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Beslutande:

Bo Björkman (S), ordförande
Mats Sundin (S) (för Torgny Ammunet)
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
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Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S) (kl. 13.00-16.35,
§ 225-254)

Magnus Ekström (S) (kl. 16.35-19.15,

2017-12-18

Lilian Edwards (M) (kl. 19.00-19.15,
§ 268-271, för Håkan Onsjö)
Tony Johansson (S) (kl. 13.00-15.35, § 225253)

Greger Eneqvist (S) (kl. 15.35-19.15,
§ 254-271, för Tony Johansson)
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Eva Gustafsson (C) (kl. 15.35-19.15, § 254-271,
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Stefaan de Maecker (MP) (kl. 13.00-18.00, § 225Stigh Wessman (S) kl. 18.15-19.15

(§ 257-271, för Johnny Wiberg)

Tommy Gardell (S)
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Boel Jormer (S) (kl. 18.00-19.15, § 256-271,
för Eric Martell)
Brittis Benzler (V)
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Jonas Niklasson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M) (kl. 13.00-

15.00, § 225-232)

Peter Wennblad (M) (kl. 15.00-18.00,
§ 233-255, för Jesper Skalberg Karlsson)
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Lena Celion (M)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
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Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M) (kl. 13.00-19.00, § 225-267)

255)

Ola Matthing (M) (kl.18.00-19.15, § 256-271, för
Stefaan de Maecker)
Isabel Enström (MP)
Jan Svensson (V) (för Karin Wizén)
Fredrik Gradelius (C) (för Inger Olofsson)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M) (kl. 13.00-17.15, § 225-255,
delvis)

Patrik Thored (M) (kl. 17.15-19.15, § 256-271,
för Robin Storm)

Sven Bosarfve (M) (kl. 13.00-17.15, § 225-255)
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Ola Lindvall (C)
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Claes Nysell (L) (för Johan Thomasson)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Elin Bååth (Fi) (kl. 14.30-19.15, § 231-271)
Karin Persson (Fi) (kl. 13.00-14.30, § 225-230,
för Elin Bååth)

Hannes Müller (-)

Närvarande, icke tjänstgörande
Bertil Eneqvist (S)
Håkan Ericsson (S)
Ann-Christin Wallin (C)
Lars-Erik Benneck (M)
Bror Lindahl (L)
Nina Ruthström (Fi)
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Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 225

Fyllnadsval. Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2017/9

- Länsstyrelsen 2017-11-29, Dnr 201-3456-17

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2017-11-29 från sammanräkning som utvisar att Jacqueline
Ekbrant Wintland (M), Garvaregränd 3, 624 48 Slite, blir ny ersättare i regionfullmäktige
2017-12-18 – 2018-10-14 efter avgångna Jacob Dygéus.
Expedieras:
Den valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 226

Utdelning av Ungdomsledarpris 2017
KFN 2017/118, RS 2017/1078

- Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-13, § 56

Regionfullmäktige har att utdela Region Gotlands ungdomsledarpris för 2017 som är på
10 000 kronor.
Kultur- och fritidsnämndens ungdomsledarpris har i år tilldelats Fredrik Godman, VisbyRoma Hockey Ungdom.
Motiveringen till ungdomsledarpriset lyder:
”Fredrik Godman har varit en hängiven ideell ungdomstränare i 19 år. Fredrik
var med och bildade Visby-Roma Hockey Ungdom och har varit tränare där
2010-2015. Efter att ha varit tränare i huvudklubben startade han ett hockeylag
för flickor/damer, som blev en omedelbar succé. Många flickor/damer har
provat på att spela hockey, vilket har resulterat i att c:a 40 flickor/damer är
inskrivna i laget. Fredrik har ett engagemang utöver det vanliga. Han har
outtröttligt skött lagens resor, planering av träningar, is-pass samt mejlgrupper
med information till föräldrar och spelare. Han är en respekterad och omtyckt
ledare av både spelare och andra träningskollegor. Fredrik är en person som
alla alltid kunnat lita på att han löser det mesta”.
Talet till pristagaren hölls av kultur- och fritidsnämndens ordförande Filip Reinhag (S).
Diplom och prischecken delades ut av Filip Reinhag. Blommor delades ut av
regionfullmäktiges ordförande Bo Björkman (S).
Pristagaren tackade för priset och höll ett tacktal.
Region Gotlands ungdomsledarpris delas årligen ut till ”en ideellt arbetande ledare som

verkar inom föreningsdriven ungdomsverksamhet på Gotland.” För att kvalificera sig
ska man vara ”ett gott föredöme och ha mycket goda ledaregenskaper”.
Expedieras:

