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Rf § 184
Region Gotlands kulturpris 2017
KFN 2017/370

- Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13, § 54
- Förteckning på tidigare års kulturpristagare

Fullmäktige har att utdela Region Gotlands kulturpris, som årligen utdelats sedan 1962.
Priset delas ut till en person som för Gotland utfört en bestående kulturgärning.
Kultur- och fritidsnämnden har tilldelat Karin Holmberg Region Gotlands kulturpris för
år 2017.
Motiveringen till priset lästes upp av kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip
Reinhag (S):
”Skådespelaren och teaterregissören Karin "Kickan" Holmberg får priset för sitt
mångåriga och engagerade arbete på och för teaterscenen. Efter att under många
år ha gestaltat en mängd karaktärsroller i Shakespeares menageri har Kickan
under senare år som regissör på ett kreativt sätt genom framförallt Unga Roma
visat hur både 1500-talet och samtida händelser kan dramatiseras för att möta
dagens barn och unga. Och här har hon inte ryggat för att ta i ämnen som
främlingskap, övergrepp, makt, ensamhet och inte minst, hurusom man bossar
en bitch!”
Kulturpriset, som är på 25 000 kronor, samt diplom delades ut av regionfullmäktiges
ordförande Bo Björkman (S). Blommor överlämnades av Filip Reinhag.
Tacktal hölls av kulturpristagaren Karin Holmberg.
Expedieras

Pristagaren
Kultur- och fritidsnämnden

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 185

Revisorernas information
RS 2017/996
RS 2017/997

Revisionsrapport. Granskning av verkställighet av fullmäktiges och styrelsens beslut 2017-10-31
Revisionsrapport. Granskning av samhällsbetalda resor, skolskjuts och färdtjänst 2017-10-31

Revisorernas ordförande Carin Backlund (M) informerade om revisorernas pågående
arbete.
Karin informerade om at revisorerna nu håller på att avsluta 2017 års revisioner.
Närmast har de förtroendevalda revisorerna överlämnat revisionsrapport om:
•

Revisionsrapport. Granskning av verkställighet av fullmäktiges och styrelsens beslut

•

Revisionsrapport. Granskning av samhällsbetalda resor, skolskjuts och färdtjänst

För närvarande diskuteras kommande års revisioner.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 186

Tilläggsäskande för hälso- och sjukvårdsnämnden
RS 2017/930

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 422
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-13
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 283

Regionfullmäktiges beslut
•

Hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag avslås.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden medges att överskrida sin budgetram 2017 med högst
40 miljoner kronor för att kunna upprätthålla vård med likvärdig kvalitet som i
övriga riket. Eventuellt underskott balanseras i bokslutet.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa
underskottet.

Hälso- och sjukvårdsnämnden äskar i samband med sin delårsrapportering om ett
tilläggsanslag till driftbudget 2017 på 40 miljoner kronor (mnkr).
Periodens ekonomiska resultat för hälso- och sjukvårdsnämnden är efter augusti månad
-30 mnkr. Nettokostnadsutvecklingen på perioden är 4,2 procent. Det stora negativa
resultatet kan främst hänföras till flera vårdkrävande och därmed kostsamma patienter
inom utomlänsvården. Det kraftiga utbrottet av influensa, RS-virus och vinterkräksjuka
gjorde att stängning av 7 vårdplatser inte var möjlig under det första kvartalet vilket
bidragit till det negativa resultatet
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte går att bifalla hälso- och
sjukvårdsnämndens äskande. Budget för Region Gotland 2017 är 27 mnkr. I samband
med budgetkompensation för kapitalkostnader enligt nuvarande system kommer 6,5
mnkr av dessa att behövas för att kompensera nämndernas budgetar. Det innebär att
budgetnivån efter denna kommande justering landar på ca 20 mnkr. Det finns därmed
inget utrymme att öka ramen för hälso- och sjukvårdsnämnden med ytterligare 40 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att begäran om tilläggsanslag avslås.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 186 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om tilläggsanslag
avslås men att nämnden medges att överskrida sin budgetram 2017 med högst
40 miljoner kronor för att kunna upprätthålla vård med likvärdig kvalitet som i övriga
riket. Eventuellt underskott balanseras i bokslutet. Hälso- och sjukvårdsnämnden
uppmanas till fortsatta åtgärder för att begränsa underskottet.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Brittis Benzler (V), Stefaan De Maecker (MP), Håkan
Onsjö (M), Jonas Niklasson (C) och Clas Nysell (L).
Yrkande
Eva Nypelius (C) yrkar bifall till punkt ett och avslag på regionstyrelsens förslag punkt två
och tre. I detta instämmer Anna Hrdlicka (M), Ulf Klasson (L), Inger Harlevi (M) och Frans
Brozén (L).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande
om avslag på regionstyrelsens förslag i punkt två och tre och finner att regionstyrelsens
förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag. NEJ för
avslag på regionstyrelsens förslag i punkt två och tre. 37 röstar ja. 34 röstar nej. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått
en majoritet av rösterna och är av regionfullmäktige bifallet.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 187

Delårsrapport 2017:2
RS 2017/140

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
- Delårsrapport 2017-10-26
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 257

Regionfullmäktiges beslut
•

Delårsrapport 2:2017 godkänns.

Region Gotland har 32 övergripande mål som är fastställda i koncernstyrkortet för
perioden 2016-2019. Samtliga nämnder arbetar för att nå dessa mål. Nämnderna har i
sina verksamhetsplaner tagit fram prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter som
syftar till att öka måluppfyllelsen eller bevara goda resultat. Nämnderna har även
identifierat de mål som är tillämpliga. Samtliga regionfullmäktiges mål är omnämnda av
minst en nämnd. I nämndernas delårsrapporter kan utläsas att det pågår en mängd
aktiviteter och fokuserat utvecklingsarbete i syfte att nå målen. Delårsrapporten
analyserar samtliga mål. Analysen av målen görs genom att analysera senaste resultaten
på indikatorerna men även väga in det arbete som görs inom regionen för att nå målen.
Det ekonomiska resultatet i perioden uppgår till 173 miljoner kronor. Resultatet vid
delårsbokslutet 2016 uppgick till 95 miljoner kronor. Resultatet har alltså förbättrats
rejält. Det positiva resultatet för perioden beror främst på att verksamhetens intäkter
och att skatteintäkter och generella statsbidrag ökat. Samtidigt har kostnadsökningen
kunnat hållas tillbaka. En annan anledning till det förbättrade resultatet är att de
besparingskrav som beslutats för perioden 2017-2019 nu börjar slå igenom.
Balanskravsresultatet uppgår i perioden till 170 miljoner kronor. Återstående del av
underskott från tidigare år kommer att kunna justeras i 2017 års bokslut.
Prognosen för 2017 ligger på 69 miljoner kronor för regionen totalt. Detta är en
förbättring sedan delårsrapport 1:2017. Nämnderna redovisar ett samlat underskott på 26 miljoner kronor. De nämnder som prognostiserar en negativ avvikelse mot budget är
hälso- och sjukvårdsnämnden (-40 miljoner kronor), socialnämnden (-27 miljoner
kronor) samt byggnadsnämnden (-1 miljon kronor).
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att delårsrapporten godkänns.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 187 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att delårsrapporten
godkänns.
Styrelsen har dessutom beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att
sammanställa förslag på aktiviteter och arbetssätt som kan öka delaktighet utifrån
delaktighetsindex, att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att sammanställa förslag
till hur Region Gotlands kommunikation kan bli mer tillgänglig och inkluderande samt
att regionstyrelsen beslutar understryka vikten av att samtliga nämnder fortsätter arbeta
för att nå ett resultat i balans.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Anna Andersson (C) och Stefaan De Maecker (MP).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkar att delårsrapporten godkänns men kompletteras med beslutet
från vårens budgetberedning 2017-06-19, § 76: ”Hälso- och sjukvårdsnämnden och
socialnämnden uppmanas vidta åtgärder för att säkerställa ekonomisk balans vid
årets slut.”

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande
om komplettering och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag. NEJ för Eva Nypelius
yrkande om komplettering. 37 röstar ja. 34 röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår
hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är
av regionfullmäktige bifallet.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 188

Låneram och anvisning av eget kapital 2018
RS 2017/924

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 284

Regionfullmäktiges beslut
•

Ramen för upptagande av långfristiga lån fastställs till 300 miljoner kronor.

•

Regionstyrelsen äger rätt att ta tillfälliga lån upp till ett belopp om 300 miljoner
kronor.

•

Regionstyrelsen får rätt att omsätta långfristiga lån för 300 miljoner kronor.

•

Regionstyrelsen bemyndigas att inom en ram av 5 miljoner kronor anvisa medel ur
Region Gotlands eget kapital.

Enligt Region Gotlands finanspolicy beslutar regionfullmäktige årligen i årsbudget om
regionens totala lånevolym. I lånevolymen ingår befintlig lånestock vid budgetårets
ingång jämte beräknad utökning av lånestocken under budgetåret för finansiering av
nyinvesteringar m.m. Regionfullmäktiges beslut om regionens årsbudget och hur stor
del av investeringsutgifterna som skall lånefinansieras utgör grunden för regionens
upplåning. Låneskulden uppgår i dagsläget till 666 miljoner kronor, upplåning har skett
med netto 96 miljoner kronor under året.
Med anledning av den planerade investeringsvolymen som 2018 innehåller stora projekt
framförallt inom VA-området så föreslår regionstyrelseförvaltningen att ramen för
upptagande av långfristiga lån 2018 sätts till 300 miljoner kronor. Målet är att framledes
sänka investeringsnivån och därmed även nivån för upplåning.
Regionstyrelsen har lagt förslag i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 189

Tillväxtprogram för Gotland 2018-2020 - finansiering
RS 2017/849

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-25
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 264

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen beviljas 2,5 miljoner kronor 2018 för genomförande av
Tillväxtprogrammet.

