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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 149

Fyllnadsval. Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2017/9

- Länsstyrelsen 2017-10-09, Dnr 201-2875-17
- Länsstyrelsen 2017-10-09, Dnr 201-2876-17

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2017-07-09 från sammanräkning som utvisar att Eva Ahlin (C),
Mästerby Bander 108, 622 32 Gotlands Tofta blir ny ledamot efter avgångna Alexander
Jansson.
Länsstyrelsens protokoll 2017-07-09 från sammanräkning som utvisar att Lars
Jacobsson (C), Eskelhem Rosenbys 258, 622 70 Gotlands Tofta blir ny ersättare efter
avgångna Eva Ahlin.
Länsstyrelsens protokoll 2017-07-09 från sammanräkning som utvisar att Håkan
Ericsson (S), Myrstigen 44, 621 50 Visby Gotlands Tofta blir ny ersättare efter avgångna
Anita Klingvall.
Expedieras:
Den valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 150

Revisorernas information
Revisorernas ordförande Carin Backlund (M) informerade om revisorernas pågående
arbete.
Sedan förra sammanträdet med regionfullmäktige har revisionen främst ägnat sin tid åt
genomgång av delårsrapport 2. De har haft möten med regionstyrelsen, hälso- och
sjukvårdsnämnden, socialnämnden, byggnadsnämnden och tekniska nämnden.
Mötet med regionstyrelsen har främst rört frågor kring den sedan årsskiftet nya regionstyrelseförvaltningen. Vad avser hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden har
revisorerna främst koncentrerat sig på den ekonomiska måluppfyllelsen. Granskning av
byggnadsnämnden har mest handlat om bygglovshantering och tillsynsärenden. För
tekniska nämndens del har det handlat om måluppfyllelse.
Revisorerna har även nyss färdigställt rapport om Region Gotlands
kompetensförsörjning.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 151

Information. Slutrapport om sockenfibersatsning på Gotland
RS 2016/856

- Regionstyrelseförvaltningen Slutrapport 2017-10-02

Anne Ståhl Mousa, bredbandsansvarig Region Gotland, informerar om hur det har gått
med satsningen på s.k. sockenfiber på Gotland.
Resultatet kan enkelt sammanfattas med:
•

Alla 92 socknar på Gotland har tillgång till fiber

•

Täckningsgrad mellan 80-99 procent för fast boende

•

Täckningsgrad mellan 50-99 procent för fritidsboende

•

Täckningsgrad mellan 55-99 procent för Visby

•

Alla i det kommunala bolaget AB Gotlandshems lägenheter har snart (senast 2018)
tillgång till fiber

Fiberutbyggnaden på Gotland har medfört att:
−

Den som vill kan ansluta sig till fiber kan göra så då fiber är framdragen till alla
fastigheter på landsbygden med fasta boenden

−

Dessutom så äger de flesta socknarna på Gotland sitt eget fibernät

−

På Gotland finns full täckning för fast mobilt bredband vilket innebär att i princip
all kopparkabel till Gotlands fastigheter kan tas bort

−

Det färdiga nätet har kostat mellan 80 till 100 kronor per meter

−

Snittkostnaden för den enskilde fastighetsägaren har varit 18 00 kronor fallande ner
mot 16 000 kronor

Kostnader och finansiering av fiberutbyggnaden
−

Offentligt stöd har utgått med 2 000 kronor via Region Gotland, länsstyrelsen och
EU-medel

−

Marknadsaktörerna har bidragit med 6 000 kronor för hyra av nätet plus direkt
investering under en 10-årsperiod

Privata insatser beräknas till

371 miljoner kronor

Marknadens insatser

126 miljoner kronor

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 151 forts.
Bidrag (miljoner kronor):
Offentligt EU

20 miljoner kronor

Offentligt Gotland

23 miljoner kronor

Totalt

540 miljoner kronor

Mellan 2010 fram till juli 2017 har det grävts ca 550 mil kanalisation
Den totala fiberinvesteringen på hittills uppgår till 540 miljoner kronor plus privata
dagsverken (värderade till 750 krono per dag) 225 miljoner kronor.
Den fortsatta planen för fibernätet på Gotland är för 2017-2018
−

Fiber investeringar kring datalager

−

Satsningar på robusta och redundanta nät

−

Förtätningsprojekt (ca 225 meter/hus)

Total investerad summa som fram till 2020 är beräknad till ca 1 miljard kronor.
Anförande
Anförande hålls av Lars Thomsson (C).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 152

Prisförändringar regionstyrelseförvaltningen - strategisk plan och
budget 2018-2020
RS 2017/761

- Anvisning för strategisk plan och budget 2018-2020
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-13
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 219

Regionfullmäktiges beslut
•

Prisförändringar för regionstyrelsens resultatenheter godkännes enligt upprättat
förslag. Förslaget innebär att priserna för regionstyrelsens resultatenheter sänks med
sammanlagt 10 976 00 kronor. I beloppet har hanterats 2017 års avkastningskrav,
budgetförutsättningarna 2018 samt anpassningar till ny finansieringsmodell.

Priserna för regionstyrelsens resultatenheter föreslås totalt bli sänkta med 10 976 000 kr.
I beloppet har hanterats 2017 års avkastningskrav, budgetförutsättningarna 2018 samt
anpassningar till ny finansieringsmodell.
Regionstyrelseförvaltningen ska enligt anvisningarna för strategisk plan och budget
redovisa och motivera förslag till förändring av resultatenheternas interna priser för
2018. Underlaget ska innehålla förslag till prisförändring fördelat på olika tjänster samt
hur respektive nämnd påverkas i form av ramförändring. Utifrån fullmäktiges
budgetbeslut i juni kring resultatenheternas förutsättningar och nu givna hyresjusteringar
är det först nu möjligt att göra ett samlat prisförändringsunderlag. Detta underlag ger i
sin tur förutsättningar för ett justerat rambeslut.
I samband med bildandet av regionstyrelseförvaltningen togs beslut om att minimera
köp/säljförfarandet. Till budget 2017 förändrades finansieringsmodellen för vissa av
förvaltningens verksamheter från köp/sälj till anslagsfinansiering. I och med detta
gjordes ombudgeteringar från nämnderna till regionstyrelsen. För att tidsmässig klara
övergången gjordes då inga prisjusteringar för resultatenheter. Som en följ av detta
beslut kvarstår ett antal åtgärder från budget 2017.
Regionstyrelsen har föreslagit att prisförändringar för regionstyrelsens resultatenheter
godkännes enligt upprättat förslag. Förslaget innebär att priserna för regionstyrelsens
resultatenheter föreslås totalt sänkas med 10 976 00 kronor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 152 forts.
I beloppet har hanterats 2017 års avkastningskrav, budgetförutsättningarna 2018 samt
anpassningar till ny finansieringsmodell.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 153

Justering av budget 2018 gällande viss kompensation
RS 2017/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-25
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 220

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämndernas budgetramar justeras enligt förslag gällande fördelning av personalkostnadskompensation, sänkt internhyra samt förändring av vissa interna priser på
regionstyrelseförvaltningen.

•

Beslutet gäller under förutsättning av att regionfullmäktige tillstyrker förslaget till
budget vid sammanträdet den 20 november 2017.

Regionfullmäktige beslutade om strategisk plan och budget 2018-2020 i 2017-06-19,
§ 87. Efter beslutet kvarstår ett antal poster där beslut är taget på övergripande nivå men
där regionstyrelseförvaltningen skulle återkomma med förslag till fördelning och därmed
hur nämndernas budgetramar ska justeras.
Regionstyrelseförvaltningen fick också i uppdrag att till regionstyrelsen i september
föreslå hur ökat löneutrymme ska fördelas utifrån jämställdhet, bristyrken och behållaperspektivet. (2017-05-30, § 132)
Förutom fördelning av personalkostnadsbudgeten återstår ramjusteringar till följd av
sänkning av internhyra samt förändring av interna priser på regionstyrelseförvaltningen.
I 2018 års budget har en personalkostnadskompensation på 100 miljoner kronor
beslutats.
78 miljoner kronor föreslås till generell personalkostnadsuppräkning och 22 miljoner
kronor för satsning på jämställdhet och bristyrken.
Ärendet samordnas med ärende om förändringar inför 2018 av de befintliga prismodellerna. Arbetsutskottet beslutar därför att överlämna även detta ärende utan eget
yttrande.
Regionstyrelsen har föreslagit att nämndernas budgetramar justeras enligt förslag gällande
fördelning av personalkostnadskompensation, sänkt internhyra samt förändring av vissa
interna priser på regionstyrelseförvaltningen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 153 forts.
Anförande
Anförande hålls av Eva Nypelius (C).
Yrkande
•

Meit Fohlin (S) yrkar att regionstyrelsens förslag tillstyrks med tillägg om att ”Beslutet
gäller under förutsättning av att regionfullmäktige tillstyrker förslaget till budget vid
sammanträdet den 20 november 2017”.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Meit Fohlins
tilläggsyrkande och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 154

Valkretsindelning
RS 2017/606

- Valnämnden 2017-07-06, § 4
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-15
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 223

Regionfullmäktiges beslut
•

Med bifall till valnämndens förslag beslutar regionfullmäktige att Gotland från och
med fullmäktigevalet år 2018 och tills annat beslutas består av en valkrets.