Kultur- och fritidsnämnden
Pristagaren

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 227
Ekokommunpriset 2017 – Regionens årliga interna miljöpris
RS 2017/764

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-27
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 327

Regionstyrelsen har utsett Fenomenalen Science Center på utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen som mottagare av 2017 års Ekokommunpris på 10 000 kronor
med följande motivering:
”För att med små medel skapat material, pedagogik och upplevelser inom konceptet
”Planetskötare” och därigenom på ett lustfyllt, spännande och intresseväckande sätt lyckats
kommunicera FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling till både de egna besökarna och
via smarta samarbeten också andra målgrupper.”
Ekokommunpriset i form av en glasskulptur samt diplom som delades ut av Meit Fohlin
och blommor delades ut av regionfullmäktiges ordförande Bo Björkman. Fenomenalens
chef tackade för priset och höll ett tacktal.
Ekokommunpriset för Region Gotlands förvaltningar och bolag delas i år ut för artonde

gången. Priset som är på 10 000 kronor ska gå till en arbetsplats inom de förvaltningar
som har ett aktivt miljöarbete som innebär minskad miljöpåverkan, har någon form av
miljöredovisning med miljönyckeltal som visar hur det går från år till år med
miljöarbetet samt har visat upp sitt miljöarbete som ett gott exempel. Tidigare års
pristagare återfinns på www.gotland.se/ekokom.
Expedieras:

Pristagaren
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 228

Revisorernas information
RS 2017/1091
Revisionsrapport. Granskning av hyror och arrenden, inklusive tomlokaler, 2017-12-01

Revisorernas ordförande Carin Backlund (M) informerade om revisorernas pågående
arbete.
Närmast har de förtroendevalda revisorerna överlämnat revisionsrapport om granskning
av hyror och arrenden, inklusive tomlokaler.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 229

Information. Återrapportering av psykisk hälsa
RS 2017/1131

Handlingsplan psykisk hälsa, 2017-10-31

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

Region Gotland har som ett av flera visionsmål att gotlänningarna ska ”ha en god hälsa
och må bäst i landet”. Som ett led i det regionala arbetet mot det målet och i det
regionala arbetet med statens överenskommelse med Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) om psykisk hälsa, genomfördes under våren 2016 en analys av psykisk
hälsa på Gotland. Analysen låg sedan till grund för den handlingsplan för psykisk hälsa
som upprättades under hösten 2016.
I 2017 års överenskommelse mellan staten och SKL ingick att följa upp och revidera
handlingsplanen samt att göra en fördjupad analys avseende barn och ungas psykiska
hälsa. Den reviderade handlingsplanen är nu framtagen.
Återrapportering av psykisk hälsa presenteras av Cecilia Krok verksamhetsledare
Vuxensam, Christine Senter verksamhetsledare Barnsam och Veronica Hermann Strateg
inom folkhälsa och välfärd, alla på regionstyrelseförvaltningen.
Anföranden
Anföranden hålls av Jan Svensson (V) och Hannes Müller (-).
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Utveckling och kvalitet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 230

Program för företagsklimatet
RS 2017/563

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-18
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 292

Regionfullmäktiges beslut
•

Program för företagsklimatet fastställs.

•

Uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen att arbeta in tilläggsyrkande på lämpligt
ställe i programmet.