Region Gotland har som regionalt utvecklingsansvarig aktör i Gotlands län ansvaret för
att leda, samordna och följa upp det regionala tillväxtarbetet. Den uppgiften ligger på
regionstyrelsen. Som en del i detta antog regionfullmäktige 2016-11-21 Tillväxtprogram
för Gotland 2016-2020. Programmet bryter ner delar av regeringens En nationell
strategi för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft 2015-2020 till gotländska
förhållanden och förutsättningar samt utgör grunden för det regionala tillväxtarbetet på
Gotland.
Tillväxtarbetet har hittills haft ett förhållandevis stort fokus på finansiering av projekt.
Finansiering är dock bara ett av verktygen inom ramen för tillväxtarbetet, och de andra
är att bygga gemensam kunskap och bedriva samverkan tillsammans med relevanta
utvecklingsaktörer. Utvecklingsaktörerna kan vara såväl intresseorganisationer, företag
som myndigheter. (till exempel Trafikverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen i
Gotlands län). Likväl har Region Gotland som kommun och landsting också olika roller
som utvecklingsaktör, när det gäller till exempel gymnasie- och vuxenutbildning,
kommunala åtaganden inom arbetsmarknadspolitiken, kommunikationsinfrastruktur,
kultur- och fritidsfrågor, etcetera.
För att kunna uppfylla förverkliga intentionerna med beslutat tillväxtprogram, klara
samordningsuppdraget och också nå målet årets tillväxtkommun gör regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det krävs en resursförstärkning under den aktuella
programperioden.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Rf § 189 forts.
Förstärkningen omfattar följande funktioner: innovation och företagande – det
företagsfrämjande systemet, regional attraktionskraft, attraktiva miljöer och
tillgänglighet, landsbygdsutveckling, klimat- och miljöintegrering i tillväxtarbetet samt
uppföljning och utvärdering. I huvudsak handlar det om att förstärka personella resurser
även om en del också kan uppnås genom utvecklade arbetsformer.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
samhället behöver ett ökat fokus på samverkan i tillväxtfrågor, tillsammans med en
tydlig ambition att arbeta med i sammanhanget relevanta utvecklingsfrågor. Ett
metodiskt och programlagt tillväxtarbete skapar förutsättningar för detta, men kräver
också kapacitet för ledning, samordning uppföljning. Region Gotland har idag en låg
resurssättning i relation till andra regioner och många andra kommuner när det gäller
tillväxt- och näringslivsfrågor. Det statliga näringslivspaketet Hållbara Gotland medför
också väsentligt mycket mer administration, men innebär också stora möjligheter till ett
förstärkt genomförande och ett nära samarbete med den nationella nivån. Ett tillfälle
som Gotland bör utnyttja för att höja kraften och kompetensen i tillväxtarbetet. Med en
kraftigt höjd ambitionsnivå så behöver detta balanseras. Regionstyrelseförvaltningen
kommer också att beställa en extern analys av Region Gotlands förutsättningar att
bedriva det regionala tillväxtarbetet som Sveriges minsta region och de krav det medför,
tillsammans med en beskrivning av vilka synergier som finns att utveckla till följd av den
unika situationen med tre roller i en organisation – kommun, landsting och region.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att regionstyrelsen begär finansiering för
genomförande av tillväxtprogrammet med 5 miljoner kronor.
Regionstyrelsen har föreslagit att de beviljas 2,5 miljoner kronor 2018 för genomförande av
Tillväxtprogrammet.
Regionstyrelsen har också beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att till
budgetberedningen 2018 återrapportera en nulägesanalys kring hur det regionala
utvecklingsarbetet styrs, leds och bedrivs idag samt en strategi för hur Region Gotland
ska arbeta med hållbar regional utveckling och tillväxt framåt samt finansiering av
uppdraget.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 189 forts.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Eva Gahnström (C) och Isabel Enström (MP).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkar att regionstyrelsen beviljas 5 miljoner kronor för genomförande
av Tillväxtprogrammet och landsbygdsutveckling.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande
om 5 miljoner kronor och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag. NEJ för bifall till Eva
Nypelius yrkande om 5 miljoner kronor. 38 röstar ja. 33 röstar nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet
av rösterna och är av regionfullmäktige bifallet.

Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Regionstyrelseförvaltningen Regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 190

Patientnämnden. Utökat uppdrag - behov av ökade resurser
RS 2017/832

- Patientnämnden 2017-09-18
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 261

Regionfullmäktiges beslut
•

Patientnämnden tilldelas den del av det generella statsbidraget som avser utökat
uppdrag för patientnämnden, 116 000 kronor.

•

Med anledning av utökat uppdrag för patientnämnden utökas budgetramen för
regionstyrelsen med 500 000 kronor (varav 116 000 kronor utgör utökat uppdrag)
från 2018 och framåt.

Från och med 2018-01-01 kommer en ny lag för patientnämndens verksamhet att gälla,
Lag om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården (2017:372). Lagstiftningen medför
utökade arbetsuppgifter för landets patientnämnder. För att kompensera för detta
föreslås i budgetpropositionen ett utökat generellt statsbidrag på 20 miljoner kronor.
Region Gotland kommer att kompenseras utifrån invånarantal vilket innebär 116 000
kronor.
Patientnämnden har i skrivelse till regionstyrelsen 2017-09-15 lyft frågan om behovet av
utökade resurser och bemanning på patientnämndens kansli.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att patientnämnden tilldelas den del av det
generella statsbidraget som avser utökat uppdrag för patientnämnden, 116 000 kronor.
Med anledning av utökat uppdrag för patientnämnden föreslås att budgetramen utökas
för regionstyrelsen med 500 000 kronor från 2018 och framåt.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
patientnämnden får ökade resurser.
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) yrkar att beslutspunkt två ska kompletteras med ”varav 116 000
kronor utgör utökat uppdrag”.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 190 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och Isabel
Enströms komplettringsyrkande och finner att regionstyrelseförvaltningens förslag
tillsammans med kompletteringen bifalls.
Expedieras:

Patientnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Regionstyrelseförvaltningen Enheten för social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 191

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Bedömning av konsekvenser av
prognostiserat underskott inför budget 2018
RS 2017/844

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 426
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-21
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 262

Regionfullmäktiges beslut
•

Begäran avslås.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har lämnat in ett äskande om ytterligare tillskott till
budgetramen 2018 med 15 miljoner kronor. Anledningen till detta är svårigheten i att
planera kostnaden för utomlänsvård då särskilda fall slumpmässigt kan belasta verksamheten med stora kostnader. Tillskottet ska hanteras som en buffert.
I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska hantera
eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av regeringens
budgetproposition och den skatteprognos som SKL gör i september/oktober. Den
hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna i samband med budgetberedningen.
I strategisk plan 2018-2020 äskade hälso- och sjukvårdsnämnden 7,8 miljoner kronor i
ramtillskott varav 3 miljoner kronor beviljades i budgetbeslutet i juni.
Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till hälso- och sjukvårdsnämndens äskande. Nämnden bör återkomma till budgetberedningen i vår i samband
med den ordinarie processen och där ta upp de behov som ses framåt.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att begäran avslås.
Anförande
Anförande hålls av Stefaan De Maecker (MP).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 192

Överföring av budget från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden avseende
lokalkostnader 2018
RS 2017/7

- Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 2017-10-06
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-16
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 281

Regionfullmäktiges beslut
•

Från gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden
överförs 3 566 912 kronor i 2018 års driftbudget.

I samband med utflyttning av gymnasieverksamhet (Wisbygymnasiet) från fastigheten
Hackspetten 14, Visby och tillika en inflyttning av grundskoleverksamhet
(Polhemsskolan) i densamma, begärs en överflyttning av budget från gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden till barn- och utbildningsnämnden, totalt 3 565 912 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att då det inte längre är gymnasieverksamhet i
Hackspetten 14 är det naturligt att budgeten för lokalkostnader övergår till barn- och
utbildningsnämnden. Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot förslaget.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 193

Barn- och utbildningsnämnden. Avstämning av elevvolymer inför
budgetår 2018
RS 2017/882

- Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-19, § 82
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-27
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 263

Regionfullmäktiges beslut
•

Begäran avslås.

Barn- och utbildningsnämnden begär ramförstärkning 2018 motsvarande 7,6 mnkr på
grund av fler barn och elever.
I den fastlagda budgeten för 2018 är resursfördelningsmodellen för förskola, grundskola
och fritidshem baserad på 11 005 barn och elever. En ramförstärkning på grund av
volymförändringar av antalet barn och elever på 1,2 miljoner kronor fastställdes av
regionfullmäktige i juni. En ny beräkning är gjord per den 30 augusti och visar då på en
ökning på 117 barn.
Höstens ökning av barn- och elevvolymer påverkar barn- och utbildningsnämndens
budget negativt för år 2018. Barn- och utbildningsnämndens resursfördelning kommer
inte att ha täckning för de ökade barn- och elevvolymerna, ökningen motsvarar 7,6
miljoner kronor.
I anvisningarna för budgetavstämningen poängteras att det budgetbeslut som
regionfullmäktige tog i juni är det som gäller för nämnderna. Avstämningen ska hantera
eventuella förändringar av de centrala intäkterna i form av effekter av regeringens
budgetproposition och den skatteprognos som SKL gör i september/ oktober. Den
hanterar även återrapportering av de uppdrag som är givna i samband med
budgetberedningen.
Resursfördelningsmodellen för skolverksamhet och äldreomsorg är till för att
kompensera dessa verksamheter för förändringar i befolkningen som påverkar behovet
av verksamhet. Justeringen görs en gång om året. Då kompenseras för de faktiska
förändringar som skett föregående år och den prognos som ligger för kommande år.
Enligt den beslutade budgetprocessen görs ingen justering på hösten, varken uppåt eller
neråt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 193 forts.
Regionstyrelseförvaltningen anser inte att hänsyn ska tas till barn- och utbildningsnämndens äskande. Vid budgetberedningen i vår görs en ny beräkning av resursfördelningen utifrån förändringarna i befolkningen.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen föreslagit att begäran avslås.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 194

Buffert för kostnader kopplade till asylboende
RS 2017/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 282

Regionfullmäktiges beslut
•

Anslaget på 4,1 mnkr för kostnader kopplade till asylboende tas bort från 2018.

.
Regionfullmäktige beslutade 2015-11-23, § 280 att avsätta medel i en buffert i 2016 års
budget för kostnader kopplade till asylboende. Anslaget skulle hanteras enligt vissa
beslutade principer och användas för att finansiera verksamhet som inte ersätts av
statliga asylersättningar. Bufferten uppgick vid beslutet till 5 miljoner kronor
Bufferten inrättandes bland annat för att det vid den här tiden inte fanns någon god
kunskap om vilka faktiska intäkter och kostnader som skulle uppstå i samband med
åtagandet att ta emot asylsökande på Gotland. Anslaget skulle hanteras som buffert
under längst två år eftersom det egentligen inte är lämpligt att fördela budgetanslag i
efterhand.
I 2017 års budget beslutade regionfullmäktige att 900 000 kr av bufferten skulle tillföras
kultur- och fritidsnämnden. Bufferten uppgår därmed nu till 4,1 miljoner kronor.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att anslaget för kostnader kopplade till
asylboende bör tas bort då det inte är lämpligt ur ekonomistyrningssynpunkt att ha
anslag som fördelas i efterhand.
Anslaget bör inte heller användas till annan verksamhet utan föreslås förstärka resultatet
2018.
Det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 61 mnkr enligt regionfullmäktiges
budgetbeslut i juni. Regionfullmäktiges mål är att det budgeterade resultatet ska uppgå
till minst 2 procent av nettokostnaden vilket är 99 mnkr för 2018. Därmed gör
regionstyrelseförvaltningen bedömningen att det inte finns utrymme att använda
anslaget till annan verksamhet.
De nämnder och förvaltningar som anser sig ha ofinansierade kostnader som inte ersätts
av de statliga asylersättningarna får återkomma med eventuella äskanden till
budgetberedningen 2018.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att anslaget för kostnader kopplade till
asylboende tas bort.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 194 forts.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att anslaget tas bort.
Anföranden
Anföranden hålls av Filip Reinhag (S), Stefaan De Maecker (MP) och Meit Fohlin (S).
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) yrkar bifall till regionstyrelsen förslag och att beslutsförslaget
kompletteras med ”för 2018”.

•

Frans Brozén (L), yrkar att anslaget på 4,1 miljoner kronor växlas från asyl till
integrationsinsatser. Anslaget ska vara sökbart för både ideella organisationer samt
regionens egna verksamheter. I detta instämmer Eva Nypelius (C) och Eva
Gahnström (C).

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Isabel Enströms
komplettering och Frans Brozéns yrkande om anslaget på 4,1 miljoner kronor växlas
från asyl till integrationsinsatser och finner att regionstyrelsens förslag med
kompletteringen bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag. NEJ för Frans Brozéns
yrkande om att anslaget på 4,1 miljoner kronor växlas från asyl till integrationsinsatser.
37 röstar ja. 33 röstar nej. 1 avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstar. Regionstyrelsens förslag med kompletteringen har fått en majoritet av rösterna
och är av regionfullmäktige bifallet.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 195

Kultur- och fritidsnämnden. Ombudgetering gällande avveckling
av nämnd och förvaltning
RS 2017/750

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-22
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 277

Regionfullmäktiges beslut
•

Ett budgetanslag på 19 678 000 kronor tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i 2018 års budget.

•

Ett budgetanslag på 117 474 000 kronor tillförs regionstyrelsen i 2018 års budget.

•

Den tidigare beslutade besparingen på 7 miljoner kronor 2019 på kultur- och
fritidsverksamhet ska genomföras inom regionstyrelsens ansvarsområden.

•

Investeringspott på 200 000 kronor tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

•

Investeringspott på 1 300 000 kronor tillförs regionstyrelsen.