Indelning i valkretsar beslutas av fullmäktige. Beslutet ska för att gälla fastställas av
länsstyrelsen. Region Gotland är sedan tidigare beslut indelat i tre valkretsar. För nytt
beslut om antalet valkretsar till fullmäktigevalet 2018 krävs beslut av fullmäktige senast
2017-10-31 (se 4 kap. 13 § vallagen, VL).
Valnämnden har 2017-07-06, § 4, föreslagit, efter hörande av partierna, att Gotland
bildar en valkrets.
Regionstyrelseförvaltningen får tillägga följande. Oavsett om det gäller en kommun eller
ett landsting, är huvudregeln en valkrets (se 4 kap. 5 och 11 §§ VL). Tre valkretsar är
alltså ett undantag. Erfarenhetsmässigt kräver ett undantag mer administration än att
följa en huvudregel. Kraven på en rationell och ändamålsenlig förvaltning under
besparingstryck talar således för att bifalla valnämndens förslag om endast en valkrets.
Indelningen bör gälla tillsvidare. För beslut måste regionstyrelsen återlämna ärendet till
fullmäktige.
Som bakgrund till ärendet kan ses Valmyndighetens utbildning med anledning av
ändrade regler i vallagen (SFS Lag (2017:748) om ändring i vallagen (2005:837) som
valnämnden deltagit i.
Arbetsutskottet beslutade ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att dela ärendet
medborgarförslag gällande valkretsindelning och valnämndens ärende i samma fråga i
två separata ärenden. I kallelse till regionstyrelsens sammanträde har detta skett.
Förvaltningens underlag kvarstår i version från arbetsutskottets kallelse.
Regionstyrelsen har föreslagit att Gotland från och med fullmäktigevalet år 2018 och tills
annat beslutas består av en valkrets.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 154 forts.
Anföranden
Anföranden hålls av Jesper Skalberg Karlsson (M), Frans Brozén (L), Bo Björkman (S),
Eva Nypelius (C), Isabel Enström (MP) och Sven Bosarfve (M).
Yrkande
•

Hannes Müller (-) yrkar att förslaget avslås.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om en enda valkrets och
Hannes Müller avslagsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Länsstyrelsen i Gotland län; för fastställande
Valnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 155

Medborgarförslag. Valkretsindelning
RS 2016/335

- Medborgarförslag 2016-05-03
- Valnämnden 2017-07-06, § 5
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-15
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 222

Regionfullmäktiges beslut
•

Medborgarförslaget bifalls.

Indelning i valkretsar beslutas av fullmäktige. Beslutet skall för att gälla fastställas av
länsstyrelsen. Region Gotland är sedan tidigare beslut indelat i tre valkretsar. För nytt
beslut om antalet valkretsar till fullmäktigevalet 2018 krävs beslut av fullmäktige senast
2017-10-31 (se 4 kap. 13 § vallagen, VL).
Sara Lidqvist föreslog 2016-04-29 i ett medborgarslag att låta Gotland bestå av endast
en valkrets i ordinarie val till regionfullmäktige 2018. Fullmäktige överlämnade
2016-06-20 i § 113 medborgarförslaget till regionstyrelsen som i sin tur remitterade
förslaget till valnämnden.
Valnämnden har 2017-07-06 föreslagit dels, efter hörande av partierna, att Gotland
bildar en valkrets (Vn § 4), dels att medborgarförslaget anses besvarat genom nämndens
skrivelse (Vn § 5).
Regionstyresförvaltningen får tillägga följande. Oavsett om det gäller en kommun eller
ett landsting, är huvudregeln en valkrets (se 4 kap. 5 och 11 §§ VL). Tre valkretsar är
alltså ett undantag. Erfarenhetsmässigt kräver ett undantag mer administration än att
följa en huvudregel. Kraven på en rationell och ändamålsenlig förvaltning under
besparingstryck talar således också för att bifalla Sara Lidqvists och valnämndens förslag
om endast en valkrets. Indelningen bör gälla tillsvidare. För beslut måste regionstyrelsen
återlämna ärendet till fullmäktige.
Förvaltningen föreslår att medborgarförslaget besvaras med att informera förslagsställaren om fullmäktiges beslut gällande valkretsar.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 155 forts.
Arbetsutskottet beslutade ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att dela ärendet
medborgarförslag gällande valkretsindelning och valnämndens ärende i samma fråga i
två separata ärenden. I kallelse till regionstyrelsens sammanträde har detta skett.
Förvaltningens underlag kvarstår i version från arbetsutskottets kallelse.
Regionstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om bifall till
medborgarförslaget och finner att det bifalls.
Expedieras:

Sara Lidqvist
Valnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 156

Valdistriktsindelning
RS 2017/598

- Valnämnden 2017-07-06, § 6
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-17
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 221

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige föreslår länsstyrelsen att Gotland indelas i samma 41 valdistrikt
som tillämpades i valet år 2014.

Valnämnden har gjort en översyn av indelningen i valdistrikt och föreslagit att behålla
samma indelning i valdistrikt som i senaste valet. Av utredningen i ärendet framgår att
valnämnden prövat sammanläggningar av vissa valdistrikt från 2014 men funnit att
skälen emot sådana sammanläggningar överväger.
Regionstyrelseförvaltningen gör på befintligt underlag ingen annan bedömning av
distriktsindelningen än valnämnden. Det ankommer emellertid på länsstyrelsen att
slutligt bedöma lämpligheten av de föreslagna distrikten.
Regionstyrelsen har, i likhet med Regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att Gotland
indelas i 41 valdistrikt.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om 41 valdistrikt och finner
att det bifalls.
Expedieras:

Länsstyrelsen i Gotlands län
Valnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 157

Taxeöversyn för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor
RS 2017/313

- Tekniska nämnden 2017-03-22, § 86
- Tekniska nämnden 2017-0426, § 134 Ändring av beslut
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-17
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 215

Regionfullmäktiges beslut
•

Taxan för kollektivtrafik inklusive färdtjänst och sjukresor beslutas enligt tekniska
nämndens förslag. Förslaget träder i kraft 2017-11-01.

•

Färdtjänstresa i annan kommun får vara maximalt nio mil. Egenavgift uttas för varje
påbörjad tremilsintervall.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Tekniska nämnden har, 22 mars § 86, gjort en översyn av taxan och produktalternativ.
Förslaget innebär att antal produkter minskas, antal kategorigrupper för olika produkter
minskas samt prisändringar görs. Förslaget ska göra utbudet tydligare för både resenärer
och busschaufförer.
Förändringarna föreslås för är att göra utbudet tydligare för både resenärer och
busschaufförer. Till exempel förslås att ta bort förortskortet från 1 januari 2018, en
produkt som är otydlig. För att förhoppningsvis få fler att använda cykelgaraget föreslås
att alla med länskort får tillgång till cykelgaraget. Taxa för digitalreklam föreslås i
enlighet med budgetramen. Att egen avgiften i färdtjänst föreslås höjas beror på att
regionen har en dyrare taxa hos transportörerna nattetid.
Tekniska nämnden har, 26 april § 134, gjort en ändring i tidigare förslag av nattaxan,
som efter kritik från handikapprörelsen, föreslås vara oförändrad.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot föreslagna förändringar i taxan.
Det är viktigt att taxor och avgifter samt antal möjliga produkter är tydliga för
resenärerna. Tekniska nämnden har haft dialog med brukarorganisationer i samband
med beredningsarbetet.
Med anledning av att beslut ska fattas i regionfullmäktige ändrar regionstyrelseförvaltningen datum då taxan ska träda i kraft från 2017-06-17 (TN § 86, 2017-03-22) till
2017-11-01.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 157 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att taxan beslutas
i enlighet med tekniska nämndens förslag och att den träder i kraft 1 november.
Anföranden
Anföranden hålls av Eva Nypelius (C), Frans Brozén (L), Tommy Gardell (S), Anna
Andersson (C) och Inger Harlevi (M).
Anm: Ändring i taxan av redaktionell natur sker efter påpekande från Inger Harlevi (M).

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 158

Bestämmelser för sjukresor
RS 2017/315

- Tekniska nämnden 2017-03-22, § 88
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-15
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 216

Regionfullmäktiges beslut
•

Bestämmelser för sjukresor förtydligas med nedanstående:
- Vid fler än 8 behandlingar under en sammanhängande period av 4 veckor ersätts
sjukresa med privatbil.
- Resa till förebyggande vård ersätts ej med sjukresa.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Tekniska nämnden har, 22 mars § 88, föreslagit att bestämmelserna för sjukresor ska
förtydligas.
Ett förtydligande i bestämmelserna vad gäller resor med egen bil behövs då det idag
finns tolkningsmöjligheter och detta skapar diskussioner och irritation hos kunderna.
Förslaget innebär en tydlighet för kund vilka resor med egen bil som ersätts.
Förslaget innebär att ersättning för sjukresa med egen bil kommer att utgå till dem som
ofta åker på behandling till sjukvården och klarar att resa själv med egen bil utan att
behöva anlita serviceresa med taxi.
Förslaget innehåller också ett förtydligande att resor till förebyggande vård såsom
mammografi, cellprov, vaccinationer m.m. ej ersätts.
Färre kommer att få ersättning då bestämmelserna blir stramare.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förtydligandet. Det är viktigt att
regionens styrdokument är tydliga och anpassade så att det klart framgår om en person
har rätt till ersättning.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att taxan ändras i
enlighet med tekniska nämndens förslag.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 158 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Anföranden
Anföranden hålla av Ingrid Engström (C) och Tommy Gardell (S).
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 159

Försäljning av fastigheten Visby Signallottan 3
RS 2017/474

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-23
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 226

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Signallottan 3 till HSB
Framtidsbostäder Mark AB för en köpeskilling av 15 900 000 kronor godkänns.