I det antagna Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 anges företagsklimatet som
särskilt insatsområde.
Det har under ett antal år genomförts punktinsatser med förbättringsarbete inom
Region Gotland i syfte att förbättra företagsklimatet. Vissa insatser har även skett i
samverkan med externa aktörer. Vikten av att program sätta och skapa tydliga
standardiserade förvaltningsöverskridande processer i detta arbete är angeläget för att
säkerställa att vi når målen i tillväxtprogrammet.
Grunden till detta program för företagsklimatet kommer från det arbetsmaterial som
Michael Enlund, näringslivschef och Beata Afzelius, företagslots arbetade fram
sommaren 2016. Här ingår mycket kunskap och slutsatser från den sammanfattning som
togs fram efter Sveriges Kommuner och Landstings projekt Förenkla helt enkelt och
som avslutades 2015. Ett stort antal möten med enskilda handläggare, enhets- och
avdelningschefer ligger också till grund för detta program. Även näringslivsorganisationerna har fått yttra sig om innehållet likväl som berörda förvaltningschefer.
Allt i syfte att nå en så bred uppslutning kring innehållet som möjligt.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
näringslivet behöver ett tydligt program för företagsklimatet för att bättre säkerställa
kontinuitet till att nå framförallt de kvalitativa målen kopplade till företagsklimatet.
Genom att programsätta arbetet med väl beprövade metodiker som Sveriges
Kommuner och Landstings Förenkla helt enkelt i kombination med tydliga mål och
ägandeskap på berörda områden lägger vi grunden till att nå målen kopplade till
tillväxtprogrammet.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 230 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att program för företagsklimatet fastställs.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att program för
företagsklimat fastställs.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Isabel Enström (MP), Lars Thomsson (C), David
Lindvall (S) och Sven Bosarfve (M).
Yrkande
•

Eva Nypelius (C) yrkade bifall till regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att
samtliga nämnder, i de företagskontakter som de har, ska gå in och bidra till att
förbättra företagsklimatet å Gotland. I detta instämmer Håkan Onsjö (M), Ulf
Klasson (L) Gunnel Lindby (C), Inger Harlevi (M) Meit Fohlin (S),

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius
tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Ordföranden föreslår att uppdrag ges till regionstyrelseförvaltningen att arbeta in
tilläggsyrkande på lämpligt ställe i programmet och finner att detta bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Regional utveckling

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 231

Effekter av beslut av förändrat regelverk avseende kompensation
för kapitalkostnader
RS 2017/223 och RS 2017/925

- (Regionfullmäktige 2016-09-26, § 136)
- (Regionfullmäktige 2017-06-19, § 80)
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 296

Regionfullmäktiges beslut
•

Kapitalkostnadsbudget för 2018 beslutas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.

•

Budget för 2018 justeras med 1 253 000 kronor och innebär ett budgetresultat på
67 miljoner kronor.

Regionfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 136 att automatisk budgetkompensation för
anslagsfinansierad verksamhet ska upphöra. I samband med det beslutet gjordes en
översyn av kapitalkostnaderna för anslagsfinansierad verksamhet tio år tillbaka. Beslut
om kapitalkostnadsbudget togs i regionfullmäktige 2017-06-19, § 80. Då beslutades att
en avstämning skulle ske mot underlaget till beslut om budgetkompensation 2017
(RS 2017/925).
Avstämning har skett mot underlaget och med anledning av den stora skillnaden mot
2016 ges här förslag om justering.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Beslutet innebär en justering av budget 2018 med 1 253 000 kronor.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen föreslagit att kapitalkostnadsbudget för 2018 beslutas enligt regionstyrelseförvaltningens förslag samt att budget
för 2018 justeras med 1 253 000 kronor och innebär ett budgetresultat på 67 miljoner
kronor.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 231 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 232

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030
RS 2017/931

- Tekniska nämnden 2017-0-25, § 225
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-20, ändringsförslag efter regionstyrelsens arbetsutskott
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 330

Regionfullmäktiges beslut
•

Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 godkänns, enligt
regionstyrelseförvaltningens förslag inklusive kompletterande justeringar.

•

Det ska förtydligas i Strategier S2, punkt 7 eller i ordlistan angående enskild
vattentäkt att detta inte berör djurproduktion.

Tekniska nämnden startade arbetet med att ta fram en VA-strategi och en ny VA-plan
för att utvecklingen på VA-området de senaste åren kraftigt förändrat förutsättningarna
för VA-planeringen på Gotland.
Ambitionen med den nu föreliggande Vision och strategi för Gotlands VA-försörjning
2030, nedan kallad VA-strategin, har varit att ställa samman ett politiskt antaget
strategidokument som kan utgöra grunden för hur Region Gotland ska arbeta med
strategiska vägval när det gäller dricksvatten, spillvatten och dagvatten. VA-strategin
utgår från det gällande regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025 och består av sex
huvudstrategier med underliggande riktlinjer.
Regionstyrelseförvaltningen har deltagit i arbetet och den samlade bedömningen är att
dokumentet är genomarbetat. Eftersom olika delområden inom vattenhantering så
starkt påverkar varandra, är det mer eller mindre nödvändigt att ha en samlad strategi,
som hanterar alla delområden. Förslaget till VA-strategi har enligt förvaltningens
bedömning stora möjligheter att fylla denna funktion.
Regionstyrelsens arbetsutskott diskuterade ett antal punkter i förslaget till Vision och
strategi för Gotlands VA-försörjning 2030 och överlämnade ärendet utan eget yttrande
till regionstyrelsen. Regionstyrelseförvaltningen redovisar i bilaga kommentarer till detta
och förslag till ändringar.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att VA-strategin
godkänns.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 232 forts.
Anföranden
Anföranden hålls av Tommy Gardell (S), Daniel Heilborn (MP), Anna Hrdlicka (M) och Claes
Nysell (L).
Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkande om att
ett förtydligande ska ske, av Strategier S2, punkt 7 (sid. 5) eller i den följande
ordlistan, angående enskilda vattentäkter att detta inte berör djurproduktion. I detta
instämmer Tommy Gardell (S).