Regionfullmäktige har 2017-09-25, § 117, beslutat om ny organisation för kultur- och
fritidsverksamheten från 2018-01-01. Detta efter tidigare beslut om att kultur- och
fritidsnämnden samt förvaltningen avvecklas 2017-12-31.
Enligt beslutet ska gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svara för ungdomsverksamheten (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen)
samt ansvara för bidrag till studieförbund. All övrig kultur- och fritidsverksamhet ska
regionstyrelsen svara för.
Det budgetförslag som nu tagits fram innebär att kultur- och fritidsnämndens budget
2018 ska delas och 19 678 000 kronor omdisponeras till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och 117 474 000 kronor till regionstyrelsen.
Genom att avveckla nämnden samt förvaltningen har den största delen av den planerade
besparingen på 5 miljoner kronor 2018 verkställts. Ytterligare besparingar behöver dock
genomföras och kultur- och fritidsnämnden har föreslagit att 400 000 kronor ska sparas
på ungdomsverksamheten samt att 700 000 kronor ska sparas på fritidsverksamheten.
Detta är inarbetat i den budget som nu föreslås till respektive verksamhet 2018.
Kultur- och fritidsnämnden har utöver detta även identifierat möjliga besparingar som i
det här budgetförslaget ligger 2019. Det är besparingar på 3 miljoner kronor på
biblioteksverksamhet, 100 000 kronor på motionsspår samt 50 000 kronor på
omklädningsrum på Rävhagen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 195 forts.
Den sammanlagda besparingen 2019 uppgår till 7 miljoner kronor vilket innebär att
ytterligare besparingsbeslut behöver fattas under nästa år. Det blir då regionstyrelsen
som ansvarar för att besluta och genomföra de besparingarna.
Regionstyrelseförvaltningen har kompletterat ärendet förslag till fördelning av investeringsbudget gällande kultur- och fritidsverksamheten på så sätt att investeringspott på
200 000 kronor tillförs gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden oh att investeringspott
på 1 300 000 kronor tillförs regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har lagt förslag i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 196

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Åtgärder och finansiering för
deltagande i Framtidens vårdinformationsmiljö
RS 2017/749

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 276

Regionfullmäktiges beslut
•

Hälso- och sjukvårdsnämnden tilldelas 2 miljoner kronor i investeringsbudget för
2018 för deltagande i FVM.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden är ansvarig nämnd för programmet och ska säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande. Arbetet ska ske i nära
samarbete med övriga intressenter i Region Gotland.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 återkomma med en
beskrivning av investerings- och driftmedelsbehov för perioden 2019 – 2022.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska till budgetberedningen 2018 beskriva hur arbetet
med verksamhetsutveckling i den nya miljön ska ske samt hur samarbetet med
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden planeras.

Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 86, att Region Gotland ska delta i
Stockholms läns landstings program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, med
avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling. Vidare beslutades att hälso- och
sjukvårdsförvaltningen ska vara ansvarig förvaltning och, tillsammans med regionstyrelseförvaltningen, säkerställa Region Gotlands deltagande och genomförande. Hälsooch sjukvårdsnämnden har ansvar för att planera för de ekonomiska konsekvenserna av
programmet och är den nämnd som äskar såväl drift- som investeringsmedel. Inför
budgetavstämningen äskar hälso- och sjukvårdsnämnden 2 miljoner kronor i
investeringsbudget för år 2018. Totalt ser nämnden att behovet för att delta i
programmet FVM är 60 miljoner kronor i investeringsbudget fördelat på åren 20182022. Nämnden återkommer till budgetberedningen 2018.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att hälso- och sjukvårdsnämnden bör vara
ansvarig nämnd eftersom den största delen av arbetet kommer att finnas inom hälsooch sjukvårdsförvaltningen då det handlar om verksamhetsutveckling och förändring av
arbetssätt inom vården.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 196 forts.
Det är viktigt att planera för samarbetet med framförallt socialnämnden men även barnoch utbildningsnämnden eftersom dessa nämnder kommer att beröras av
förändringarna som kommer att ske.
Regionstyrelsen har lagt förslag i enlighet med regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 197

Omdisponering av investeringsmedel för Slite avfallsanläggning
(deponi)
RS 2017/777

- Tekniska nämnden 2017-08-23, § 188
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 266

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges omdisponering av investeringsmedel avseende Slite
avfallsanläggning genom att tidigarelägga medel avsedda för 2020 om totalt
8 miljoner kronor totalt, varav 3 miljoner kronor till 2018 och 5 miljoner kronor till
2019.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 redovisa en
konsekvensbeskrivning för taxan vid full utbyggnad av deponin.

•

Tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera
fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ
till att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade kostnader. Dessa
alternativ bör innefatta nytt miljötillstånd för en högre deponi, transporter av delar
av avfallet till fastlandet, möjligheter att ta upp delar av befintligt avfall för att skapa
plats (urban mining), externa lösningar/dellösningar med andra parter för olika typer
av avfall eller verksamhetsavfall. Återrapporten ska även omfatta en total
kostnadsberäkning av hantering av alla deponier på Gotland.

Teknikförvaltningen har enligt beslut från 2016-03-15, § 48, uppdrag att bygga ut Slite
deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Förvaltningen förordar att arbeta vidare med
det handlingsalternativ som innebär en utbyggnad. En total investering på närmare 90
miljoner kronor har funnits upptagna under budgetens planperiod till 2022.
Förutsättningar för projektet Slite avfallsanläggning/deponi har sedan beslutet togs förra
året ändrats då det under våren 2017 föreslogs att dessa investeringsmedel eventuellt
skulle skjutas på framtiden. Regionfullmäktige tog 2017-06-19 beslut om att skjuta fram
dessa investeringar två år för att till först 2020 finnas tillgängliga för en projektstart. För
driftverksamheten är läget kritiskt och ett framflyttande av en projektstart gynnar inte en
optimal och bra avfallshantering.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 197 forts.
Tekniska nämnden äskar om en investeringsbudget om 3 miljoner kronor för år 2018
samt om 5 miljoner kronor för år 2019 för att kunna starta projektet, där en projektledare och en projektorganisation i det snaraste behöver tillsättas.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens äskande om en omfördelning
av investeringsmedel från 2020 motsvarande 8 miljoner kronor med 3 miljoner kronor
2018 och 5 miljoner kronor 2019. Med anledning av de stora investeringarna ska
tekniska nämnden återkomma med en beskrivning av konsekvenserna för taxenivåerna
då deponin är fullt utbyggd. Beslut om förändrade taxor ska tas i särskild ordning utifrån
ordinarie process.
Regionstyrelsen har tillstyrkt begäran om omdisponering samt regionstyrelseförvaltningens
förslag om att återkomma till budgetberedningen. Dessutom har styrelsen föreslagit att
tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018 återrapportera
fördjupning av konsekvenser i tid, kostnader och verksamhetsmässigt av alternativ till
att utöka befintlig deponi för ökad miljönytta och minskade kostnader. Samt redogjort
för vad alternativen bör innefattas innehåll, samt att återrapporteringen även ska omfatta
en total kostnadsberäkning av hantering av alla deponier på Gotland.
Anföranden
Anföranden hålls av Tommy Gardell (S), Anna Hrdlicka (M), Isabel Enström (MP), Per
Edman (V) och Claes Nysell (L).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 198

Tekniska nämnden. Investeringsbudget mark och stadsmiljö
RS 2017/7

- Tekniska nämnden 2017-09-20, § 212
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 260

Regionfullmäktiges beslut
•

Fördelningen av investeringsbudgeten 2018 och 2019 för enheten Mark och
stadsmiljö godkänns.

Enligt beslut i regionfullmäktige 2017-06-19, § 87 så ska tekniska nämnden fördela
investeringsbudgeten för mark och stadsmiljö om totalt 15 miljoner kronor/år för
år 2018 och 2019.
Tekniska nämnden gör bedömningen att förvaltningen har fördelat investeringsramen
för enheten Mark och stadsmiljö utifrån verksamhetens behov och att fördelningen har
gjorts på ett ändamålsenligt sätt.
Projekt

Budget 2018, tkr

Budget 2019, tkr

Beläggningsprogram

3 000

3 000

Belysning

5 000

0

Enskilda vägar förbättring

1 500

1 500

Trafiksäkerhetsåtg enligt LTP

700

700

Enkelt avhjälpta hinder

300

300

Säkra skolvägar

500

500

Cykelplan Visby

500

500

Visborg infrastruktur park

5 000

Utveckling serviceorter

500

500

Upprustning parker, ospecificerat

500

500

Lekutrustning

1 500

1 500

Bad & besöksplatser, upprustning

1 000

1 000

15 000

15 000

Summa

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 198 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Anföranden
Anföranden hålls av Eva Nypelius (C) Frans Brozén (L) och Tommy Gardell (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden Nämnd
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 199

Partistöd för år 2018
RS 2017/940

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 285

Regionfullmäktiges beslut
•

Partistöd ska utbetalas i början av januari till respektive politiskt parti representerat i
regionfullmäktige och till partiernas ungdomsförbund enligt regionstyrelseförvaltningens förslag och enligt regionens bestämmelser.

I början av januari 2018 ska Region Gotlands utbetala ekonomiska stöd till partier
representerade i regionfullmäktige samt till de partipolitiska ungdomsförbunden enligt
regionens särskilda bestämmelser från 2006-06-19.
Totalt partistöd beräknas på 200 procent av prisbasbeloppet föregående år (44 800
kronor år 2017) multiplicerat med antal mandat (71) med tillägg av ett utbildningsbidrag
på 1 800 kronor per mandat, totalt 6 489 400 kronor. Till varje parti utgår dels ett
grundstöd på 200 000 kronor (8 x 200 000 = 1 600 000 kronor) samt resterande del
(6 489 400 - 1 600 000 = 4 889 400) fördelas efter mandatantalet (4 889 400 ./. 71) =
68 864,79 kronor.
En summa som motsvarar 10 procent av partistödet (totalt 636 160 kronor) ska avsättas
till partiernas ungdomsförbund enligt regionens bestämmelser för stöd till de
partipolitiska ungdomsorganisationernas distriktsorganisationer på Gotland. Av anslaget
ska 50 % fördelas som grundstöd och 50 % fördelas som projektstöd. Av grundstödet
fördelas 25 % som fast belopp och 75 % fördelas i förhållande till det antal mandat
moderpartiet har i regionfullmäktige. Projektstödet har ingen koppling till grundstödets
fasta belopp och mandatbaserade bidrag utan fördelas efter ansökan och särskilda
grunder.
Som villkor för stödet gäller att föreningen har en aktiv verksamhet.
Stödet till ungdomsförbunden administreras av kultur- och fritidsförvaltningen men
budgeteras på regionstyrelsen.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 199 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att partistöd ska utbetalas i början av januari
till respektive politiskt parti representerat i regionfullmäktige och till partiernas
ungdomsförbund enligt regionstyrelseförvaltningens förslag och enligt regionens
bestämmelser.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Anföranden
Anföranden hålls av Leif Dahlby (S), Lars Thomsson (C), Stefaan De Maecker (MP) och
ordföranden Bo Björkman (S.
Yrkande
•

Hannes Müller (-) yrkar att Sverigedemokraterna endast ska beviljas partistöd för två
mandat för år 2018.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Hannes Müllers yrkande
och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200

Strategisk plan och budget 2018-2020
RS 2017/7

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-13
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 258

Regionfullmäktiges beslut
•

Driftsbudget 2018 fastställs enligt förslag.

•

Investeringsbudget 2018 fastställs enligt förslag.

•

Den kommunala skattesatsen för år 2018 fastställs till 33:60 kronor per
100 skattekronor.

•

Riktlinjerna om god ekonomisk hushållning godkänns.