Regionstyrelsen har beslutat, 2016-09-22 § 224, att utse tre exploatörer som vinnare i
markanvisningstävling inom kv. Signallottan. En av de exploatörer som regionstyrelsen
beslutade att tilldela mark var HSB Bostad AB. Exploatören har nu för avsikt att
genomföra sitt bostadsprojekt i enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag.
Regionstyrelsen har tidigare beslutat om att godkänna markanvisningsavtal och
exploateringsavtal. Exploatören har för avsikt att genomföra fastighetsaffären med HSB
Framtidsbostäder Mark AB, vilket är ett helägt bolag inom koncernen.
Detaljplanen för kvarteret Signallottan fastställdes av regionfullmäktige 2016-04-25.
Planen för Visby Signallottan 3 anger bostadsändamål i två till fyra våningsplan. Tidigare
beslutade markanvisnings- och exploateringsavtal innebär att Visby Signallottan 3
anvisas till exploatören till och med 2017-12-31.
Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter, om fastighetsaffären inte har
genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de köpehandlingar som tagits fram och som
exploatören har godkänt, är i enlighet med regionstyrelsens beslut om markanvisning
från 2016-09-22, samt att köpehandlingarna följer vad som tidigare beslutats i
markanvisningsavtal och exploateringsavtal. Förvaltningen bedömer också att det är
rimligt att exploatören tillåts göra förvärvet av fastigheten med ett annat bolag än det
som ursprungligen vann markanvisningen, då detta bolag är ett helägt bolag inom
samma koncern. Förvaltningen föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna
och föreslå regionfullmäktige att besluta om köpekontrakt avseende överlåtelse av
fastigheten Visby Signallottan 3 till HSB Framtidsbostäder Mark AB för en köpeskilling
av 15 900 000 kronor.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 159 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
köpekontraktet för fastigheten Visby Signallottan 3 godkänns.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Lars Thomsson (C), Claes Nysell (L), Hannes Müller (-)
och Isabel Enström (MP).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 160

Försäljning av fastigheten Visby Sergeanten 4
RS 2017/619

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-23
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 227

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 4 till Boklok
Mark och Exploatering AB för en köpeskilling av 10 150 000 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 Boklok Mark och
Exploatering AB. Exploatören har nu för avsikt att genomföra sitt bostadsprojekt i
enlighet med tidigare inlämnat tävlingsbidrag. Regionstyrelsen har tidigare beslutat om
att godkänna markanvisningsavtal och exploateringsavtal.
Detaljplanen för den aktuella tomten medger byggande av bostäder i form av radhus,
kedjehus och flerfamiljshus. I samband med tävlingen lämnade exploatören anbud om
1 450 kr/kvm BTA och med den maximala byggrätt som detaljplanen medger innebär
det en total köpeskilling om 10 150 000 kronor.
Tidigare beslutat markanvisningsavtal innebär att Visby Sergeanten 4 anvisas till
exploatören till och med 2017-12-31. Priset ligger fast till 2017-09-30 och ska därefter,
om fastighetsaffären inte har genomförts, räknas upp med därför avsett indextal.
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 4 till
Boklok Mark och Exploatering AB för en köpeskilling av 10 150 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
köpekontraktet godkänns.
Anförande
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 160 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 161

Begäran om nedskrivning av bokfört värde hus 4 vid
Wisbygymnasiet
RS 2017/538

- Tekniska nämnden 2017-05-31, § 141
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-10
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 217

Regionfullmäktiges beslut
•

Bokfört värde för hus 04 vid Wisbygymnasiet objektsnummer 1013760407
nedskrives med 639 533,65 kr.

•

Bokfört värde för hus 04 Trätekniska vid Wisbygymnasiet objektsnummer
1013760407A nedskrives med 60 085,39 kr.

•

Finansiering av kostnader för nedskrivning med totalt 699 619,04 sker på tekniska
nämndens driftbudget verksamhet 234100 ansvar 2211.

Enligt rekommendationer från rådet för kommunal redovisning ska en materiell tillgång
som tagits ur bruk inte längre redovisas som en tillgång. Tekniska nämnden prövar
årligen behovet av nedskrivningar av anläggningstillgångarna.
Tekniska nämnden bedömer att bokfört värde för hus 04 vid Wisbygymnasiet kan
nedskrivas med 639 533,65 kr.
Tekniska nämnden bedömer att bokfört värde för hus 04 Trätekniska vid Wisbygymnasiet kan nedskrivas med 60 085,39 kr.
Båda husen är rivna.
Regionstyrelseförvaltningen har ställt sig bakom tekniska nämndens
nedskrivningsförslag.
Regionstyrelsen har i sitt beslutsförslag, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, godkänt
föreslagna nedskrivningar.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 162

Motion. Öka befolkningsantalet på Gotland
RS 2016/368

- Motion 2016-09-26
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-06-15
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 229

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Reservation
Reservation till förmån för yrkande om bifall till motionen lämnas av:
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Ingrid Engström (C), Eva Gustafsson (C), Gunnel
Lindby (C), Jonas Niklasson (C), Eva Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Anna Andersson (C),
Karl-Johan Boberg (C), Fredrik Gradelius (C), Ann-Christin Wallin (C), Ola Lindvall (C) och
Eva Ahlin (C).

Gunnel Lindby (C) yrkar i sin motion att Region Gotland för att öka befolkningen dels
ska föra dialog med Skatteverket för att påtala deras skyldighet att följa folkbokföringslagen, dels aktivt informera egen personal om vikten av att folkbokföra sig på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns anledning för regionen att för
Skatteverket påtala deras skyldighet att följa folkbokföringslagen. Region Gotland
förutsätter att Skatteverket följer de lagar och regler som ligger inom deras område.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer också att regionen inte har resurser som kan
avsättas för att ta reda på vilka eventuellt felaktigt registrerade personer som skulle
kunna överklagas och sedan driva sådana processer.
Medarbetare inom Region Gotland ska följa folkbokföringslagen på samma sätt som alla
andra medborgare. Om man är permanent bosatt på Gotland så förutsätts man folkbokföra sig här. Om man med anledning av familjesituation eller andra omständigheter
arbetspendlar till Gotland avgörs folkbokföringsort utifrån lagreglerna.
Regionstyrelsen har i sitt beslutsförslag, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen avslagit
motionen.
Anförande
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 162 forts.
Yrkande
•

Gunnel Lindby (C) yrkar, med instämmande av Eva Nypelius (C), att motionen bifalls.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på motionen och
Gunnel Lindbys yrkande om bifall till motionen och fann att den hade avslagits.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag. NEJ för Gunnel Lindbys yrkande
om bifall. 51 röstade ja. 20 röstade nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstade. Regionstyrelsens förslag har vunnit majoritet för avslag på motionen.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 163

Motion. Håll Gotland rent
RS 2015/616

- Motion 2015-10-12
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-07
- Regionstyrelsen 2017-09-21, § 230

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen bifalls.

Eva Gahnström (C) har inlämnat en motion med förslag om att initiativ tas till att alla
socknar och samhällen tillsammans städar Gotland.
Tekniska nämnden har i sitt svar på motionen föreslagit at motionen avslås och att
förvaltningens yttrande överlämnas till regionstyrelsen som föreslås tydliggöra ansvar och
finansiering för det strategiska arbetet mot nedskräpning i enlighet med teknikförvaltningens förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har i sitt yttrande skrivit att Region Gotland är medlem i Håll
Sverige Rent, men enligt motionen görs det inte tillräckligt för att skolor, civilsamhälle
och företag ska engageras i arbetet mot nedskräpning i naturen. Motionens förslag att
Region Gotland tar initiativ till att alla socknar och samhällen regelbundet tillsammans
städar Gotland bedöms inte ingå i det kommunala avfallsansvaret. Däremot gör både
tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden i remissvar till regionstyrelsen
bedömningen att resurser behöver tillskjutas för att kunna klara avfallsuppdraget enligt
de nya föreskrifter som trädde kraft i maj 2017.
Medlemskapet i HSR bedöms med ganska små insatser kunna utnyttjas till att ge effekt
till kommande år, men befintliga resurser räcker inte till. Enligt nya riktlinjer för
avfallsplanerna och deras genomförande behöver resurserna förstärkas för att arbeta
förebyggande mot nedskräpning och dessutom samordna avfallsarbetet, dels internt
inom regionens olika verksamheter där avfall uppkommer, dels gentemot näringslivet
för att förhindra att onödigt avfall uppkommer. Därför föreslås teknikförvaltningen få
ett anslag för en projektanställning under 2018.
Ärendet återremitterades av regionstyrelsen 2016-11-24, § 286, för internremiss till
tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 163 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls. Styrelsen har även beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma med förtydligande av ansvar och
finansiering för det strategiska arbetet mot nedskräpning i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsnämndens förslag, också inbegripet samverkan med näringsliv och
civilsamhälle
Anföranden
Anföranden hålls av Eva Gahnström (C), Isabel Enström (MP), Clas Strid (SD) och Eva
Nypelius (C).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 164

Avsägelser och fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden,

byggnadsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, socialnämnden,
överförmyndarnämnden, Gotlands Musikstiftelse, Gotlands fornvänner,
Science park Gotland, Tryggare Gotland och Visby Internationella
tonsättarcentrum

Regionfullmäktiges beslut
•

August Magnussons (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden godkänns.

•

Helen Kristianssons (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden godkänns.

•

Marieanne Emanuelssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i
överförmyndarnämnden godkänns.

•

Till ny vice ordförande i byggnadsnämnden (efter Meit Fohlin, S) fr.o.m. 2017-1023 t.o.m. 2018-12-31 utses:
Anne Ståhl Mousa (S), Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby

•

Till ny ersättare i byggnadsnämnden fr.o.m. 2017-10-23 t.o.m. 2018-12-31 (efter
Ulla Pettersson) utses:
Edris Secho (S) Skolkvior 4, 623 77 Klintehamn
att vid förhinder inträda i ordningen efter Tony Ekman, S.

