhandahålla hyresrätter, varför alltid endast
en mindre del av ett byggprojekt kan vara aktuell som bostadsrätter. Så har gjorts i andra kommuner med
positivt utfall.

En positiv effekt av denna möjlighet vore en naturlig framkomst av blandade upplåtelseformer i ett nytt område.
Detta i sig tillskapar boendemiljöer som motverkar segregation.
Yrkande:

Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige:
att ge regionstyrelsen i uppdrag att ta fram nödvändiga beslutsförslag så att GotlandsHem kan bygga med
blandade upplåtelseformer i sin nyproduktion.

Isabel Enström (MP)

Stefaan de Maecker (MP)

Daniel Heilborn (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Robert Hall (MP)

Lena Stenström (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)
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