•

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka arbetet med att
organisera olika former av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att
korta tiden för nyanlända att komma i arbete eller vidare studier, samt att finna
ytterligare finansieringsformer i sammanhanget.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig till förmån för eget förslag i enlighet med alla
yrkanden med följande omröstningar från Eva Nypelius (C) – ”förslag C, M och L”:
Margareta Persson (M), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Wramner (M), Anna
Hrdlicka (M), Björn Dahlström (C), Bibbi Olsson (C), Inger Harlevi (M), Mats Hedström (M),
Gunnel Lindby (C), Jonas Niklasson (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Lena Celion (M), Eva
Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Margareta Benneck (M), Roger Wärn (M), Anna
Andersson (C), Karl-Johan Boberg (C), Ingemar Lundqvist (M), Rolf Öström (M), Fredrik
Gradelius (C), Anders Larsson (C), Robin Storm (M), Patrik Thored (M), Ola Lindvall (C), Eva
Ahlin (C), Claes Nysell (L), Ulf Klasson (L), Frans Brozén (L) och Bror Lindahl (L).

Regionstyrelseförvaltningen redovisar beredningsunderlag inför strategisk plan och
budget 2018-2020, inkluderande bland annat skatteintäkter och generella bidrag 20172020 och plankalkyl 2018-2020.
Det ekonomiska läget för regionen är för tillfället relativt stabilt. Det är fortfarande
problematiskt att nämnderna totalt inte har ett resultat i nivå med budget, men med
hjälp av annan verksamhet så förväntas det totala resultatet ändå bli positivt.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Utvecklingen de senaste åren visar på att regionen måste minska sina kostnader för att
kunna balansera mot förväntade intäkter. I juni 2016 beslutade regionfullmäktige om ett
3-årigt besparingspaket på sammanlagt 170 miljoner kronor. Inför 2017 vidtogs åtgärder
som i delårsrapporten visar sig haft effekt så att de flesta nämnderna förväntas ha ett
positivt resultat vid årets slut.
Största problematiken ligger hos socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden som
förväntas ha ett negativt resultat. Dessa nämnder har inte något besparingskrav utifrån
fullmäktigebeslutet.
Inför 2018 och 2019 är det viktigt att fortsätta anpassningar till sänkt budgetram. Totalt
sett minskas ramarna med ytterligare 107 miljoner kronor. Organisationen behöver, för
att kunna arbeta med kvalitet och verksamhetsutveckling, ha en stabil och planerbar
ekonomi.

Driftsbudget 2018

(mnkr)

A. Nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelningsmodeller

S-MP-V

C-M-L

71,0

71,0

-100,0

-115,0

Avsatt för resursfördelningsmodeller

45,9

45,9

Resursfördelningsmodell BUN totalt

-1,2

-1,2

Resursfördelningsmodell GVN totalt

-1,1

-1,1

Resursfördelningsmodell HSN totalt

-35,0

-35,0

Resursfördelningsmodell SON totalt

-15,0

-15,0

Delsumma resursfördelningsmodeller

-6,4

-6,4

-35,4

-50,4

Avsatt för personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation inkl.
jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

Delsumma nya beslut personalkostnadskompensation och resursfördelnings
modeller

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
B. Externa avtal och interna prishöjningar

Avsatt för externa avtal och interna prishöjningar

36,0

36,0

Externa avtal

-18,2

-18,2

Interna priser

-4,7

-4,7

Sänkning intern hyra

33,0

33,0

Delsumma externa avtal och interna priser

46,1

46,1

Ramtillskott beslutade i fullmäktige 2017-06-19

-30,1

-30,1

Patientnämnden (se § 190 dagens sammanträde)

-0,5

-0,6

RS: förstärkt tillväxt- och utvecklingsarbete,
engångsanslag (se § 189 dagens sammanträde)

-2,5

-5,0

RS: landsbygdsutveckling 2.0

-0,5

0

RS: integration genom idrott

-0,5

0

RS: kultursamverkansmodellen – integration
genom kultur

-0,5

0

med integration

-0,5

0

TN: Åtgärder som skapar ett attraktivt Gotland
för boende och besökare

-2,0

0

TN: Anslag för ökade driftskostnader på A7
och Visborg

-0,5

0

TN: Offentliga toaletter

-0,5

0

BUN: Kulturskolan, integration och möten
mellan unga

-0,5

0

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning
för vuxna

-1,0

0

GVN: Arbetsmarknadsinsatser och yrkesutbildning
för nyanlända

-1,0

0

C. Förslag till ramtillskott

RS: utökar stöd till fria kulturutövare för arbete

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Buffert för kostnader kopplade till asylboende växlas

0

till integrationsåtgärder

4,1
-4,1

Delsumma ramtillskott

-40,7

-35,7

Ökande reavinster

25,0

25,0

Ofördelad besparing

-7,5

-7,5

BUN: generell besparing

6,5

6,5

GVN: generell besparing

1,0

1,0

TN: avkastningskrav p.g.a. ändrad redovisningsmodell

7,0

7,0

Återställning av besparingar på lokaler

-10

-10

4,1

0

0

50

Delsumma besparingar/intäktsförändringar

26,1

72,0

Summa justeringar (A+B+C+D)

-3,9

32,6

Utgångsläge inför budgetavstämningen

57,0

57,0

Justerat resultat

53,1

89,0

D. Besparingar/Intäktsförändringar

Borttagande av pott för kostnader kopplade till
Asylboende
Långsiktigt hållbar ekonomi

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
2018

(mnkr)
2019

- landsbygdsutveckling i samverkan

2,0

2,0

- förstudie simhall (se § 209 dagens sammanträde)

1,5

0,0

- pott, inkl. KFN (se § 195 dagens sammanträde)

3,4

3,4

- meröppet bibliotek, konsekvens av omorg. KFN

0,5

0,5

- konstgräsplaner, konsekvens av omorg. KFN
samt yrkande

5,0

0,0

- IT-investeringar

18,2

20,0

- lokalinvesteringar

6,3

3,3

3,0

6,0

8,6

8,6

10,0

15,0

0,5

0,5

- VA-verksamhet

275,2

175,4

- Avfallshantering

6,0

6,0

- Slite deponi (se § 197 dagens sammanträde)

3,0

5,0

20,0

6,2

7,7

5,2

72,4

60,0

5,0

5,0

Investeringsbudget 2019

Regionstyrelseförvaltningen

Tekniska nämnden
Samhällsbyggnadsförvaltning
- räddningstjänst (ram)
Teknikförvaltningen
- Investeringspott
- mark- och stadsmiljö
- kollektivtrafik

- hamnverksamhet (affärsdrivande)
- hamnverksamhet (anslagsfinansierad)
- fastighetsförvaltningsavdelningen
- belysning

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Byggnadsnämnden
- fast pott

0,8

0,8

- mätinstrument GIS

1,2

0,0

- pott

0,2

0,2

- fordon

0,5

0,0

- pott

6,0

6,0

- lokalinvesteringar

6,5

12,0

- IT

7,0

7,0

- pott, inkl. KFN (se § 195 dagens sammanträde)

3,2

3,2

- Folkhögskolan

7,5

0,0

- -Wisbygymnasiet Norr

0,5

2,0

- IT

2,5

1,4

- pott

5,0

5,0

- IT

1,5

1,1

22,0

22,0

2,0

0,0

- lokalinvesteringar

10,0

34,0

- Patientövervakningssystem

10,0

0,0

534,7

416,8

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Socialnämnden

Hälso- sjukvårdsnämnden
- pott
- förstudie FVM (se § 196 dagens sammanträde)

Investeringsbudget totalt

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Yrkanden
•

Eva Nypelius (C) yrkar:
1. bifall till driftbudget, enligt tabell kolumn C-M-L.

2. att ett HR-råd inrättas med uppdrag att arbeta med och följa regionens arbete med
kompetensförsörjning, bemanningsplan, schemaläggning, lönebildning,
omställningsarbete m.m. för en attraktiv arbetsgivare.
3. yrkar på att driften av ICA Maxi Arena läggs ut på en extern aktör med
kompetens inom området.
4. på att en anläggningsstrategi tas fram för att kunna planera helhetsbehovet av
bland annat bad, ishallar, ridsport, fotbollsanläggningar mm över hela ön.
5. på att för att stärka styrning och ledning av sjukhuset ska en särskild styrelse
tillsättas för ledningen av sjukhuset.
6. på en utredning av möjligheterna och konsekvenserna av att bolagisera
verksamheterna inom VA, avfall och hamnar för att få en mer effektiv och
optimal verksamhet.
I detta instämmer Ulf Klasson (L), Anna Hrdlicka (M), Jesper Skalberg Karlsson (M), Lars
Thomsson (C) och Stefan Nypelius (C).
• Meit Fohlin (S) yrkar bifalla till regionstyrelsens förslag och avslag på Eva Nypelius (C)
yrkanden. I detta instämmer Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) och Filip
Reinhag (S).
Propositioner och omröstningar
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag på driftsbudget och Eva
Nypelius (C) yrkande om bifall till driftbudget, enligt tabell kolumn C-M-L, och finner att
regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag till driftbudget. NEJ för
bifall till driftbudget enligt tabell kolumn C-M-L. 37 röstar ja. 34 röstar nej. Av bilaga
till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en
majoritet av rösterna och är av regionfullmäktige bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om ett HR-råd till vilket
regionstyrelsen avslagit och finner att regionstyrelsens avslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens avslag till HR-råd. NEJ för bifall till HR-råd.
38 röstar ja. 33 röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är av regionfullmäktige
bifallet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om extern aktör till
arenahallen till vilket regionstyrelsen avslagit och finner att regionstyrelsens avslag
bifalls.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens avslag till extern aktör till arenahallen. NEJ
för bifall till extern aktör till arenahallen. 38 röstar ja. 33 röstar nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en
majoritet av rösterna och är av regionfullmäktige bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om att en anläggningsstrategi tas fram för att kunna planera helhetsbehovet av bland annat bad, ishallar,
ridsport, fotbollsanläggningar mm över hela ön till vilket regionstyrelsen avslagit och
finner att regionstyrelsens avslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens avslag till en anläggningsstrategi. NEJ för
bifall till en anläggningsstrategi. 38 röstar ja. 33 röstar nej. Av bilaga till protokollet
framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av
rösterna och är av regionfullmäktige bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om att för att stärka
styrning och ledning av sjukhuset ska en särskild styrelse tillsättas för ledningen av
sjukhuset till vilket regionstyrelsen avslagit och finner att regionstyrelsens avslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens avslag till en särskild styrelse för ledning av
sjukhuset. NEJ för bifall till särskild styrelse för ledning av sjukhuset. 38 röstar ja. 32
röstar nej. 1 avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är av regionfullmäktige
bifallet.
Ordföranden ställer proposition på Eva Nypelius (C) yrkande om en utredning av
möjligheterna och konsekvenserna av att bolagisera verksamheterna inom VA, avfall
och hamnar för att få en mer effektiv och optimal verksamhet till vilket regionstyrelsen
avslagit och finner att regionstyrelsens avslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens avslag till extern aktör till
arenahallen. NEJ bifall till att bolagisera verksamheterna inom VA, avfall och hamnar.
38 röstar ja. 32 röstar nej. 1 avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är av
regionfullmäktige bifallet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 200 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag till investeringsbudget och
finneratt det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om utdebitering med
oförändrad skattesats på 33,6 procent och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag riktlinjerna för en god
ekonomisk hushållning och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag om att gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att förstärka arbetet med att organisera olika
former av yrkesutbildningar och arbetsmarknadsinsatser för att korta tiden för
nyanlända att komma i arbete eller vidare studier, samt att finna ytterligare
finansieringsformer i sammanhanget och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 201

Uppdrag till hälso- och sjukvårdsnämnden. Samordnad
ombyggnad av akutmottagning
RS 2017/748

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 431
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-19
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 275

Regionfullmäktiges beslut
•

Rapporten läggs till handlingarna.