•

Till ny ersättare i socialnämnden (efter Birgitta Wallner, L) 2017-10-23-2018-12-31 utses:
Bror Lindahl (L) Stånga Kylver 868, 623 60 Stånga

•

Till ny ledamot i överförmydarnämnden (efter Marieanne Emanuelsson)
2017-10-23--2017-12-31 utses:
Boel Jormer (S) Kräklingbo Tings 628, 623 70 Katthammarsvik

•

Till ny ersättare i överförmydarnämnden (efter Boel Jormer, S)
2017-10-23--2018-12-31 utses:
Annelie Klovsjö (S) Väskinde Starrvägen 29, 622 75 Visby
att vid förhinder inträda i ordningen efter Eric Martell, S.

•

Till ny ledamot i Föreningen Gotlands Fornvänner (efter Meit Fohlin, S)
2017-10-23--2017-12-31 utses:
Anita Klingvall (S) Visborgsgatan 2, 621 57 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 164 forts.
•

•

Till ny ersättare i Föreningen Gotlands Fornvänner (efter Anita Klingvall, S)
2017-10-23—2017-12-31 utses:
Björn Jansson (S) Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby

Till ny ersättare för årsstämma med Science Park Gotland (efter Sixten Anna

Johansson (V) utses:
Jan Svensson (V) Venusgatan 4, 621 40 Visby

•

Val av två ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Anna Sundin, S, och
August Magnusson, M) bordlägges till nästa sammanträde

•

Val av ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Helen Kristiansson, V)
bordlägges till nästa sammanträde

•

Val av ny ledamot i Gotlands Musikstiftelse (Gotlandsmusiken) (efter Meit
Fohlin, S) bordlägges till nästa sammanträde

Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 165

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Lisa Hammars medborgarförslag om nytt badhus i Visby lika som RS 2017/909

Tropical Garden i Berlin

2017-10-05

Emma Widegrens medborgarförslag om att införa hemtest för att

RS 2017/918
2017-10-10

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

upptäcka och behandla cellförändringar

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 166
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Berndt Herlitz medborgarförslag om att byggande en vattenledning från reningsverket i
Visby till Tingstädeträsk. RS 2016/ 551
•

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 228

•

Medborgarförslag (inkom 2016-08-25)

Kjell Larssons medborgarförslag om ny plan för vattenförsörjningen. RS 2016/ 513
•

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 229

•

Medborgarförslag (inkom 2016-08-05)

Kent Johansson medborgarförslag om att sätta upp webbkamera som övervakar
vattennivån i Tingstäde träsk. RS 2017/ 189
•

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 230

•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-24)

Tommy Vinblads medborgarförslag om att förbättra in- och utfarten vid parkeringen till
Västerhejde skola. RS 2016/ 734
•

Tekniska nämnden 2017-09-20, § 231

•

Medborgarförslag (inkom 2016-11-10)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 167
Interpellation. Hur stor andel av de s.k. Peter Larsson paketen som
tillfaller norra Gotland
RS 2017/871

Meit Fohlin (S) besvarar interpellation av Lars Thomsson (C) om hur stor andel av de s.k.
Peter Larsson paketen som tillfaller norra Gotland. Lars Thomsson tackar för svaret
och kommenterar frågan ytterligare. I diskussionen deltar även Jesper Skalberg
Karlsson (M), Lena Celion (M), Mats Hedström (M), Eva Nypelius (C), Stefan Nypelius (C),
Hannes Müller (-), Ulf Klasson (L), Isabel Enström (MP), Björn Jansson (S), Linus Gränsmark (S)
och David Lindvall (S).
Interpellation 2017-09-25

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Rf § 168
Interpellation. Kvalitén på Region Gotlands vägnät
RS 2017/582

Tommy Gardell (S) besvarar interpellation av Robin Storm (M) om kvalitén på Region
Gotlands vägnät. Robin Storm tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Interpellation 2017-06-19

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Rf § 169
Interpellation. Ekonomiskt stöd till asylsökande som fått avslag på sin
ansökan
RS 2017/583

Håkan Ericsson (S) besvarar interpellation av Jesper Skalberg Karlsson (M) om ekonomiskt
stöd till asylsökande som fått avslag på sin ansökan. Jesper Skalberg Karlsson (M)
tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare. I diskussionen deltar även Elin
Bååth (Fi), Brittis Benzler (V) och Isabel Enström (MP).
Interpellation 2017-06-19

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 170
Interpellation. Investeringar i hamnen i Slite
RS 2017/873

Meit Fohlin (S) besvarar interpellation av Eva Nypelius (C) om investeringar i hamnen i

Slite. Eva Nypelius tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Interpellation 2017-09-25

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Rf § 171
Interpellation. Regelverk för stöd till trygghetsboenden
RS 2017/874

Meit Fohlin (S) besvarar interpellation av Ola Lindvall (C) om regelverk för stöd till
trygghetsboenden. Ola Lindvall (C) tackar för svaret och kommenterar frågan
ytterligare. I diskussionen deltar även Stefaan De Maecker (MP) och Lena Grund (L).
Interpellation 2017-09-23

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Rf § 172
Interpellation. Uppföljning av tidigare interpellation om kryssningskajen
RS 2017/877

Tommy Gardell (S) besvarar interpellation av Inger Harlevi (M) om uppföljning av tidigare
interpellation om kryssningskajen. Inger Harlevi (M) tackar för svaret och
kommenterar frågan ytterligare. I diskussionen deltar även Eva Nypelius (C), Karl-Allan
Nordblom (MP) och Meit Fohlin (S).
Interpellation 2017-09-23

Justerande:

Interpellationssvaret protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 173
Interpellation. Kompetensutveckling av egna sjukgymnaster
RS 2017/878

Stefaan De Maecker (MP) besvarar interpellation av Patrik Thored (M) om kompetensutveckling av egna sjukgymnaster. Patrik Thored (M) tackar för svaret och
kommenterar frågan ytterligare.
Interpellation 2017-09-25

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Rf § 174
Interpellation. Modell för att göra trafikmiljön säkrare för bl.a. cyklister
RS 2017/875

Meit Fohlin (S) besvarar interpellation av Frans Brozén (L) om en modell för att göra
trafikmiljön säkrare för bl.a. cyklister. Frans Brozén (L) tackar för svaret och
kommenterar frågan ytterligare.
Interpellation 2017-09-23

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Rf § 175
Interpellation. Rutiner för uppföljning av beslut
RS 2017/880

Meit Fohlin (S) besvarar interpellation av Anna Andersson (C) om rutiner för uppföljning

av beslut. Anna Andersson (C) tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Interpellation 2017-09-23

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 176
Interpellation. Beläggningen i Arenahallen – bokningar och evenemang
RS 2017/870

Interpellationen bordläggs.
Interpellation 2017-09-25

Rf § 177
Interpellation. Bokbussens skolbibliotek
RS 2017/876

Interpellationen bordläggs.
Interpellation 2017-09-25

Rf § 178
Interpellation. Ordningen på fritidsgårdarna
RS 2017/879

Interpellationen bordläggs.
Interpellation 2017-09-25

Rf § 179
Interpellation. Evenemang i Arenahallen
RS 2017/881

Interpellationen bordläggs.
Interpellation 2017-09-25

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 180

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Lars Thomsson (C)
Brist på detaljplanelagd mark

RS 2017/981
2017-10-23

Eva Petterson (SD)
Tidig upptäckt av prostatacancer

RS 2017/982
2017-10-23

Elin Bååth (Fi)
Bistånd till papperslösa barn

RS 2017/983
2017-10-23

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 181
Interpellation; ny
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationen besvaras vid nästa sammanträde.

Hannes Müller (-) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om politisk förföljelse av Region Gotlands anställda.
RS 2017/984

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 182

Information. Partiernas redovisning av partistöd 2016
RS 2016/367

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-01
- Socialdemokraterna Gotland 2017-04-18
- Centerpartiet, Gotlands distrikt 2017-06-28
- Moderaterna Gotland 2017-07-05 (via e-post 2017-06-30)
- Miljöpartiet de gröna på Gotland 2017-06-08
- Vänsterpartiet Gotland 2017-06-30
- Liberalerna Gotland 2017-06-28
- Sverigedemokraterna 2017-06-19
- Feministiskt initiativ Gotland 2017-06-26

Regionfullmäktiges beslut
•

Redovisningarna godkänns och läggs till handlingarna.

Regionfullmäktige antog ett nytt regelverk för regionens partistöd 2014-11-28, § 57, som
började gälla 2015. De nya bestämmelserna är anpassade efter de ändringar som gjorts i
kommunallagen. Det innehåller ingen förändring av de beräkningsprinciper som tidigare
tillämpats i regionen förutom att det utbildningsbidrag som partierna tidigare fick
rekvirera i särskild ordning nu är inkluderat i stödbeloppet.
De nya bestämmelserna innehåller att fullmäktige varje år i samband med budget ska
fastställa partistödets storlek för kommande året enligt principen 200 procent av
prisbasbeloppet föregående år multiplicerat med antal mandat med tillägg av ett
utbildningsbidrag på 1 800 kronor per mandat. Dessutom ska fullmäktige i samband
med november månads budgetbeslut ta beslut om att utbetalning i januari ska ske av
respektive partis hela partistöd inklusive utbildningsbidrag. Sistnämnda regel kommer
sig av det nya kravet på att partierna senast den sista juni året efter bidragsåret ska lämna
in en redovisning av hur stödets använts samt en rapport från en utsedd granskare. Om
ett parti inte lämnar in dessa handlingar ska inte någon mer partistödsutbetalning ske
vilket sålunda fullmäktige måste ta ställning till varje år vid utbetalningsbeslutet i
november.
2016 års utbetalning av partistödet såg ut enligt följande:

Socialdemokraterna, 21 mandat:

200 000 kr +1 433 565 = 1 633 565 kr

Centerpartiet, 14 mandat:

200 000 kr + 955 710 = 1 155 710 kr

Moderaterna, 13 mandat:

200 000 kr + 887 445 = 1 087 445 kr
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 182 forts.
Miljöpartiet, 8 mandat:

200 000 kr + 546 120 = 746 120 kr

Vänsterpartiet, 7 mandat:

200 000 kr + 477 855 = 677 855 kr

Liberalerna, 4 mandat:

200 000 kr + 273 060 = 473 060 kr

Sverigedemokraterna, 3 mandat:

200 000 kr + 204 795 = 404 795 kr

Feministiskt initiativ, 1 mandat:

200 000 kr +

68 265 = 268 265 kr

Yrkande
•

Hannes Müller (-) yrkar att redovisningarna inte ska godkännas.