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons
tilläggsyrkande och finner att regionstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 233

Information. Fördelning av internbudget för nämnderna
RS 2017/7

- Styrelsen och nämndernas internbudgetar
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-23

Regionfullmäktiges beslut
•

Informationen tas emot och läggs till handlingarna.

I beslutet om en förändrad planeringsprocess, se regionstyrelsen 2014-10-30 § 314, ingår
att alla nämnder ska anmäla sin internbudget till regionfullmäktige. Syftet är att få en
samlad bild av organisationens resursfördelning inför kommande år.
Slutlig driftbudgetram kommer att finnas i dokumentet Strategisk plan och budget
2018 - 2020.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 234

Begäran om kapitaltillskott och kapitaltäckningsgaranti för
Inspiration Gotland
RS 2017/1008

- Inspiration Gotland 2017-11-06
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-07
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 323

Regionfullmäktiges beslut
•

En kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att bolaget
vid varje tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom kapitaltillskott från
Region Gotland.

Inspiration Gotland AB prognostiserar i dagsläget ett underskott på ca 2 miljoner
kronor. Det egna kapitalet uppgick 2016-12-31 till 1,3 miljoner kronor varav
0,1 miljoner kronor i bundet eget kapital. Det betyder att bolaget inte har möjlighet att
täcka befarat underskott och att krav på kontrollbalansräkning finns. Bolaget vänder sig
nu till ägaren med en begäran om en kapitaltäckningsgaranti som vid varje tidpunkt
garanterar det bundna egna kapitalet.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt bolagets begäran med anledning av den
pågående processen med överflyttning av verksamheten in i Region Gotland. Dock
understryks att bolaget behöver göra sitt yttersta för att minimera underskottet 2017.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt att en kapitaltäckningsgaranti ställs för Inspiration Gotland AB innebärande att bolaget vid varje
tidpunkt garanteras det bundna egna kapitalet genom kapitaltillskott från Region
Gotland.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S), Håkan Onsjö (M) och Björn Jansson (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Inspiration Gotland
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 235

Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
RS 2017/603

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 407
- Socialnämnden 2017-09-20, § 118
- Tillgänglighetsrådet 2017-09-26, § 31
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-15
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 290

Regionfullmäktiges beslut
•

Egenavgifter för hjälpmedel fastställs enligt förvaltningens förslag med undantag av
avgifter för hörapparater som förblir oförändrade.

•

Avgifterna träder i kraft 2018-04-01.

Tillsammans med företrädare för berörda förvaltningar har genomförts översyn av
egenavgifter för hjälpmedel. Förslag har översänts till socialnämnden och hälso- och
sjukvårdsnämnden på remiss. Ärendet har också behandlats i tillgänglighetsrådet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår egenavgifter med ledning i förslag och remissvar.
Nivåerna på egenavgifter och högkostnadsskydd är synkroniserade med de som
tillämpas inom Stockholm läns landsting.
Hjälpmedelskommittén har fastställt ett antal utgångspunkter för arbete med egenavgifter. Med grund i dessa förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta avgifter
för vissa hjälpmedel, dels hyra för vissa hjälpmedel. Modellen är utformad med
utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer från framförallt
Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar ingen egenavgift,
samma åldersgräns som för patientavgifter. Avgiften för tyngdtäcken och ortopediska
skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för hjälpmedel som motsvarar produkter
som även personer utan funktionsnedsättning har kostnader för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1,1 miljon kronor per år till ca 2 miljoner
kronor per år.
Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp under 2019.
Regionstyrelsen har beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att följa upp
konsekvenserna och modellen för hjälpmedel under 2019.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 235 forts.
Styrelsen har även beslutat att regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att återkomma
med förbättringar avseende arbetssätt och incitament att använda och att återlämna eller
återanvända hjälpmedel, med fokus på brukarnas behov och regionens ekonomi.
Regionstyrelsen har föreslagit att egenavgifter för hjälpmedel fastställs enligt förvaltningens
förslag med undantag av avgifter för hörapparater som förblir oförändrade.
Yrkanden
•

Stefaan De Maecker (MP) yrkar att de nya avgifterna ska träda i kraft den 1 april.