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Visby lasarett pågår, återkomma med
statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.

Hälso- och sjukvårdsnämnden fick i uppdrag av regionstyrelsen att återkomma till
budgetberedningen 2018 med ett förnyat och fördjupat beslutsunderlag som är
avhängigt fullmäktiges beslut om ombyggnad av enheten för akut omhändertagande och
tillbyggnad på plan 4-6 (2017-05-30, § 125).
I nuläget har enbart akutmottagningens om- och tillbyggnad varit föremål för en
förstudie, vilken har resulterat i behov av större lokaler. För övriga våningsplan är inte
någon förstudie gjord men verksamheten är trångbodd och behovet av större lokaler
identifierat. En samordnad ombyggnad med tillbyggnad på plan 4-6 bedöms ge fördelar
gällande påverkan på övrig verksamhet, etableringskostnader och kvalitet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att
Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återkomma med en förstudie inklusive driftkonsekvenser för ombyggnation plan 46, Visby lasarett. Denna förstudie ska relatera till redan gjord förstudie över
ombyggnad av akutmottagningen.
− Hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återkomma med en beskrivning av driftkonsekvenser av ombyggnation av
akutmottagningen.
− Hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning och budgetavstämning under de år som ombyggnationen av Visby lasarett pågår, återkomma
med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
−

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 201 forts.
Regionstyrelsen har ändrat i förslaget och föreslår i stället att rapporten läggs till
handlingarna. Samt att hälso- och sjukvårdsnämnden ska löpande, vid budgetberedning
och budgetavstämning under de år som ombyggnaden av Visby lasarett pågår,
återkomma med statusrapport och uppdatering av investeringsbudgeten.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 202

GotlandsHem. Höjt borgenstak för att möjliggöra nyproduktion av
hyreslägenheter
RS 2017/794

- AB Gotlandshem 2017-09-06
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-15
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 265

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland ingår borgen såsom för egen skuld för AB GotlandsHems
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 2 000 000 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.

•

Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid förfall
för denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören, eller vid
förfall för denne, av ekonomidirektören.

AB GotlandsHem har i uppdrag att inom Gotland förvärva, äga, bebygga, förvalta,
förädla och försälja fastigheter. Bolaget har av ägaren Region Gotland i uppdrag att
nyproducera ett stort antal hyreslägenheter på den gotländska marknaden. Med den takt
som detta sker i nuläget behöver AB GotlandsHem låna upp medel och riskerar därmed
att komma över det befintliga lånetaket. Därför hemställer bolaget om höjning av
borgenstaket från 1 500 000 000 kronor (1,5 miljarder kr) till 2 000 000 000 kronor
(2 miljarder kr).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme för Region Gotland att höja
borgenstaket för AB GotlandsHem utan att riskera att få för litet låneutrymme för
regionens verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att Region Gotland ingår borgen såsom för
egen skuld för AB GotlandsHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om
2 000 000 000 kronor (2 miljarder kr), jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Skuldebrev och borgensåtaganden, som är beslutade av regionfullmäktige eller
regionstyrelsen, skall undertecknas av regionstyrelsens ordförande, eller vid förfall för
denne, av vice ordföranden och kontrasigneras av regiondirektören, eller vid förfall för
denne, av ekonomidirektören.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 202 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 203

Förslag till ny förbundsordning för FinsamGotland
RS 2017/813

- FinsamGotland 2017-10-17
- Regionstyrelseförvaltningen 201710-17
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 286

Regionfullmäktiges beslut
•

Ny förbundsordning för FinsamGotland fastställs fr.o.m. 2018-01-01 enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag.

Samordningsförbundet Gotland bildades 2007 av medlemmarna Gotland kommun,
Försäkringskassan och Länsstyrelsen/arbetsmarknadsenheten (numera Arbetsförmedlingen) för att samverka i rehabiliteringsinsatser i enlighet med den då nya
lagstiftningen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Syfte var att samverka
kring insatser och strukturer som berör personer i behov av insatser från två eller fler av
parterna för att nå egen försörjning genom arbete eller studier.
Verksamheten finansieras i lika delar mellan staten och Region Gotland, totalt ca
6 miljoner kronor per år. Regionen Gotlands andel som är hälften av ca 3 miljoner
kronor fördelas mellan regionstyrelsen 50 procent och 25 procent på vardera av
socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden.
Samordningsförbundets förbundsordning (stadgar) från 2007 har nu av parterna
omarbetats vilket beskrivs i medföljande skrivelse från förbundet. Några nyheter är att
förbundets namn ändras till det som använts i dagligt tal, Samordningsförbundet
FinsamGotland. Region Gotlands unika primär- och landstingskommunala uppdrag
förstärks också vilket medför att styrelsen utökas med ytterligare en ledamot från
regionen så att styrelsen får två ledamöter från regionen och en vardera från
Försäkringskassan respektive Arbetsförmedlingen. Dessutom utsträcks den fyråriga
mandattiden för ledamöterna och regionens revisor för att ta slut 31 mars året efter val
till fullmäktige hållits.
Den nya förbundsordningen är framtagen i samarbete mellan representanter för
förbundets medlemmar och ska fastställas av medlemmarna. Eftersom det endast är
medlemmen Region Gotland som är en politiskt styrd organisation ska förbundsordningen fastställas av regionfullmäktige.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 203 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att ny förbundsordning för FinsamGotland fastställs
fr.o.m. 2018-01-01 enligt regionstyrelseförvaltningens förslag
Regionfullmäktige har också att utse den tillkommande styrelseledamoten med ersättare
från 1 januari 2018 till och med 31 mars 2019 samt att eventuellt förlänga mandattiden
för nuvarande ledamot och ersättare från 1 januari 2019 till och med 31 mars.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

FinsamGotland
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 204

Förslag till ändringar i förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg
RS 2017/791

- Svenskt ambulansflyg, förslag förbundsordning 2017-09-05
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-15
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 240

Regionfullmäktiges beslut
•

Förslaget till reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt
Ambulansflyg godkänns.

Region Gotland är sedan 2016 medlem i Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg.
Mot bakgrund av försening av starten av den flygoperativa verksamheten har vissa av de
i förbundsordningen angivna villkoren för maximalt lånebelopp liksom
kostnadsfördelning till landsting och regioner blivit inaktuella. Ett reviderat förslag har
framtagits där detta åtgärdas. Förslaget måste för att vinna giltighet antas genom beslut
av samtliga medlemmars fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har bedömt att de föreslagna ändringarna är nödvändiga
och uppfyller syftet med förbundet.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 205

Försäljning av fastigheten Visby Sergeanten 5
RS 2017/816

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-13
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 251

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt avseende överlåtelse av fastigheten Visby Sergeanten 5 till
Gotlandshem AB för en köpeskilling av 8 092 450 kronor fastställs.

Detaljplanen för bl.a. kvarteret Sergeanten 5 fastställdes av regionfullmäktige 2016-04-25
§ 63. Planen för Visby Sergeanten 5 anger bostadsändamål i två till tre våningsplan.
Regionstyrelsen beslutade 2015-10-29, § 316, att tilldela Gotlandshem AB ett
markområde i kvarteret omfattande Visby Sergeanten 5. 2017-06-15, § 159 beslutade
regionstyrelsen att godkänna upprättat markanvisningsavtal med Gotlandshem AB.
Gotlandshem AB har för avsikt att genomföra bostadsproduktion på fastigheten och
Region Gotland har därför tagit fram exploateringsavtal och köpekontrakt.
Gotlandshem AB har i enlighet med uppställda krav redovisat sina intentioner i form av
en undertecknad genomförandeplan.
Exploateringsområdet utgörs av Sergeanten 5, vilken markanvisats till exploatören.
Köpekontraktet villkoras av att regionfullmäktige godkänner detsamma samt att
regionstyrelsen godkänner där till hörande exploateringsavtal.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att utformningen av köpekontrakt och
exploateringsavtal tillsammans med den genomförandeplan som Gotlandshem AB tagit
fram, ger goda förutsättningar och trygghet för ett genomförande av projektet i enlighet
med detaljplanens ambitioner och regionstyrelsens beslut om markanvisning från 201510-29. Förvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar att godkänna föreliggande
köpekontrakt, exploateringsavtal och genomförandeplan, för fastställelse i
regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden, Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 206

Motion. Rekrytering till räddningstjänsten
RS 2016/135

- Motion 2016-02-22
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-19
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 253

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat att det undersöks vilka möjligheter det finns att
rikta rekryteringsinsatser inom räddningstjänsten mot nyanlända med uppehållstillstånd.
I det handlingsprogram med riktlinjer som fastställdes av regionfullmäktige 2017-02-27
framhålls problemet med att rekrytera och behålla personal inom de tre distrikt som
räddningstjänsten Gotland är indelat i. Denna problembild för mindre orter är nationell
och Region Gotland kommer att fortsätta arbeta aktivt för att avhjälpa den svåra
bemanningssituation som råder.
Räddningstjänsten rekryterar löpande nya medarbetare till organisationen och
rekryteringsinsatserna riktar sig till alla som bor och arbetar på de berörda orterna.
Personer från alla målgrupper (t ex nyanlända med uppehållstillstånd, anställda inom
Region Gotland, kvinnor) är intressanta när man uppfyller de krav och villkor som ställs
på RiB-personal (deltidsbrandmän).
Vid rekrytering och urval av sökande görs tester innan utbildning och anställning utifrån
gällande kravprofil.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de rekryteringsinsatser som genomförs inom
räddningstjänsten riktar sig till alla målgrupper som uppfyller de krav och villkor som
erfordras utifrån behovet.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Krisplanering
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 207

Motion. Säkra bemanningen inom räddningstjänsten
RS 2016/438

- Motion 2016-06-20
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-07-19
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 254

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Karl-Johan Boberg (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige där han yrkar
att regionstyrelsen ska få i uppdrag att utreda hur man kan skapa de kombinationstjänster som behövs för att trygga en bra organisation för räddningstjänsten.
Regionstyrelseförvaltningen anför att sedan motionen skrevs har ett nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor antagits av regionfullmäktige (2017-02-27). I dess
övergripande inriktning anges bl a att ”Region Gotland ska aktivt verka för att bibehålla,
utveckla och säkra en bra bemanning på hela Gotland där RiB-personal (räddningspersonal i beredskap, deltidsbrandmän) främst på landsbygden utgör en viktig grund”.
I de operativa riktlinjerna anges även som strategisk satsning:
- utveckla arbetet med rekrytering och utbildning av RiB-personal genom t ex
flexiblare schemaläggning, kombinationstjänster och nya arbetssätt för att långsiktigt
säkerställa en deltidsorganisation minst enligt normalnivå. I detta ingår också
samverkan med andra aktörer (både inom och utom Region Gotlands verksamheter
att agera som första insatspersoner på Gotland.
Frågan om kombinationstjänster har, både före och efter gällande handlingsprogram,
belysts i olika sammanhang bland annat i koncernledningsgruppen, tekniska nämnden
och miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Intresset för RiB bör främjas vid anställning och även bland de som redan är anställda
inom Region Gotland.
För att tillgodose en del av behovet av personer som kan jobba skadeavhjälpande (första
insatsperson) har kontakt tagits med andra aktörer som skulle kunna utgöra en viktig
resurs över ytan. Bland annat har detta lyfts i samband med upphandling av ny
sotningsentreprenör.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 207 forts.
I samband med nytt handlingsprogram diskuterades frågan om bl.a. kombinationstjänster och förutsättningarna för detta finns med i det nu gällande programmet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att frågan ska anses vara belyst och beslutad i
samband med antagandet av nytt handlingsprogram för skydd mot olyckor 2017-2019.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Anförande
Anförande hålls av Tommy Gardell (S).
Yrkande
•

Karl-Johan Boberg (C) yrkar att motionen ska bifallas.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Karl-Johan Bobergs
yrkande om bifall till motionen och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag. NEJ för bifall till
motionen. 38 röstar ja. 32 röstar nej. 1 avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är av
regionfullmäktige bifallet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 208

Motion. Anpassade öppettider på återvinningscentralerna
RS 2017/268

- Motion 2016-04-04
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-08-30
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 255

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad i enlighet med tekniska nämndens beslut.