•

Ordföranden Bo Björkman (S) yrkar, med instämmande av Jesper Skalberg Karlsson (M),
på att redovisningarna ska godkännas och läggas till handlingarna.

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och Hannes Müllers yrkande om att
redovisningarna inte ska godkännas och finner att förslaget om att redovisningarna ska
godkännas och läggas till handlingarna bifalls.
Anm: Partiernas redovisningar ska vara inne senast den sista juni. Moderaterna Gotlands
redovisning av partistöd är undertecknad och stämplad som inkommen den 5 juli. Denna inte
undertecknade redovisning (med undertecknat granskningsintyg) var dock inlämnad via e-post
30 juni. Partiets ombudsman förklarade i denna e-post att ordföranden, tillika riksdagsledamot,
inte kunde komma till Gotland förrän efter månadens slut. Regionfullmäktiges sekreterare,
stadssekreterare Per Lundin, godkände denna ordning om undertecknad redovisning,
överensstämmande med tidigare inlämnad e-post, snarast inlämnas till Region Gotland.
Expedieras:

Partiernas kanslier

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 183

Information. Utredning för att ta fram enkel byggbar mark i Visby
BN 2016/120152

- Byggnadsnämnden 2017-02-08, § 8
- Utredning 2017-01-25

Samhällsbyggnadsförvaltningen har på uppdrag av ledningskontoret genomfört en s.k.
”gluggutredning” i syfte att ta fram enkelt byggbar mark för bostäder i Visby.
En inventering och bedömning av grönytor har gjorts i Visby och är det första steget i
en process att lokalisera tänkbara framtida förtätningsområden. Det finns ett stort
behov av att bygga fler bostäder samt behov av att minska antalet grönytor som sköts av
Region Gotland då stödet för underhåll av dessa ytor kommer att minska.
Förtätningsprincipen har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 Hela Visby, antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, § 172.
Inventeringen omfattar grönområden i Visby samt ytor som tidigare inte kunde
bebyggas med bostäder då de omfattades av de äldre riktlinjerna för flygbuller. De nya
riktlinjerna från 2015/2016 tillåter en maximal ljudnivå 70 dB(A) upp till 16 ggr per dag
och kväll (civil flygtrafik) samt ett dygnsviktat årsmedelvärde FBN 55 dB(A) (civil &
militär flygtrafik) för bostäder. Försvarsmaktens riksintresse (max 80 dB(A) redovisas
också som underlag.
Kriterier för inventeringen har varit:
•

Ytor som saknar en tydlig användning/funktion samt är stora nog att omfatta viss
bostadsbebyggelse.

•

Tillgänglighet och tillgång till befintlig infrastruktur.

•

Lämplighet och attraktivitet för bostäder.

Ytor direkt intill Färje-/Visbyleden har inte prioriterats p g a vägtrafikbullret. Större
delen av all mark som omfattas av inventeringen ägs av Gotlands kommun och är mark
som sköts av Region Gotland.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-10-23

Rf § 183 forts.
I utredningen har det identifierats 26 områden som omfattas av genomförd inventering.
Dessa är i sin tur uppdelade på tre områden:
−

Lämplig förtätningsyta

−

Eventuellt lämplig förtätningsyta

−

Ej lämplig förtätningsyta

Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-10-23

Omröstning § 162
Ärende: Motion. Öka befolkningsantalet på Gotland.
Yrkande:
Se paragrafen

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

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Margareta Persson (M)
Stefan Wramner (M)
Peter Wennblad (M)
Meit Fohlin (S)
Magnus Ekström (S)
David Lindvall (S)
Björn Jansson (S)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Helene Kristiansson (V)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Margareta Benneck (M)
Patrik Thored (M)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Jan Svensson (V)
Lars Bjurström (V)
Per-Anders Croon (M)
Rolf Öström (M)
Mikael Nilsson (S)
Anneli Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)

Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Clara Andermo (M)
Cecilia Nygren (MP)
Ola Matthing (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Claes Nysell (L)
Elin Bååth (Fi)
Bo Björkman (S) ordförande
Följande röstade nej:
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Ingrid Engström (C)
Eva Gustafsson (C)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Fredrik Gradelius (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Hannes Müller (-)

Bilaga § 167

Interpellationssvar
2017-10-23

Peter Larsson paket 1 och 2
Lars Thomasson, Centerpartiet, har ställt följande fråga till mig:
-

Hur stor andel av de 200 miljoner kronor som ligger i Peter Larsson paketen tillfaller
norra Gotland?

Mitt svar:
Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ska 50 miljoner kronor gå till förbättringsåtgärder på
Gotlands vägnät. För dessa medel ansvarar Trafikverket. Åtgärderna ska planeras i samråd
med Gotlands kommun. Vid flera tillfällen har jag uttalat att åtgärder kopplade till vägnätet på
norra Gotland här bör prioriteras i det och jag uppfattar att det är så resonemanget gått också
bland fler politiska representanter. Åtgärderna i gotländskt vägnät kommer gynna besöksnäringen såklart men också näringslivet i övrigt som ska samsas med utrymmet på dåligt
utbyggda vägar.
De övriga medlen i årets budgetproposition, 40 miljoner för Uppsala Universitet Campus
Gotland och 10 miljoner till Yrkesvux, har inte någon geografisk koppling utan gynnar
naturligtvis hela Gotland. Just Yrkesvux kan verkligen komma norra Gotland till del genom att
fler kan få rätt kompetens. Vår gemensamma utmaning på Gotland är att öka attraktionskraften för inflyttning. Vi måste vända vår demografiska kurva och i det förbättra vår
skattekraft. Alla satsningar och investeringar på Gotland gynnar i det perspektivet utveckling
och tillväxt över hela ön. Uppsala Universitet Campus Gotland är för framtiden en oerhörd
tillgång för Gotland. Universitet har ett högt förädlingsvärde och därför var det bra att Peter
Larsson 2 ledde till ökade investeringar i Campus Gotland så att man kan ta nästa steg i
forskning och utbildning. PL 2 byggde i det avseendet vidare på PL1. Nu har vi här på
Gotland en utmaning och det är att se till att betydligt fler av de som kommer hit stannar kvar.
De första 100 miljonerna, inom Hållbara Gotland, fokuserar på insatser inom ny industriell
utveckling, mat- och livsmedelsnäringar, besöksnäring och kultur, digitalisering och kompetensförsörjning. Enligt uppdraget är syftet med insatserna att de ska bidra till långsiktigt
hållbar utveckling av företag och näringsliv i hela Gotlands län och därmed till sysselsättningsökning, och i de fall där det är lämpligt med hänsyn till insatsernas karaktär ska, enligt beslut i
regionfullmäktige, förutsättningarna för den norra länsdelen särskilt beaktas.

Utöver det har vi beslutat att göra en fördjupad analys kring Norra Gotland. Den ska göras i
samverkan med Uppsala Universitet och den ska se på förutsättningar för utveckling utifrån
både möjligheter och utmaningar och både civilsamhälle och näringsliv ska införlivas. Utifrån
den analysen kan vi också fatta medvetna beslut på fakta kring insatser för att stärka norra
Gotland.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 168

Interpellationssvar

2017-06-19

Kvalitén på Region Gotlands vägnät
Ledamoten Robin Storm (M) har lämnat interpellation enligt nedan:
För varje år som går så märker man hur gapet mellan underhållet av statliga och regionala vägar
bara växer och växer, nu börjar kvalitén på vägnätet bli så undermåligt att man frågar sig när ska
det bli bättre? Särskilt påtagligt blir det för yrkeschaufförer som kör i denna terräng hela dagarna.
Varför är det så stora skillnader på statliga och kommunala vägar?
Finns någon plan att komma ikapp det statliga vägnätet och hålla en god standard?