•

Eva Nypelius (C) yrkar, med instämmande av Anna Hrdlicka (M) att de nya avgifterna
ska träda i kraft 1 januari.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Stefaan De Maeckers
yrkande om ikraftträdande 1 april och Eva Nypelius yrkande om att de ska träda i kraft
den 1 januari. Ordföranden finner att regionstyrelsens förslag tillsammans med att
avgifterna ska träda i kraft den 1 april bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Tillgänglighetsrådet
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 236

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2017
RS 2017/925

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-11
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 295

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 6 501 000 kronor.

•

Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 6 501 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.

Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar och internränta, ska justeras till 2017 års nivå i
budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt sett
innebär detta att nämndernas ramar ökas med 6 501 000 kronor och att det budgeterade
resultatet för regionen blir 20 miljoner kronor. Budgetresultatet för 2018 kommer att
justeras utifrån detta beslut.
Från och med 2018 upphör den automatiska budgetkompensationen för kapitalkostnader enligt beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att justering medges för de ökade kapitalkostnaderna och att medel anvisas ur regionens Eget kapital.
Regionstyrelsen har, i likhet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 237

Förslag till ny hamntaxa 2018 för Region Gotlands hamnar
RS 2017/773

- Tekniska nämnden 2017-08-23, § 186
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 300

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.

•

Ny hamntaxa gäller från och med 2018-01-01.

•

Tekniska nämnden får rätt att reglera avgiftsbeloppen i hamntaxan när index ändras,
dock inte oftare än en gång årligen.

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en höjning
av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till
”branschen”.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar har i
huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats upp
med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt.
Punkthöjningar har skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt ISPSkoden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där kalk
ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet.
Vad avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de
ökade kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer på
rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn.
Fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till ”branschen”. Avgiftsmaximerat gross
tonnage (GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras också. Taxan för leverans
av elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 237 forts.
Regionstyrelseförvaltningen är positiva till tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa
2018 och de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2018”.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrt tekniska nämndens begäran.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget och även föreslagit att tekniska nämnden får rätt att,
när index ändras, reglera avgiftsbeloppen i hamntaxan därefter, dock inte oftare än en
gång årligen.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 238

Förslag till ändring av tandvårdstaxa
RS 2017/903

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 423
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-20
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 299

Regionfullmäktiges beslut
•

Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket)
beräkningsmodell, baserat på Folktandvården Gotlands kostnader.

•

Folktandvårdens egen prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.

•

Indexuppräkning av de priser som inte följer referenspriserna ska ske enligt LPIK
för oktober föregående år och ska i fortsättningen beslutas av hälso- och sjukvårdsnämnden.

•

Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset och revideras av hälso- och
sjukvårdsnämnden enligt beslut RF 2013-10-14, § 110 .

•

Ny taxa ska gälla från 2018-01-15.

Det statliga tandvårdsstödet bygger på att det är fri prissättning inom tandvården i
Sverige. Det vill säga att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser.
Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014 följt det statliga referenspriset.
Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört med TLV:s
beräkningsmodell, ger inte ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för 17
av de vanligaste åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg
ersättning motsvarande drygt 3 miljoner kronor per år.
Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte ingår i
högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för allmäntandvård och
specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 238 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot den justering som föreslås.
Region Gotlands priser ska stämmas av mot övriga landsting samt mot de egna
kostnaderna. Denna avstämning beskrivs i underlaget för beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det är viktigt att tandvården på Gotland ser över sin effektivitet och sina självkostnader
löpande så att priset ut mot patient inte speglar en ineffektiv organisation. Det finns idag
ingen anledning att tro att så är fallet.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 239

Förslag till taxa för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen samt lagen om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare
RS 2017/821

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2017-10-18
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-27
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 326

Regionfullmäktiges beslut
•

Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen(2010:1622) fastställs
enligt regionstyrelseförvaltningens förslag. Förändrad taxa träder i kraft 2018-01-01.