Anna Hrdlicka (M) har i en motion yrkat att öppettiderna på återvinningscentralerna
(ÅVC) anpassas till medborgarnas behov, med fokus på helg och kvällsöppet, att
öppettiderna på ÅVC tar sikte på att vara optimala för hushåll och privatpersoner inte
företag, samt att en anpassning av öppettiderna enligt ovan ska ske inom ordinarie
budget.
Tekniska nämnden hänvisar till sitt uppdrag och förvaltningens kontinuerliga arbete
med uppföljningar och prioriteringar. Tekniska nämnden förslår att motionen anses
besvarad med förvaltningens skrivelse samt att teknikförvaltningen fortsätter att arbeta
med att anpassa öppettider på de återvinningscentraler utanför Visby som har mycket
besök av fritidshusboende.
Regionstyrelseförvaltningen delar teknikförvaltningens bedömning att uppdraget att se
till att öppettiderna på ÅVC är ändamålsenlig redan åvilar teknikförvaltningen och att
ytterligare uppdrag från regionfullmäktige inte bedöms vara nödvändigt.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att motionen
anses besvarad i enlighet med tekniska nämndens beslut.
Anförande
Anförande hålls av Tommy Gardell (S).
Yrkande
•

Anna Hrdlicka (M) yrkar att motionen ska bifallas. I detta instämmer Karl-Johan
Boberg (C), Inger Harlevi (M) och Claes Nysell (L).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 208 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Anna Hrdlickas yrkande
om bifall till motionen och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag. NEJ för bifall till
motionen. 38 röstar ja. 32 röstar nej. 1 avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var
och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är av
regionfullmäktige bifallet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 209

Rapport angående Region Gotlands sim- och ishallar
RS 2017/745

- Kultur- och fritidsnämnden 2017-09-19, § 47
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-20
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 272

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att till budgetberedningen 2018
återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för Hemsebadet. Planen ska
innehålla förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samtidigt som investeringar för
upprustning måste göras.

Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av
regionfullmäktige (2017-06-19, § 87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma med
en statusrapport angående befintligt skick för regionens sim - och ishallar.
Rapporten behandlar Visby ishall, Hemse ishall, Slite ishall, Solbergabadet, Hemsebadet
samt Kustparksbadet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att rapporten godkänns.
Regionstyrelsen har beslutat att rapporten godkänns och att regionstyrelseförvaltningen får
i uppdrag att ta fram ett direktiv till en förstudie för ett nytt badhus i Visby. Direktivet
ska innefatta hur ett badhus i Visby kan bidra till bättre tillgång till bad på Gotland och
tillfredsställa olika gruppers behov och önskemål samt ska tas fram i bred dialog med
allmänhet, föreningsliv, näringsliv och patientgrupper. Uppdraget ges under
förutsättning att nödvändiga budgetmedel beslutas.
Regionstyrelsen har föreslagit att regionstyrelsen och tekniska nämnden får i uppdrag att till
budgetberedningen 2018 återrapportera en plan gällande investeringsbehovet för
Hemsebadet. Planen ska innehålla förslag på hur Hemsebadet kan utvecklas samtidigt
som investeringar för upprustning måste göras.
Anföranden
Anföranden hålls av Filip Reinhag (S) och Robin Storm (M).

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 209 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Försörjning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 210

Avsägelser i regionfullmäktige
RS 2017/9
- Jacob Dygéus (M) avsägelse 2017-11-13

Regionfullmäktiges beslut
•

Jacob Dygéus (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Jacob Dygéus (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:

Jacob Dygéus

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 211

Avsägelser och fyllnadsval. Regionfullmäktiges valberedning,
regionstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, Gotlands Musikstiftelse, styrelsen för AB Gotlandshem och
nämndeman i Gotlands Tingsrätt, tekniska nämnden, Gotlands fornvänner,
Science Park Gotland
Regionfullmäktiges beslut
•

Conny Nilssons (S) avsägelse från uppdraget som ersättare i tekniska nämnden
godkänns.

•

Carina Flodmans (V) avsägelse från uppdraget som ledamot i styrelsen för AB
Gotlandshem godkänns.

•

Lars Bjurströms (V) avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för AB
Gotlandshem godkänns.

•

Till ny ersättare i regionstyrelsen till 2018-10-14 (efter Jacob Dygéus, M) utses:
(M) Charlotte Crivall, När Hemmor 928, 623 48 Stånga.
att vid förhinder i M-gruppen inträda i ordningen efter Patrik Thored, M

•

Till nya ersättare i regionfullmäktiges valberedning till 2018-10-14 (efter Lisa
Kalström, S, och Stefan Wramner, M) som tidigare avgått utan att nya ersättare
utsetts)
(S) Charlotte Andersson, Lännaplan 2 G, lgh 1202, 621 45 Visby
att vid förhinder i S-gruppen inträda i ordningen efter Tony Johansson (M)
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
att vid förhinder i M-gruppen inträda i ordningen efter Margareta Persson

•

Till nya ersättare i barn- och utbildningsnämnden till 2018-12-31 (efter Anna
Sundin, S, och August Magnusson, M) utses:
(S) Jonathan Carlsson, Trädgårdsgatan 227, 621 54 Visby
att vid förhinder i S-gruppen inträda i ordningen efter Britt Andersson, S)

(M) Philip Swärd, Kronbrunnsgatan 4 A, 624 48 Slite

att vid förhinder i M-gruppen inträda i ordningen efter Lilian Edwards, M)

•

Till ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden till 2018-12-31 (efter Helene
Kristiansson, S, utses:

(V)

Viktoria Öjefors Quinn, Storgatan 23, 623 50 Hemse

att vid förhinder i V-gruppen inträda i ordningen efter Lars Bjurström, V

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 211 forts.
•

Till ny ledamot i Gotlands Musikstiftelse till 2018-12-31 (efter Meit Fohlin, S)
utses:
(S) Carin Rosell, Allégatan 150, 1 tr, 621 51 Visby

• Till ny ledamot i styrelsen för AB Gotlandshem till årsmötet 2019 (efter Carina
Flodman, V) utses:
(V) Jan Svensson, Venusgatan 4, 621 40 Visby
•

Till ny ersättare i styrelsen för AB Gotlandshem till årsmötet 2019 (efter Lars
Bjurström, V) utses:
(V) Jan-Erik Eriksson, Väte Juves 111, 622 40 Romakloster
att inträda vid förhinder för Jan Svensson, V

•

Val av ny ersättare i tekniska nämnden till 2018-12-31 (efter Conny Nilsson, S)

•

bordläggs till nästa sammanträde

Val av ny nämndeman i Gotlands Tingsrätt till 2018-12-31, (efter Jonas BeltrameLinné MP) bordläggs till nästa sammanträde. Gotlands Tingsrätt har godkänt
avsägelsen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 212

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Tomas Walfridssons medborgarförslag om behov av en bra
återvinningsanläggning i Roma
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/960
2017-10-20

Gunnar Gustafssons medborgarförslag om belysning av gång- och
cykelvägen på västra sidan av Allégatan mellan Söderhemsgatan
och Kolonigatan
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/980
2017-10-25

Dag Hoffmans medborgarförslag om offentlig toalett i Burgsviks
samhälle
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/1014
2017-11-08

Dennis Anderssons medborgarförslag om gång- och cykelbana med
belysning mellan Slite och Lärbro
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/1016
2017-11-10

Patrik Hjerts medborgarförslag om ny bussträckning av linje 11, för
ökad tillgänglighet till kollektivtrafik i Rone, Burs och del av Eke
socken
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/1022
2017-11-13

Expedieras:

Berörda nämnder, Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 213
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Mona Edströms medborgarförslag om utredning om egna behandlingshem för vuxna
missbrukare RS 2017/512
•

Socialnämnden 2017-10-18, § 156

•

Medborgarförslag (Inkom 2017-05-24)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 214
Interpellation. Beläggningen – bokningar och evenemang –
i Arenahallen
RS 2017/870

Filip Reinhag (S) besvarar interpellation av Eva Nypelius (C) om beläggningen – bokningar
och evenemang – i Arenahallen. Eva Nypelius tackar för svaret och kommenterar frågan
ytterligare. Deltar i diskussionen gör även Anders Larsson (C).
Interpellation 2017-11-20

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Rf § 215
Interpellation. Evenemang i Arenahallen
RS 2017/881

Filip Reinhag (S) besvarar interpellation av Anna Hrdlicka (M) om evenemang i
Arenahallen. Anna Hrdlicka tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Deltar i diskussionen gör även Roger Wärn (M).
Interpellation 2017-11-20

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Rf § 216
Interpellation. Politisk förföljelse av anställda inom Region Gotland
RS 2017/984

Meit Fohlin (S) besvarar interpellation av Hannes Müller (-) om politisk förföljelse av
anställda inom Region Gotland. Hannes Müller tackar för svaret och kommenterar
frågan ytterligare. Deltar i diskussionen gör även Stefaan De Maecker (MP) och
Inger Harlevi (M).
Interpellation 2017-11-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 217
Interpellation. Bokbussens besök på skolorna
RS 2017/876

Filip Reinhag (S) besvarar interpellation av Anna Andersson (C) om att inte mellanstadieelever har kunnat låna böcker vid bokbussens besök på skolorna. Anna Andersson
tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Interpellation 2017-11-20

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Rf § 218
Interpellation. Ordningen på fritidsgårdarna
RS 2017/879

Filip Reinhag (S) besvarar interpellation av Hannes Müller (SD) om ordningen på
fritidsgårdarna. Hannes Müller tackar för svaret och kommenterar frågan ytterligare.
Deltar i diskussionen gör även Anna Andersson (C) och Jan Svensson (V).
Interpellation 2017-11-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 219

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Frans Brozén (L)
Breddning av länsväg 699 på Fårö

RS 2017/1051
2017-11-20

Eva Gustafsson (C)
Inrättande av ett ungdomsfullmäktige

RS 2017/1052
2017-11-20

Anna Hrdlicka (M)
Se över förutsättningarna för hästsporten

RS 2017/1055
2017-11-20

Anna Hrdlicka (M)
Bilfritt på Skeppsbron under sommarkvällarna

RS 2017/1056
2017-11-20

Anna Hrdlicka (M)
Klara detaljplaner vid markanvisning

RS 2017/1057
2017-11-20

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 220
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Jesper Skalberg Karlsson (M) fick tillstånd att till socialnämndens ordförande Håkan
Ericsson (S) ställa interpellation om äldreboendet Pjäsen .
RS 2017/1058

Clas Strid (SD) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om strategin för vatten och avlopp (VA).
RS 2017/1059

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 221

Information. Redovisning av insatser för att behålla och utveckla
kompetens samt rekrytera till bristyrken
RS 2017/742

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-25
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 269

I samband med budgetavstämning 2017 fick alla nämnder i uppdrag att redovisa insatser
för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera till bristyrken (RF 2017-06-19,
§ 87). Parallellt har regionstyrelseförvaltningen tagit fram en strategisk plan för
kompetensförsörjning 2017-2021 som fastställs i regionfullmäktige 2017-09-25.
Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra 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. Den utmanar och styr kompetensförsörjningsarbetet i
förvaltningarna med strategin att öka den interna rörligheten.
Under hösten kopplas förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner till den
strategiska planen.
Regionfullmäktige har fått nämndernas och dess förvaltningars redovisningar över
insatser för att behålla och utveckla kompetens samt att rekrytera bristyrken.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 222