Svar:
Region Gotland har ett underhållsansvar för enskilda vägar med statsbidrag på Gotland. Detta
omfattar totalt 82,8 mil väg som i sin tur har den beskaffenheten att c:a 35 mil av dessa är belagda
och c:a 48 mil är grusbelagda.
Kvalitén på dessa 82,8 mil vägar är enligt Trafikverkets inspektion, som genomfördes nu i augusti
2017, av mycket hög kvalité och håller en jämn standard. Enligt Trafikverkets muntliga rapport
håller dessa vägar absolut toppklass i Sverige utifrån de ekonomiska förutsättningarna som
föreligger.
Övrigt vägnät utanför tätorterna är privat ägda och därför kan Region Gotland ej svara för vilken
standard dessa håller.
Kommunala vägar och enskilda vägar som Region Gotland sköter i våra tätorter är på följande
orter: Burgsvik, Fårösund. Havdhem, Klintehamn, Ljugarn, Lärbro, Roma, Slite, Stånga, Vibble,
Visby samt Väskinde.
Tätortsvägarna på ovan uppräknade orter utgörs av c:a 16 mil väg/gator.
På dessa vägar genomförs framförallt ett beläggningsarbete utifrån prioriteringar om vad som är
mest akut.
Övrigt ”allmänt” vägnät tillhör Trafikverket alternativt är privat ägande.
Frågan ”Varför är det så stora skillnader på statliga och kommunala vägar”?
Svar: Det beror på tilldelade resurser för dessa vägar. Med tilldelade resurser avses här i klartext –
pengar! Det som bl.a. påverkar är även vilken vägklassning vägen har. Det finns olika
vägklassningar där man bl.a. ser på hur viktig vägen är sett ur ett infrastrukturellt perspektiv och
därav blir det naturligtvis olika resurser som läggs på olika vägar. Dessutom spelar
årsdygnstrafiken in, hur mycket används vägarna, vilken beläggning kan/ska man då lägga på
olika vägar.
Tommy Gardell
Tekniska Nämndens ordförande

Bilaga § 169

Interpellationssvar

2017-10-23

Ekonomiskt stöd till asylsökande
Jesper Skalberg Karlsson (M) frågar hur jag ser på beslutet i Högsta Förvaltnings-domstolen och
om det kräver en ny tolkning av Socialtjänstlagens första kapitel.
Mitt svar. Jag tolkar Högsta Förvaltningsdomstolens beslut som prejudicerande och gällande för
alla kommuners socialtjänster och naturligtvis även Gotlands. När beslutet kom från Högsta
Förvaltningsdomstolen slutade vår socialtjänst att ge ekonomiskt stöd till den familj som ansökt
och fått det tidigare.
Jag anser inte att jag behöver initiera någon ny tolkning som ska gälla för den
myndighetsutövning som regionens socialtjänst så förtjänstfullt utför. De har själva tolkat Högsta
Förvaltningsdomstolens beslut och har upphört att ge ekonomiskt bistånd till de som fått avslag
på sin asylansökan.

Håkan Ericsson (S)
Socialnämndens ordförande

Bilaga § 170

Interpellationssvar
2017-10-23

Investeringar i Slite hamn
Eva Nypelius, Centerpartiet, har ställt följande frågor till mig:

Vilka kontakter har Regionstyrelsens ordförande haft med Regeringen om bidrag till
investeringar i Slite hamn?
Jag har sedan jag tillträdde min position som Regionstyrelsen ordförande påtalat behovet av
reservhamn (Slite) på den frukost vi hade under Almedalsveckan med Socialdemokraterna. Med
på mötet var nuvarande infrastrukturminister Thomas Eneroth. Sedan dess har jag uppvaktat
infrastrukturministern för att få honom hit till Gotland för samtal. Under måndagen den 23,
dagen för fullmäktige, kommer infrastrukturministern till ön och reservhamn kommer vara ett av
samtalsämnena.
-

På vilket sätt har Regeringen motiverat att man inte kan ge stöd till hamninvesteringen i
Slite?
Enligt kontakt med Näringsdepartementet är nedan resonemang fört som grund för att inte gå
vidare med den delen i Peter Larsson 2.0 som har med Slite hamn att göra:
-

Trafikverket (dvs genom anslag på UO22) har möjlighet via förordningen om statlig
medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. att medfinansiera ”byggande
av kajanläggningar för fartyg som i regional kollektivtrafik transporterar personer och gods och
som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov”. Medfinansiering kan då uppgå till 50 % och
i särskilda skäl till 75 % av kostnaden. Medfinansieringen kan dock endast ske till den regionala
kollektivtrafikmyndigheten för denna typ av åtgärder.
Eftersom syftet med åtgärderna som medel äskas för inte bara tros tillgodose ett allmänt
kommunikationsbehov och endast kan ske till kollektivtrafikmyndigheten är detta eventuellt inte
en framkomlig väg.

Vidare behöver EU:s statsstödsregler beaktas. Hamnar är att ses som ekonomisk verksamhet
enligt EU:s statsstödsregler. Det innebär att det är att anses som olagligt statsstöd om det inte
finns någon rättslig grund enligt EU-statsstödsregelverk att genomföra en åtgärd eller betala ut
ett bidrag till hamnen om detta på förhand inte godkänts av kommissionen. Ett eventuellt bidrag
till Slite hamn behöver genomgå en statsstödrättslig analys innan ev. åtgärder vidtas eller bidrag
betalas ut.

Särskilt om statsstöd och hamnar
Investeringar, reinvesteringar och underhåll av hamninfrastruktur som används kommersiellt
anses vara en ekonomisk verksamhet. Därför faller dessa åtgärder under EU:s statsstödsregler.
Det i sin tur innebär att staten, eller rättare sagt det offentliga, inte kan finansiera åtgärder inom
hamnområdesgränsen utan att först få ett godkännande av EU-kommissionen, i annat fall är det
ett statligt stöd som är olagligt.
En anmälan för godkännande från EU-kommissionen för staten att finansiera
infrastrukturinvesteringar inom hamnen kan vi på förhand inte veta utfallet av. I enlighet med
kommissionens praxis behöver en åtgärd uppfylla följande kriterier: (i) klart definierat mål av
allmänt intresse; (ii) stödet ska vara nödvändigt, proportionellt och incitamentseffekt ska ges
genom stödet; (iii) effekter på konkurrensen och handeln mellan medlemsstaterna begränsas till
en utsträckning som inte strider mot det gemensamma intresset; och (iv) stödet är förenligt med
principerna om transparens/öppenhet. En anmälan kan ta lång tid att behandla i kommissionen.

Möjliga (framtida) undantag
Det pågår ett arbete inom EU att uppdatera den så kallade gruppundantagsförordningen
(GBER) som reglerar vilka stöd som på förhand anses vara förenliga med EU:s
statsstödsregelverk under givna villkor. Sådana stöd behöver inte ett godkännande på förhand av
kommissionen utan medlemsstaten redovisar stödet i efterhand. Ett förslag i den reviderade
förordningen är att inkludera stöd till hamninfrastruktur inkl. muddring upp till vissa belopp (och
enligt särskilda beräkningar).

-

Hur kommer Regionstyrelsens ordförande att driva frågan vidare för att få staten att
finansiera ”reservhamn” i Slite?
Vi har samtal med infrastrukturministern samma dag som fullmäktige äger rum där
reservhamnsfrågan är viktig. Vidare för vi fram behovet av reservhamn onsdagen den 25/10 på
Regeringens remissmöte kring Nationell trafikslagsövergripande plan. Utöver det fortsätter vi att
uppvakta framåt i frågan både informellt och mer formellt.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 171

Interpellationssvar

2017-10-23

Regelverk för stöd till trygghetsboenden
Ola Lindvall (C) har i en interpellation till mig ställt frågor om regelverk för stöd till
trygghetsboenden
Fråga 1:
Vilka konsekvenser bedömer du som regionstyrelseordförande att de hårdare regionala kraven
för investeringar i Trygghetsboenden får för intresset från entreprenörer, inkl. Gotlandshem,
att satsa på Trygghetsboenden på Gotland?
Svar fråga 1:
I dialog med Svenska Vårdfastigheter kring åldersfrågan (70 istället för 65) kunde både de och
vi erfara att deras bostadsprojekt upplevs som mycket attraktivt för gotlänningar då det blivit
övertecknat 10 gånger om med 700 förhandsanmälningar. Utifrån det stora intresset
konstaterar de att ålder 70 istället för 65 inte kommer påverka deras projekt. De ser därmed
inte vårt ålderskrav som något hinder och har också valt att gå vidare i processen.
Vi ska betänka att det faktiskt är Boverket som har ändrat sig och sänkt åldersgränsen till 65 år
från sitt förra regelverk som gällde 2014 med något oklara motiv. Det är svårt att se statens
avsikt med detta och jag kan tycka att 65 år blir väl ”ungt” när det handlar om att regionen ska
satsa skattemedel för att ”trygga äldres boende”. I allmänhet är en ju inte särskilt skröplig och i
behov av trygghet när man är 65 år.
Fråga 2:
Har regionen haft förfrågningar ang. om- eller nybyggnation av Trygghetsboenden där
entreprenören ej gått vidare eftersom regionens regelverk inte överensstämmer med det
statliga?

Svar fråga 2:
Nej, Region Gotland har inte fått några förfrågningar alls om trygghetsboenden sedan
regelverket bestämdes. Dessförinnan fanns lösa diskussioner med ett par fastlandsaktörer som
ville bygga SÄBO med tillhörande trygghetsboende på samma tomt. Kuststaden har visat
intresse att bygga om Åkermanska, men de har inte gått vidare med planerna och Region
Gotland ju dessutom stängt dörren för att bygga om befintliga byggnader. Jag tror generellt att
aktörerna kanske avvaktar detta första trygghetsboende innan vi ser nya förfrågningar.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 172

Interpellationssvar

2017-06-19

Uppföljning av tidigare interpellation om kryssningskajen
Inger Harlevi (M) har ställt interpellation enlig nedan:
Till Regionfullmäktige i mars 2017 ställde jag en interpellation till Tommy Gardell om arbetena
kring kryssningskajen och de servicefunktioner som behövs. Det har nu gått ett halvår och
frågetecknen kring hur allt ska fungera är alltjämt många. Vi har i dagarna kunnat läsa i media om
en mycket preliminär och mycket sen tidsplan för gångbron.
Mina frågor till Tommy Gardell är därför:
-

Hur ser tidtabellen ut för bygglov och byggstart av gångbron?