•

Taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt tobakslagen(1993:581), lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel(2009:730) samt lagen om e-cigaretter och
påfyllnadsbehållare(2017:425) fastställs enligt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Förändrad taxa träder i kraft 2018-01-01.

Enheten för livsmedel och alkoholtillstånd/tillståndsmyndigheten för alkohol- och
tobak, vid samhällsbyggnadsförvaltningen, har föreslagit justering av avgiftsnivån
avseende taxan för prövnings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Verksamheten är intäktsfinansierad och
motivet för justeringarna är verksamhetsanpassning samt en rättvisare taxa.
Ny lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare trädde i kraft
2017-07-01. Lagen innebär en anmälningsplikt till kommuner för de verksamheter som
vill sälja e-cigaretter och påfyllnadsbehållare. Region Gotland har tillsynsansvar och
kontroll av egentillsyn. Avgiften för Regionens handläggning av anmälan och tillsyn av
försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare föreslås ligga på samma nivå som
anmälan av tobak, 1 700 kronor och följa samma modell med nedsättning vid
försäljning av fler produkter (tobak, folköl, läkemedel).
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 239 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enheten för livsmedel-, alkohol- och tobakstillstånd
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 240

Förslag till taxa för prissättning av vattenanalyser
RS 2017/901

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 416
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-18
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 298

Regionfullmäktiges beslut
•

Priser för vattenanalyser fastställs enligt hälso- och sjukvårdsnämndens föreslagna
prislista.

•

Priserna gäller från och med 2018-01-01.

Regionfullmäktige beslutade 2016-02-22 om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland (LMCG). Detta på grund av att
priserna inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK (landstingsprisindex med kvalitetsjusterade
löner) enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan beslutet har behovet av nya
prover identifierats för LMCG att hantera, varför dessa prover behöver prissättas. Detta
gäller bland annat laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, bland annat beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också självkostnaden.
Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om justering
av prislistan. Vattenanalyser köps av privatpersoner eller teknikförvaltningen.
Privatpersoner betalar enligt prislistan då priset är inklusive moms. Då teknikförvaltningen debiteras för vattenanalyser justeras priset genom att momsen dras av.
Justeringen av priser är gjord på två sätt. Den ena är indexuppräkning av befintliga
priser med 2,4 procent. Den andra är fastställande av priser som tidigare inte funnits.
Indexuppräkningen kan göras av hälso- och sjukvårdsnämnden enligt tidigare beslut i
regionfullmäktige, men för att helheten ska bli tydlig så väljer nämnden att ta med hela
listan för beslut.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 240 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 241

Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och
övriga nämnder
RS 2017/580

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 311

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder
antas för att träda i kraft 2018-01-01.

•

Riktlinjer vid konkurrensutsättning upphävs per utgången av år 2017.

Utifrån de moderniseringsbehov en ny kommunallag (2017:725) väcker och allmänna
önskemål om att nämnderna så långt möjligt bör sträva efter enhetliga arbetsformer,
remitterades övriga nämnder möjligheten att lämna synpunkter på följande:
1. Ett gemensamt reglemente föreslås för styrelsen och nämnderna.
2. Reglementet föreslås innehålla tre delar: en första orienterande del, en andra
gemensam del och en tredje nämndspecifik del.
3. Den gemensamma delen föreslås bygga på regionstyrelsens gällande reglemente
avseende 2 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och arbetsformer, med
anpassningar till den nya lagen.
4. Den nämndspecifika föreslås basera sig på nämndernas kompetens enligt nu gällande
reglementen (oftast angiven i 1-2 §§ i befintliga reglementen), med anpassningar till
den nya lagen. Idén är att i reglementet regleras mer ansvar för verksamhetsområden
(typ 1 §) än aktiviteter (typ 2 §). Nämnderna ska här bidra med synpunkter på
uppdateringar av sådant som tillkommit eller som ska utgå.
Valnämnden och kultur- och fritidsnämnden har inte yttrat sig. Övriga nämnder har
tillstyrkt en strävan mot det gemensamma, även om skolnämnderna försett sina
yttranden med förbehåll.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår regionstyrelsen att föreslå fullmäktige att anta
gemensamt reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder. De individuella nämndreglementena kommer att behandlas i separata ärenden.
Riktlinjerna för konkurrensutsättning har i relevanta delars inarbetats i gemensamma
bestämmelser om avtal, upphandling och privata utförare. Riktlinjerna föreslås därför att
upphävas.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 241 forts.
Regleringen av undertecknande av handlingar uppmärksammas också. Ordningen med
kontrasignatur av sekreteraren föreslås överges och att det istället blir en fråga för
högsta tjänstgörande tjänsteman under det ärende avtalet etc. beslutades.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget om nytt reglemente med allmänna bestämmelser för
regionstyrelsen och övriga nämnder.
Anförande
Anförande hålls av Meit Fohlin (S).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 242