Information. Kapacitetsökning gällande genomförande av VAplanen
RS 2017/747

- Tekniska nämnden 2017-10-25, 254
- Regionstyrelsen 2017-10-26, § 274

Tekniska nämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till budgetavstämningen
2017 återkomma med en statusrapport för VA-strategin och att öka kapaciteten för att
genomföra VA-planen; och därmed skapa förutsättningar för mer bostäder och tillväxt
på hela Gotland (2017-06-19, § 87).
Teknikförvaltningen redogör i skrivelse över arbetet med VA-planen.
Organisationen på teknikförvaltningens VA-sida är ny sedan oktober 2016 och arbetet
med gränsdragningar förväntas ge en tydligare fördelning av uppgifter och en effektivare
organisation. Under denna period har medarbetare bytt tjänster och återbesättningen av
dessa har dragit ut på tiden. En förklaring till det är det svåra rekryteringsläget och
möjligheten att få in kompententa sökande till flera tjänster. Denna situation gäller
bemanningsläget på VA- och projektavdelningarna och påverkar arbetet och
implementeringen av VA-planen. Konsulthjälp är en viktig del i att förstärka
bemanningen och få fart på VA-utbyggnadsprojekten. I höst kommer ett omtag av VAplanen att göras. Tanken är att VA-planen ska delas upp i flera deldokument eller
delplaner. Behovet av att omarbeta VA-planeringen grundar sig huvudsakligen på det
snabbt försämrade vattenläget på framför allt södra Gotland vilket har tvingat fram VAlösningar för att möta den efterfrågade anslutnings- och nybyggnationstakten samt att
fram tills precis nyligen har VA-planeringen saknat en övergripande strategisk
formulering som ger den långsiktighet som Gotlands VA-utbyggnad kräver. VAstrategin har tagits fram för att åtgärda detta.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 223

Information
Till handlingarna lades: Information om
•

Socialnämndens beslut 2017-10-18 § 165, om individrapportering – inte verkställda
beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts per den 30 juni 2017 samt den
30 september 2017.
SON 2017/79

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-11-20

Rf § 224

Information om kryssningskajen
RS 2016/11, 2017/1044

- Kryssningskaj Visby och Kryssningsdestination Gotland 2017-11-20

Informationsblad om kryssningskajen och Kryssningsdestination Gotland var utdelat på
sammanträdet. Information om arbetet i och omkring kryssningskajen lämnades av
regiondirektör Peter Lindvall.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 186
Ärende: Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Tilläggsäskande för innevarande år 2017
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Hannes Müller (-)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 187
Ärende: Delårsrapport 2017/2 Region Gotland
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Hannes Müller (-)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 189
Ärende: Tillväxtprogram för Gotland 2018-2020 – finansiering
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 194
Ärende: Buffert för kostnader kopplade till asylboende
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Frans Brozéns (L) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)
Avstod från att rösta
Hannes Müller (-)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 200
Ärende: Strategisk plan och budget 2018-2020. Driftbudget
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 200
Ärende: Strategisk plan och budget 2018-2020. Inrättande av HR-råd
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 200
Ärende: Strategisk plan och budget 2018-2020. Inrättande av HR-råd
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 200
Ärende: Strategisk plan och budget 2018-2020.
Privata entreprenörer
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 200
Ärende: Strategisk plan och budget 2018-2020. Anläggningsstrategi
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 200
Ärende: Strategisk plan och budget 2018-2020.
Styrning och ledning av sjukhuset
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)
Hannes Müller (-)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 200
Ärende: Strategisk plan och budget 2018-2020. Bolagisering av
verksamheterna inom VA, avfall och hamnar
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Eva Nypelius (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Helene Kristiansson (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Elin Bååth (Fi)
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)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)
Följande avstod från att rösta
Hannes Müller (-)
Frånvarande
Claes Strid (L)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 207
Ärende: Motion. Säkra bemanningen inom räddningstjänsten
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Karl-Johan Boberg (C) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Boel Jormer (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Lars Siggelin (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Karin Persson (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)
Eva Gustafsson (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lilian Edwards (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)
Frånvarande
Clas Strid (SD)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-11-20

Omröstning § 208
Ärende: Motion. Anpassade öppethållande på återvinningscentralerna
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Anna Hrdlickas (M) yrkande

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Boel Jormer (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Jan Svensson (V)
Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Lars Siggelin (V)
Magnus Ekström (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg-Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jörgen Benzler (V)
Clara Andermo (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Karin Persson (Fi)
Bo Björkman (S) ordförande

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Per-Anders Croon (M)
Anna Hrdlicka (M)
Eva Gustafsson (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Smedberg Karlsson (M)
Lilian Edwards (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Roger Wärn (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Patrik Thored (M)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Bror Lindahl (L)
Avstod från att rösta
Hannes Müller (-)
Frånvarande
Clas Strid (SD)

Bilaga § 214
INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om beläggningen – bokningar och evenemang – i arenahallen
Eva Nypelius (C) har i en interpellation, ”beläggning i arenhallen”, ställt fyra frågor till mig.
Dessa besvaras i kursiv stil nedan.

•

På vilka sätt har KFN jobbat med bokningar och att locka andra evenemang till arenan?
Svar: Genom att via Inspiration Gotland, - GCB, Idrottens ö, markandsföra Gotland som plats för
evenemang. Även det s.k representationsstödet som utgår till föreningar marknadsförs arenan då de åker
till fastlandet. Det ingår i kriteriet för stödet. KFF har haft visningar med större eventbolag för att visa
på möjligheterna med arenan.
Skolan har haft evenemang bl.a gymnasiemässan, Länskulturen har deltagit på olika sätt i event och har
en del tankar om hur den kan nyttjas. Det är långa ledtider på event/arrangemang.

•

Hur stor del av tiden i hallen är bokad för idrotten?
Svar: ICA Maxi Arena har öppettider på vardagar 8-23, lördagar 8-19:30 och söndagar 8-21.
Primärt efterfrågas tider mellan 16-22 på vardagar med undantag för fredagen. Lördag och söndag spelas
nästan varje helg elitmatch vilket för ICA Maxi Arena också innefattar golvläggning och andra
förberedelser. Under 2017 har det mellan januari och oktober således funnits 4278,5 bokningsbara
timmar. Av dessa har idrotten bokat 1393,5 timmar. Men det innefattar även bokningskategorierna
golvläggning som omfattar 154 timmar. Räknas dessa bort så har det mellan januari och oktober
genomförts 1239,5 timmar idrottsträning eller matchspel.

•

Hur stor del av tiden i hallen är bokad för andra typer av evenemang?
Svar: Andra evenemang som omfattar 14 stycken mellan januari och oktober har bokat 148,5 timmar.

•

Hur sker samverkan med Inspiration Gotlands evenemangslots?

Svar: Genom möten och deltagande i Idrottens ö.

Filip Reinhag
kultur- och fritidsnämndens ordförande

Bilaga § 215
INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om evenemang i arenahallen
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation till mig ställt en fråga om evenemang i arenahallen,
vilken besvaras nedan. .
- Är det nu en bra tid att lägga ut denna uppgift på extern utförare?
SVAR: Nej, just nu är det inte en bra tid att lägga ut denna uppgift på extern utförare. Men
eventuellt under nästa år.
ICA Maxi Arena är en fantastisk arena. Byggd för att stärka idrotten på Gotland. Och det har
den gjort. Den har beläggning i princip varje dag, året runt av våra många lag på såväl elitnivå
som ungdomsnivå. Ica Maxi Arena nyttjas primärt mellan 16-22 vilket är förväntat och samma
mönster som på andra anläggningar.
Bakgrunden till att ICA Maxi Arena byggdes är väl känt. Det behövdes fler hallar i Visby och
våra tre elitlag som bl.a. nyttjar arenan, Visby Ladies, Visby IBK och Endre IF, hade under en
lång period spelat i sina serier på dispens då den tidigare hallen inte uppfyllde uppsatta
kriterier. Lagen hotades av nedflyttning.
I de analyser som föregick byggandet och optimering av driftskostnaderna framgår att för att
arenan realistiskt ska kunna användas till andra arrangemang än idrottsarrangemang krävs
investeringar på c:a 2,5 miljoner kronor samt en driftskonsekvens för försäljning av arenan.
Bedömning som gjordes i samverkan med näringslivet, verksamma inom branschen är att en
trolig intäkt för arenan då skulle vara 595 000:- per år. Av detta utgör 445 000:- per år de
antagna intäkterna från träning och seriespel för öns lag. Alltså en ökad intäkt på 150 000:- per
år. Någon ny analys av intäktsarbete har inte gjorts sedan dess. I siffrorna januari t.o.m okt
2017 har Ica Maxi Arena huserat 14 mässor/möten för sammantaget 105 000:-. De totala
intäkterna för arenan under samma tidsperiod är 587 110:-. De intäkter som prognostiserades
var 445 000:-. Arenan går med andra ord betydligt bättre än enligt den information som
fullmäktige fattade beslut på.
ICA Maxi är sponsorer av arenan. De ekonomiska medlen förs direkt till våra elitlag för
marknadsföring av Gotland och ICA Maxi Arena genom ett representationsstöd. Klubbarna
ska marknadsföra Gotland som idrotts-ö och plats när de befinner sig på fastlandet för
seriespel. Det är en del i marknadsföringen av arenan.
När Region Gotland nu omorganiserar Inspiration Gotland och lyfter in det i
förvaltningsstrukturen ser jag det som naturligt att börja arbetet där och hitta en bättre
struktur för att sälja arenan. ICA Maxi Arena är en del av den infrastruktur som möjliggör
event och arrangemang och ska nyttjas så mycket som det går. Att sälja in den ser jag som ett
naturligt uppdrag i den kommande organisationen. Skulle det i den processen visa sig omöjligt
att inrätta arbetsuppgifterna där är jag då beredd att prova andra lösningar. Under
förutsättning att intäkterna överskrider utgifterna.

Filip Reinhag
kultur- och fritidsnämndens ordförande

Bilaga § 216
INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om politisk förföljelse av Region Gotlands anställda
Ledamoten Hannes Müller (-) har ställt frågor till mig om politisk förföljelse av Region
Gotlands anställda.
Mitt svar:
Det är hälso- och sjukvårdsnämnden som svarar för ärendet om avsked och med den
information jag har saknar jag anledning att ifrågasätta nämndens åtgärder. Det är givetvis en
grannlaga uppgift att balansera personalens krav på en trygg anställning mot allmänhetens
befogade förväntningar på att uppgifter som omfattas av sekretess inte läcks.
Åsiktsfrihet gäller i Sverige, även för anställda i Region Gotland. Om någon däremot agerar på
ett sådant sätt att förtroendet för den aktuella verksamheten kan skadas, kan det vara fråga om
en otillåten bisyssla eller jäv i ett ärende. Det måste i så fall kunna hanteras av chefer. Däremot
bör givetvis rent skitsnack avvisas bestämt.
Själva ärendet:
Region Gotland har till Arbetsdomstolen överklagat målet avseende avskedande på grund av
sekretessbrott. Gotlands tingsrätt gav Region Gotland rätt att skilja medarbetaren från sin
anställning. Däremot ansågs agerandet, att bryta mot sekretessreglerna på det sätt som skett,
inte vara så grovt att det motiverade avskedande, utan endast uppsägning på grund av
personliga skäl.
Region Gotland delar inte tingsrättens uppfattning, därför har domen överklagats. Patienter
ska känna sig trygga med att få den behandling man som patient sökt upp sjukvården för att
få, att integriteten respekteras till fullo, att inga uppgifter om patienten lämnas ut utan
patientens vetskap och absolut inte uppgifter som dessutom allvarligt kan skada patienten.
Patientsekretessen är inte en allmän rekommendation utan en av grundprinciperna i
professionen. Det är en viktig principfråga för Region Gotland att få fastställt att ett sådant
agerande är allvarligt och oförenligt med en anställning som legitimerad yrkesutövare inom
den allmänna hälso- och sjukvården.