-

Hur ser lösningen ut för de kryssningsgäster som kommer under 2018?

-

Vem ansvarar för tillfredsställande busstransfers från kryssningsfartygen och till Visbys
centrala delar.

-

Var förs dialogen med besöksnäringens intressenter inklusive handeln?

-

Det är nu drygt 3 år sedan beslut togs om byggandet av kryssningskajen. Hur ser Du på
handläggandet av ärendet och att nödvändiga åtgärder inte blir klara i tid?

-

Vilka problem ser Du för trafikflöden och professionellt mottagande av kryssningsgäster
på grund av detta?

Inger Harlevi (M)

Mitt svar:
Hur ser tidtabellen ut för bygglov och byggstart av gångbron?
Med ramavtalskonsulter har projektering av bron inletts och geotekniska förutsättningar ska
undersökas under oktober 2017. Förfrågningsunderlag för permanent bro ska vara klart under
våren 2018, upphandling sen vår/tidig sommar 2018, byggstart hösten 2018. Färdigt permanent
bro april 2019. Projektavdelningen prioriterar projektet och arbetar så fort de går i frågan.
Hur ser lösningen ut för de kryssningsgäster som kommer under 2018?
Huvudspåret är en provisorisk bro med en alternativ lösning för rörelsehindrade.
Vem ansvarar för tillfredsställande busstransfers från kryssningsfartygen och till Visbys
centrala delar.
När vi får en bro på plats ser jag inte att RG har någon skyldighet att ombesörja några transporter
över huvudlaget. Fram till dess (läs 2018) kan det vara så att vi får ta ett ansvar för detta i syfte att
inte proppa igen färjeleden. Har vi en provisorisk bro på plats kommer det inte att fungera för
rörelsehindrade att ta den vägen varför RG kan få ta på oss att ombesörja dessa personer
transport över färjeleden. Efter 2018 måste en shuttleservice vara finansierad av marknaden som
då kan ta betalt för tjänsten.
Var förs dialogen med besöksnäringens intressenter inklusive handeln?
Gotland Cruise Network.

Det är nu drygt 3 år sedan beslut togs om byggandet av kryssningskajen. Hur ser Du på
handläggandet av ärendet och att nödvändiga åtgärder inte blir klara i tid?
RF 2014-08-25 § 131 tog regionfullmäktige beslut om avtal med CMP om att bygga en
kryssningskaj.
Under 2015 var lösningen att resenärer utan problem kunde promenera till inre hamnen.
Slutet på 2015 kom nya uppgifter från CMP som visade att det var många fler resenärer som gick
iland och det måste till andra lösningar.
I Regionfullmäktiges budget för kryssningskajen fanns ingen budget för infrastruktur på land.
TN 2016-03-27 § 83 begär nämnden tilläggsanslag för att påbörja arbetet med infrastruktur i
hamnområdet.
Teknikförvaltningen har under 2016 tittat på ett antal olika lösningar och beslut har skiftat från
bro och shuttlebus beroende på förutsättningar.
TNau 2017-01-11 deltog RSau under § 8 och då beslutades att TNau föreslår TN att arbeta
vidare med shuttlebusalternativet som huvudalternativ och att en gångbro kan bli aktuell på sikt.
TN 2017-01-25 § 16 Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med
shuttlebusalternativet som huvudalternativ.
Shuttlebusalternativet har sen efter utredning under våren 2017, visats inte vara möjlig. CMP
klargjorde att det alltid måste finns alternativet att promenera och vi kan inte tvinga resenärer att
åka buss. Både bussalternativet och resenärer som väljer att promenera skulle påverka personoch godstransporter till och från fastlandet, vilket Trafikverket inte godkänner.
TN 2017-05-31 § 150 Tekniska nämnden rekommenderar Regionstyrelsen att besluta att en bro
byggs till kryssningskajen. (PGA Trafikverkets krav på att Region Gotland inte får låta besökare
promenera längs med eller korsa Färjeleden har styrt förutsättningarna för förstudierna och de
olika lösningarna som har granskats.)
Beslutet föregicks av dialog med Regionstyrelsen
RS 2017-06-15 § 149 får TN i uppdrag att genomföra arbetet med en infrastrukturlösning i form
av en bro över färjeleden från kryssningskajen.
Nu i oktober 2017 pågår arbetet med permanent- och tillfällig gångbro för fullt och jag kan inte
se att det skulle kunna ha gjorts på annat sätt utifrån fattade beslut i TN, RS och RF.
Vilka problem ser Du för trafikflöden och professionellt mottagande av kryssningsgäster
på grund av detta?
Med en bro skall trafikflödena kunna fungera som idag - möjligen kan vi under högsäsong få
utmaningar i Gutebacken. Vi bör fundera över om vi skall leda trafiken från Gutebacken till
färjeleden.

Tommy Gardell
Ordförande i Tekniska Nämnden

Bilaga § 173

Interpellationssvar
2017-10-23

Kompetensutveckling av egna sjukgymnaster
Patrik Thored (M) har i en interpellation ställt två frågor till mig angående kraven på
kompetensutveckling av sjukgymnaster i egenregi med hänvisning till kraven på
kompetensutveckling på aktörerna som regionen har ett avtal med.
Förtydligande:
Sedan den 1 januari 2014 är fysioterapeut en ny skyddad yrkestitel för sjukgymnaster och
den benämning som ska användas på yrkeskåren i första hand. Alla nyutexaminerade som
ansöker om legitimation får efter den 1 januari 2014 benämningen legitimerad
fysioterapeut. Titeln sjukgymnast förblir skyddad yrkestitel så länge som det finns
sjukgymnaster verksamma som väljer att behålla titeln sjukgymnast. Endast den som har
den nya legitimationen som fysioterapeut kan använda denna titel ute i verksamheten. Om
en sjukgymnast ansöker om och erhåller den nya legitimationen som fysioterapeut så
upphör dennes rätt att titulera sig sjukgymnast. Jag använder mig i mitt svar därför av
begreppet fysioterapeut/sjukgymnast.
Fråga 1:
Har Region Gotland samma krav på sina egna utförare?
Mitt svar:
Idag har regionen ett upphandlat avtal avseende fysioterapi. I förfrågningsunderlaget ställs
en rad krav på företaget rörande personalens kompetens. Vi ställer även tydliga krav
avseende teoretisk utbildningsbakgrund och praktisk erfarenhet. Vår avtalspart ska således
säkerställa att ha tillräcklig förmåga, kompetens och kapacitet för att kunna genomföra
uppdraget enligt förfrågningsunderlagets krav. Vilka kompetensutvecklingsinsatser som
behövs för att uppnå detta är inte reglerat eller kravställt. Ansvaret för att tillse att
kompetenskraven uppfylls ligger på företaget.
Fråga 2:
Hur ser kraven på kompetensutveckling för dem ut?
Mitt svar:
Region Gotland har fysioterapeuter/sjukgymnaster verksamma såväl inom hälso- och
sjukvården som inom socialtjänsten. Som ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
avgränsar jag mitt svar till att endast beröra de tjänster som ligger inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen.

Varje fysioterapeut/sjukgymnast ska ha en kompetensutvecklingsplan och det finns en
budget för kompetensutveckling. Kompetensutvecklingsplanen görs utifrån ett
medarbetarsamtal samt utifrån verksamhetens behov av kompetens. Primärvårdens
fysioterapeuter/sjukgymnaster har ett brett uppdrag, allt från ortopediska åkommor till
psykisk ohälsa, smärta, rehabilitering efter operationer m.m. Det behövs således en bred
kunskap samtidigt som det behövs mer spetskompetens. Till exempel vill vi säkerställa att
det finns ett visst antal lymfterapeuter inom primärvården. Till detta krävs en utbildning på
ett år. Artrosskolan har utbildade fysioterapeuter/sjukgymnaster som kan den insatsen
specifikt. Vidareutbildning inom hjärtsvikt, kol, olika fysioterapeutiska metoder
förekommer fortlöpande. Det finns även fysioterapeuter/sjukgymnaster som arbetar inom
slutenvården och de specialiserade mottagningarna där samma rutiner och krav gäller när
det gäller kompetensutveckling.

Stefaan De Maecker (MP)
Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande

Bilaga § 174

Interpellationssvar
2017-10-23

Bättre trafikmiljö med säkrare cykelbanor
Frans Brozén har ställt en fråga till mig om cykelbanor, led och väg
-

Enklare cykelåtgärder genom att bredda vägar med hänvisning till de 50 miljoner nya
kronorna?