Meit Fohlin
regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 217
INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om bokbussens skolbibliotek
Ledamoten Anna Andersson (C) har i en interpellation till mig ställt tre frågor om bokbussen vilka
besvaras nedan.

Bokbussens skolbesök

Under hösten har det kommit till skolors kännedom att mellanstadieelever på landsbygden inte
fått gå ut och låna böcker via bokbussen, utan att enbart elever upp till årskurs 3 fått möjlighet att
göra detta.
Jag anser detta beslut mycket märkligt. Det rimmar dåligt med all forskning som visar på vikten
av att barn och unga blir läsare.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
Fråga: Hur har man tänkt när man beslutat att inte låta mellanstadieelever få låna böcker
via bokbussen?
SVAR: Det har sedan första kvartalet 2016 pågått diskussioner mellan UAF och KFF gällande
biblioteksorganisationen där bokbussen utgör en del och som också nyttjas av ett flertal skolor.
Detta i syfte att på bästa sätt utveckla båda biblioteksformerna. Tidigare har skolan betalat en
årlig schablon för bokbussen. En av förändringarna som infördes var en ändrad interndebitering
där schablonersättningen avskaffades för att istället ersättas med ett timpris.
Utifrån timpriset gör varje skola sedan beställning till bokbussen för hur många timmars bokbuss
man har behov av och önskar. Utifrån denna görs sedan en fastställd rutt. Det visade sig att för få
timmar var beställda i förhållande till behovet och under vårterminen 2017 förbrukades 70% av
budgeten. Det resulterade i att under hösten fanns mindre utrymme för bokbussen att serva
skolorna. I dialog mellan förvaltningarna bestämdes då att för hinna komma ut till skolorna under
hösten var stopptiden tvungen att halveras. Den prioritering som då gjordes var att prioritera de
yngre barnen.
Fråga: Vad har hänt i frågan sedan media uppmärksammat detta?
SVAR: Turlistan för vt-18 planeras och beslutas i oktober/november 2017 och för nästa år finns
tillräckligt många timmar beställda för att alla elever ska ha möjlighet att låna böcker på
bokbussen.
Fråga: På vilket sätt samverkar förvaltningarna i förvaltningsövergripande frågor?
SVAR: Det beror till stor del på frågans art och komplexitet. Ett generellt svar är svårt att ge.
Men det finns en god samverkan mellan nämnderna och mellan förvaltningarna då det finns ett
flertal områden som är överskridande. Bland annat skapande skola, ungdomsgårdarna, bibliotek
och läsfrämjande verksamhet. I ärendet kring bokbussen skedde en samverkan mellan ansvariga
personer inom respektive förvaltning. En av dessa avslutade sin anställning under
implementeringen av den nya processen för interndebitering varför själva tillämpningen
säkerligen påverkades till det negativa.
Filip Reinhag
kultur- och fritidsnämndens ordförande

Bilaga § 218
INTERPELLATIONSSVAR
2017-11-20

Interpellation om ordningen på fritidsgårdarna
Ledamoten Hannes Müller (-) har i en interpellation om ordningen på fritidsgårdarna ställt två
frågor till mig vilka besvaras nedan.
Av vilken anledning har ungdomsgårdspersonalens chef med vad personal påstår gett
förbud för personalen att "prata med utomstående" om tråkiga händelser på
fritidsgårdarna?
Svar: Ungdomsgårdarna ska vara en trygg plats. En plats där öns ungdomar kan mötas och
umgås utan krav och där kompetenta vuxna finns för samtal, vägledning och aktivitet. Ibland
sker dock tråkiga händelser även inom ramen för ungdomsgårdsverksamheten. Därför finns
tydliga riktlinjer för hur händelser ska hanteras genom eventuella samtal till vårdnadshavare,
socialtjänst, polis och andra instanser.
Att allmänheten skulle ha tillgång till vad som skett eller vilka kontakter som tagits i det
enskilda fallet vore enligt mitt sätt att se det en klar integritetskränkning för den enskilda och
det skulle vidare inverka harmfullt på verksamheten och ungdomars önskan att besöka våra
ungdomsgårdar.
Av vilken anledning har övre åldersgräns slopats eller blivit töjbar på
ungdomsgårdarna medan undre åldersgräns bibehållits?
Svar: Åldersgränser är alltid svåra. Kultur och fritidsnämnden har dock satt upp följande på
våra ungdomsgårdar. Ålder 13-19 är den huvudregel som finns för ungdomsgårdarna. De två
där avvikande åldersgränser finns är Fårösund där dels fastighetens lokalisering, innehåll och
närheten till folkhögskolan ger delvis andra förutsättningar. På Fenix ungkulturhus är
åldersgränsen 16-25 då verksamhetens inriktning skiljer sig delvis från övriga ungdomsgårdar.
Men utgångspunkten är att ungdomsgårdarna ska vara en trygg plats dit ungdomar själva vill
söka sig. Umgängeskretsar innehåller inte sällan personer av varierande ålder och vår personal
behöver i de fall någon som är för ung eller för gammal göra bedömningen om personen ändå
bör släppas in. Risken blir annars att ungdomsgårdarna uppfattas som exkluderande och i allt
lägre utsträckning blir den mötesplats och trygga punkt som region Gotland önskar erbjuda
öns unga och unga vuxna.
Det är dock värt att notera att den vanligaste ålderskategorin på öns ungdomsgårdar är 13-16
år. Det är i sällan förekommande undantagsfall som ungdomsgårdarnas personal behöver göra
bedömningen om avvikelse från fastställda åldersgränser skall göras.

Filip Reinhag
kultur- och fritidsnämndens ordförande

Bilaga § 219

Fårö 20171119

Fårö 20171119

Motion till regionfullmäktige på Gotland
Breddning av länsväg 699 på Fårö
Nu när Trafikverket undersöker om att bygga bro till Fårö och det troligen blir en bro så måste
vi se till att det blir cykelvänligare på Fårö då det troligen kommer att öka trafiken på Fårö
med en bro

Därför yrkar jag Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att jobba hårt mot
Trafikverket att se till att det blir en breddning av länsväg 699 på Fårö och glöm inte bort väg
148

Frans Brozén

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
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Telefon
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Bilaga § 219

Motion till fullmäktige Region Gotland
Inrätta ett Ungdomsfullmäktige i Region Gotland
Det är den vuxna generationens ansvar, alltså bland annat vi ledamöter i
fullmäktige, som ska föra vidare kunskapen om demokrati, till våra barn
och ungdomar. Vi behöver skapa ett forum där ungdomar känner sig
delaktiga och där de vet att de kan påverka sin egen vardag och framtid.
Som fullmäktige är sammansatt idag är medelåldern ganska hög.
Centerpartiet vill öka engagemanget hos unga. Vi behöver trygga
generationsväxlingen i vår demokrati. För att fostra och framförallt
uppmuntra ungdomar till att ta ansvar för demokratin, måste de få känna
att det går att påverka politiken. Finns det då ett Ungdomsfullmäktige
som är ett rådgivande organ till kommunens nämnder, styrelser och bolag
i frågor som berör unga, så har vi skapat det forum som så väl behövs för
Region Gotlands demokratiska framtid.
Ungdomsfullmäktige skall ha insyn i de demokratiska systemen, driva och
argumentera för frågor som berör ungas vardag. Ledamöternas uppgift är
att representera de unga på Gotland utan partipolitisk koppling.
Det finns andra kommuner, bland annat Karlstad kommun, som
framgångsrikt inrättat ett Ungdomsfullmäktige och som har varit igång i
flera år. Gotland kan använda sig av deras erfarenhet, men även andra
kommuners erfarenheter, till exempel Göteborgs, Nynäshamns, Botkyrkas
och Nyköpings, för att få kunskap om vad som krävs för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige på Gotland.
Därför föreslår jag
Att Region Gotland undersöker förutsättningarna för att inrätta ett
Ungdomsfullmäktige.
Stenkyrka 2017-11-20
Eva Gustafsson (C)

Bilaga § 219
Visby 2017-11-20

Motion:

Anläggningsinventering hästsport

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Ridsporten är stor i Sverige och har många utövare - de flesta flickor och kvinnor. Gotland är rikets
hästtätaste län med fler än 10 000 hästar. Dock har ridsporten inte samma
förutsättningar som
många andra idrotter när det gäller anläggningar.
När Region Gotland nu ser över sina anläggningar och ska upprätta en anläggningsstrategi finns en
stor och viktig sport inte med - ridsporten. Detta på grund av att ridsport bedrivs över hela ön och
mestadels i privata anläggningar.
Vi moderater tror att ridsporten skulle kunna locka fler och bli mer dominerande i det gotländska idrottslivet framöver. Vi ser också att ridsport och ridanläggningar har potential att fungera som fritidsgård, för rehabilitering, eller helt enkelt för aktivt idrotts utövande.
Därför skulle vi behöva se över strategiska frågor kring hur hästsporten och dess utövare, som i många
fall är flickor, kan stärkas.

Därför yrkar jag:
Att förutsättningarna för hästsporten, speciellt med avseende på ungdomar, på Gotland
Att ridanläggningar ingår i regionens anläggningsinventering.

Anna Hrdlicka (M)

utreds.

Bilaga § 219
Visby 2017-11-20

Motion:

Gör Skeppsbron bilfri under sommarkvällarna

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Gotland och Visby är en attraktiv besöksdestination - ett turistmål. Vi har dock en resa att göra tillsammans med näringen för att ytterligare öka attraktiviteten. Att kunna strosa vid vattnet en sommarkväll eller sitta och äta är attraktivt. Många städer har den möjligheten. Exempel är Nyhavn i Köpenhamn, Bryggen i Bergen, och flera andra ställen där solen och sommaren inbjuder till att vistas och äta
ute.
Vi har chansen vid Skeppsbron i Visby. Sommartid är detta en sträcka som är livligt frekventerad med
glassmagasin och restauranger, en plats där folk träffas och flanerar. Det är en plats som kan utvecklas
som en attraktiv mötesplats .
Idag får människor samsas med biltrafik. Samtidigt råder det bilförbud i innerstaden sommartid och
antalet fordonsrörelser bör vara begränsade till antal. Men eftersom det är mycket folk på i Hamnen så
lockar det också att ”bara åka förbi”.
Enkelt skulle Skeppsbron kunna göras om till en gågata där människor har företräde framför bilar.
Den nödvändiga trafiken kan ledas via Korsgatan.

Därför yrkar jag:
att förutsättningarna för avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds.

Anna Hrdlicka (M)

Bilaga § 219
Visby 2017-11-20

Motion:

Ej klara detaljplaner vid markanvisning

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland har en resa att göra när det gäller markanvisningar, mark- och fastighetsaffärer. Hårt
styrda tävlingar där mycket detaljerade detaljplaner och krav ligger till grund lockar inte lika många
intressenter och kommer många gånger att diskuteras efter att markanvisningstävlingen avgjorts.
Många kommuner i Sverige arbetar med att för markanvisningar och markanvisningstävlingar ta fram
detaljplaner men bara fram till samrådshandling för att kunna arbeta klart planen tillsammans med
exploatören. Ännu hellre att anvisa på ett planprogram. Diskussionerna kommer då innan planen antas
och politiken och exploatören kan vara med och påverka slutresultatet ur ett stadsbyggnadspolitiskt
perspektiv.
Detta ger också fler konkreta fördelar för organisationen. Bland annat kan Region Gotland få in ny
kunskap i de egna korridorerna - att arbeta med aktörer med andra erfarenheter är så gott som alltid
berikande.

Därför yrkar jag;
att vi vid markanvisningstävlingar och markanvisningar arbetat klart detaljplanen tillsammans med
exploatören för att dra nytta av deras kunskaper.

Anna Hrdlicka (M)