Mitt svar:
Genom budgetpropositionen 2017/18:1 ökades anslaget 1:1 Utveckling av statens
transportinfrastruktur med 50 miljoner kronor 2018. De avses användas för förbättringsåtgärder
på Gotlands vägnät. Trafikverket ska med anslaget genomföra förbättringsåtgärder på Gotlands
vägnät i syfte att öka framkomligheten och förbättra trafikmiljön. Åtgärderna som kan
genomföras är dels förbättringsåtgärder på det statliga vägnätet (länsvägar) och dels statlig
medfinansiering av åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet. Åtgärderna, ska enligt
budgetpropositionen, planeras i samråd med Gotlands kommun. Hur detta ska hanteras av
Trafikverket är i dagsläget inte klarlagt.
Enligt regeringens strategi, En nationell cykelstrategi för ökad och säker cykling (april 2017) finns
inga regler som styr utformningen av cykelvägar men Trafikverket använder i sin roll som
beställare ett hjälpmedel med riktlinjer för utformningen av infrastruktur, Vägars och Gators
Utformning (VGU). Många väghållare har ambitionen att utforma sin cykelinfrastruktur med
utgångspunkt i detta.
Att få till enklare, billigare lösningar har länge varit på tapeten, men enligt Trafikverket blir det
sällan särskilt mycket billigare.
Den här föreslagna lösningen, om den är möjlig, och idéer till andra, skulle vara bra att diskutera
med Trafikverket till att börja med nu i november när vi har gemensamt regionmöte.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 175

Interpellationssvar
2017-10-23

Rutiner för uppföljning av beslut
Ledamoten Anna Andersson har ställt följande fråga till mig:
Vilka rutiner har Regionledningen för att tillgodose att fattade beslut följs inom rimlig tid?
Mitt svar:
De processer och rutiner vi har för att följa upp fattade beslut m.m. utgår från vår styrmodell
som är ny sedan juni 2016 och i huvudsak består av följande:
Delårsrapporter m.m: Styrsystem med uppföljningssystem på två nivåer, respektive nämnd,

dels mellan nämnd och regionledning. Uppföljningen inom respektive nämnd sker vanligtvis
månatligen eller så ofta som nämnden anser det nödvändigt.
Regionens uppföljningssystem mellan nämnd och regionstyrelse/regionfullmäktige utgår från
månads- och delårsredovisning och sker enligt följande: Delårsrapport 1 och 2 med
delårsbokslut som avser perioden januari-augusti. Årsbokslut för perioden januari-december
samt månadsrapporter. I delårsrapporterna ska avvikelser rapporteras exempelvis tidigare
fattade beslut.
Verksamhetsplaner: I verksamhetsplanen beskrivs även hur nämnden och förvaltningen ska

arbeta för att uppnå resultat i den del av nämndens uppdrag som inte är målsatt i
koncernstyrkortet. Här finns riktade uppdrag som utgår ifrån tidigare fattade beslut. Syftet
med verksamhetsplanen är att synliggöra den röda tråden från regionfullmäktige till nämnder,
förvaltningar, avdelningar och enheter så att den inriktning och de prioriterade mål som
regionfullmäktige beslutat om får genomslag och att Region Gotland rör sig i den riktning
som är önskvärd.
Intern kontroll: Sedan den nya regionstyrelseförvaltningen bildades så pågår det även ett

kontinuerligt förbättringsarbete vad avser uppföljning. I detta ingår uppsikt över fattade
beslut. Många av de uppdrag som har givits av regionstyrelsen har först tagits fram och
presenterats i de tjänsteskrivelser som läggs fram för beslut i styrelsen. De är därför oftast väl
kända av förvaltningen och arbetas kontinuerligt med. Rapportering av dessa uppdrag återförs
till styrelsen.

Motionen som det hänvisas till:
Motionen blev behandlad innan valet 2014 med svaret att det under innevarande
mandatperiod inte är möjligt att utan att frågan får behandlas av det presidium som väljs för
kommande mandatperiod – d.v.s. 2014-2018. Det presidium som tillsattes anordnade
temamöte vintern 2016 med bäring på barn och unga med perspektivet psykisk hälsa utifrån
en omfattande analys som gjorts av BarnSam.
Återrapportering av detta görs nu på fullmäktiges sammanträde december 2017. Vidare
anordnades ett temamöte om barn och unga där samtliga ledamöter och ersättare bjöds in från
alla nämnder den 17 maj 2017. Dessa presentationer går att se på gotland.se/play.
Motionärens önskan om ett bredare grepp med Barnkonventionen och att ge röst åt barn och
unga har tyvärr inte verkställts.

Meit Fohlin
Regionstyrelsens Ordförande

Bilaga § 180
Motion
Brist på detaljplanelagd mark

Högkonjunkturen på Gotland har gjort att byggandet i framförallt Visby har legat
på en hög nivå de senaste åren. De sista markanvisningarna är nu tilldelade på
A7 området och på dessa områden byggs det, eller planeras byggnation inom
kort.
Efter A7 området är fullbyggt så råder det brist på detaljplanelagd mark att
anvisa till hugade byggintressenter. Mycket mark är planlagd för
bostadsbyggande i Visby via den fördjupade översiktsplanen Hela Visby, men det
råder redan nu en akut brist på färdiga detaljplaner. Gotlandshem har redan
bebyggt eller står i omedelbart begrepp att bebygga sista tillgängliga tomten på
A7. Planeringen inför nästa större byggprojekt skulle redan ha varit i gång, men
byggbar planlagd mark saknas. Normal processtid att ta fram en detaljplan är ca
1,5-2 år, det gör att det nu är väldigt bråttom att komma igång med
detaljplaneläggningen av nya bostadsområden.
Trycket på byggandet i landsbygdens tätorter har ökat under den senaste tiden.
Även här visar det sig att det finns få färdiga detaljplaner att välja mellan,
speciellt med attraktiva lägen. Därför finns det ett behov av att regionen tar fram
flera detaljplaner även för bostadsbyggande i landsbygdens tätorter.
En framåtsyftande region, som vill ha utveckling och att hela Gotland ska leva,
har framförhållning på framtagandet av detaljplaner för sitt bostadsbyggande,
speciellt om den har tillväxtambitioner. Den rådande situationen och bristen på
ledarskap inom Regionen riskerar bromsa Gotlands utveckling.

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att:
– Region Gotland omgående prioriterar arbetet med att ta fram detaljplaner för
bostadsutbyggnad, både i Visby och på landsbygden.
– Region Gotland tar fram en strategi för att kunna öka bostadsbyggandet
framöver.

Vänge 2017-10-23

Lars Thomsson (C)
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Bilaga § 180

Motion: Till Hälso och :i;jukvårdsnämnden.
Rubrik: Prostataca ncer.

När det gäller cancer s;i är prostatacancern den sorts cancersjukdom som det

dör flest män i. Därfön'yill vi Sverigedemokrater att det införs en kontinuerlig
"men frivillig" kontroll av män vid en viss ålder, (liknande kvinnornas
mammografi)

till mer skada än nytta med att upptäcka
cancern tidigt, men n{J efter många års forskning som har fört med sej att nya
För ett antal år sedarr ;rnsågs det vara

rön kommit i dagen rned bland annat användandet av magnetröntgen och

ultraljud samt de nyar medeciner som kommit fram så har det blivit helt andra
förutsättningar for att rrpptäcka cancern tidigt.

Vlvill att hälso och sjul:vårdsnämnden fortast möjligt för en dialog med läkarna
som har kunskap om prostatacancer, efter all forskning som varit har läkarna
fått kunskap och erfarenhet om när det är lämpligt att genomföra kontrollen.
Att upptäcka cancerr tidigt för med sej att det blir ett mindre lidande för den
drabbade och denne:s anhöriga med bland annat kortare vårdtid som följd, och
en kortare vårdtid inrrebär även mindre kostnad för hälso och sjukvården.

Yrkande: Jag vill att det införs en kontinuerlig kontroll av män för att upptäcka
prostatacancer på ett tidigt stadium.

Eva Pettersson SD

Motion:
Till:

Bistånd till papperslösa barn
Regionfullmäktige

Bilaga § 180

Barn kan inte hållas ansvariga för sina föräldrars beslut, och deras bästa måste alltid sättas i första
rummet. Det slår Barnkonventionen fast - en konvention som Sverige undertecknat och därmed
förbundit sig att följa. Barnkonventionen slår även fast att ”varje barn har rätt till social trygghet
och hjälp om föräldrarna till exempel har lite pengar”, samt att konventionsstaterna i fråga om
ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter ska ”vidta sådana åtgärder med utnyttjande till det
yttersta av sina tillgängliga resurser”.1
Att Sverige inte lever upp till sina åtagande påpekades av FN senast 2015 när FN:s
Barnrättskommitté riktade kritik mot Sverige. En av de punkter man ställde sig kritisk till var i
vilken hänsyn som egentligen tas till barns bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar. Det
handlar exempelvis om i vilken mån bistånd beviljas till papperslösa barnfamiljer.
Huruvida papperslösa barnfamiljer ska beviljas bistånd eller inte är ytterst en individuell bedömning
av den enskilda handläggaren, men det är också en fråga om politisk viljeinriktning. En dom i
Högsta förvaltningsdomstolen fastslog när kommunen inte är skyldig att ge någon bistånd, men det
innebär inte att kommunerna inte får ge bistånd. Thomas Bull, ett av de justitieråd som prövat fallet
säger: ”Det vi har tagit ställning till är egentligen bara de fall där en kommun är skyldig att ge
någon bistånd, men det finns en bestämmelse i socialtjänstlagen att kommunen får ge stöd också i
andra fall. Det står dem alltså helt fritt att göra det om de tycker att det är en lämplig lösning.”2
Både Malmö och Stockholms stad har utifrån detta valt att sätta barnens bästa i centrum och alltså
ge papperslösa barnfamiljer möjlighet att beviljas bistånd. Stockholm stad har dessutom antagit
riktlinjer som uttryckligen specificerar detta.3 På Gotland är det dock annorlunda. I ett
interpellationssvar 2017-10-23 skriver socialnämndens ordförande att socialtjänsten på Gotland
efter Högsta förvaltningsdomstolens dom ”upphört att ge ekonomiskt bistånd till de som fått avslag
på sin asylansökan.”
Mot bakgrund av barnkonventionen, och vetskapen om att barn som lever gömda är en mycket
utsatt grupp och där många lever under mycket svåra förhållanden, anser jag att Region Gotland bör
agera på samma sätt som Stockholms stad.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland antar riktlinjer som tydliggör att tjänstepersoner har rätt att bevilja bistånd till
papperslösa barnfamiljer, samt att beslut alltid ska fattas med barnens bästa som högsta prioritet.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
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