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden
RS 2017/948

- Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-19, § 91
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 312

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden antas för att träda i kraft 2018-01-01,
varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Barn- och utbildningsnämnden har tillstyrkt att reglementena
baseras på en gemensam del. Nämnden, som erinrat om att fullmäktige 2015-12-14,
§ 313 uppdragit om en översyn i elevhälsofrågor, har vidare velat ha ytterligare
möjligheter att yttra sig över ett slutförslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder mot att
efter redan genomförd remiss besluta ifråga om nytt reglemente. Det nya reglementet
kompletteras av reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder. Av det senare reglementet framgår av 1 kap. 5 § att det är nämnden som
utifrån lag och mål svarar för en tydlig och ändamålsenlig organisation samt utfärdar de
närmare instruktioner som behövs för verksamheten.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall det enligt 2 kap. 25 § skollagen finnas
elevhälsa. Elevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser.
Regionstyrelseförvaltningen finner att det finns anledning att ha en upplysande
bestämmelse om elevhälsa i barn- och utbildningsnämndens reglemente. Hur elevhälsoverksamheten närmare skall organiseras är en uppgift för nämnden.
Vidare saknas idag en tydlig reglering av ansvaret för särskild utbildning för vuxna enligt
21 kap. skollagen (s.k. särvux eller lärvux). Därför har det inarbetats i förslaget.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att reglemente antas med dessa ändringar.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 242 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för barn- och utbildningsnämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 243

Reglemente för byggnadsnämnden
RS 2017/949

- Byggnadsnämnden 2017-09-13, § 151
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 313

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för byggnadsnämnden antas för att träda i kraft 2018-01-01, varvid det
ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Byggnadsnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på en
gemensam del. Nämnden har vidare förtjänstfullt analyserat nämndens uppdrag och
föreslagit vissa ändringar. Därutöver har nämnden föreslagit att utöver hänvisningen till
plan- och bygglagen (PBL) bör det även övergripande hänvisas till plan- och
byggförordningen.
Regionens skyldigheter skall regleras i lag. Regionstyrelseförvaltningen anser därför att
det räcker med en hänvisning till PBL på övergripande nivå. I övrigt moderniseras
uppgiftskatalogen enligt byggnadsnämnden analys förutom att göra skyddsområden
enligt 7 kap. MB exklusiv för byggnadsnämnden, då t.ex. vattenskyddsområdesfrågor
bereds av tekniska nämnden. Smärre redaktionella grepp har vidare tagits. Däremot har
den otympliga framställningen i tabeller fått bestå vid denna översyn.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att nytt reglemente antas med dessa ändringar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för byggnadsnämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 244

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
RS 2017/950

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-09-20, § 92
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 314

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antas för att träda i kraft
2018-01-01, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har tillstyrkt att
reglementena baseras på en gemensam del. Nämnden, som erinrat om att fullmäktige
2015-12-14, § 313 uppdragit om en översyn i elevhälsofrågor, har vidare velat ha
ytterligare möjligheter att yttra sig över ett slutförslag.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det inte finns några formella hinder mot att
efter redan genomförd remiss besluta ifråga om nytt reglemente. Det nya reglementet
kompletteras av reglemente med allmänna bestämmelser för regionstyrelsen och övriga
nämnder. Av det senare reglementet framgår av 1 kap. 5 § att det är nämnden som
utifrån lag och mål svarar för en tydlig och ändamålsenlig organisation samt utfärdar de
närmare instruktioner som behövs för verksamheten.
För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan,
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan skall det enligt 2 kap. 25 § skollagen finnas
elevhälsa. Elevhälsan skall omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och
specialpedagogiska insatser. Av 2 kap. 26 § skollagen framgår att det är frivilligt att
ordna elevhälsa för kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna.
Regionstyrelseförvaltningen finner att det finns anledning att ha en upplysande
bestämmelse om elevhälsa i gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente. Hur
elevhälsoverksamheten närmare skall organiseras är en uppgift för nämnden.
Med anledning av avskaffandet av kultur- och fritidsnämnden skall gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ha ansvar för ungdomsverksamhet i form av ungdomsgårdar
m.m. samt bidrag till studieförbund (se regionfullmäktige 2017-09-25, § 117). Detta har
inarbetats i förslaget.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 244 forts.
Vidare noteras att regionfullmäktige 2017-03-27, § 32 och § 33 bl.a. uttalade i sig om
ansvarsfrågor rörande mottagning och bostadsförsörjning för nyanlända. Dessa beslut
har i detta ärende för gymnasie- och vuxenutbildnings del främst uppfattats vara
klarlägganden eller preciseringar av nämndens uppdrag. Någon ändring är inte avsedd
med föreliggande förslag.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till nytt reglemente för gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 245

Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden
RS 2017/951

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 412
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 15

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden antas för att träda i kraft 2018-01-01,
varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

•

Regionfullmäktige upphäver från och med 2018-01-01 dess beslutade reglemente för
läkemedelskommittén.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Hälso- och sjukvårdsnämnden har tillstyrkt att reglementet
baseras på en gemensam del. Beträffande nämndens egna uppgifter har den framfört
önskemål om tydligare gränsdragning mellan regionstyrelsen och nämnden, om att
samverkansnämnden omnämns även om den regleras i ett annat sammanhang och att
formellt görs även läkemedelskommitténs reglemente till en fråga för nämnden. I frågan
om läkemedelskommittén har nämnden även väckt ett förslag om revidering av
innehållet (se ärende RS 2017/905).
Vad gäller frågan om samverkansnämnden föreslås här att nämnden ska biträda
regionens ledamöter i samverkansnämnden.
När det gäller gränssnittet mellan regionstyrelsen och hälso- och sjukvårdsnämnden
pågår vid sidan av denna översyn ett utredningsarbete. Alltså föreslås inte nu någon ny
skrivning.
Av 1 § lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer framgår att regionen bestämmer
hur många sådana kommittéer som skall finnas och vilket organ inom regionen som
skall tillsätta en kommitté. Således kan en nämnd vara det organet. Regionstyrelseförvaltningen delar bedömningen att läkemedelskommittén formellt bör underställas
hälso- och sjukvårdsnämnden. Detta sker lämpligast genom att nämnden enligt 6 § lagen
(1996:1157) om läkemedelskommittéer även får fastställa behövliga styrdokument för
kommittén.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 245 forts.
Vidare föreligger överlappande skrivningar om sjukresor i hälso- och sjukvårdsnämndens och tekniska nämndens reglementen. I detta förslag anges att hälso- och
sjukvårdsnämnden även fortsättningsvis skall ha ansvaret för sjukresor till utomlänsvård
medan ansvaret för sjukresor inom länet, som idag hanteras av tekniska nämnden, även
reglementsenligt föreslås förtydligas i tekniska nämndens reglemente.
Sammanfattningsvis rekommenderas regionstyrelsen föreslå fullmäktige att anta förslag
till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden och att upphäva reglementet för
läkemedelskommittén.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för hälso- och sjukvårdsnämnden och
att upphäva reglementet för läkemedelskommittén.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 246

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
RS 2017/952

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2017-09-18, § 105
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 316

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden antas för att träda i kraft
2018-01-01, varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillstyrkt att reglementena
baseras på en gemensam del. Nämnden har även framhållit att en redaktionell översyn
av nämndens ansvarsområden kunde vara befogad.
Inom ramen för denna översyn har nämndens uppdrag inte varit föremål för någon
djupare analys i regionstyrelseförvaltningen. Emellertid noteras att lagen (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor ersatt tidigare lagstiftning på området. Ändringar till
följd av detta har inarbetats i reglementet
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att reglemente antas med dessa ändringar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 247

Reglemente för socialnämnden
RS 2017/953

- Socialnämnden 2017-09-20, § 128
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 317

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för socialnämnden antas, efter att sista stycket § 2 i regionstyrelseförvaltningens förslag 2017-10-24 utgår. Reglementet träder i kraft 2018-01-01,
varvid det ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Socialnämnden har tillstyrkt ett gemensamt reglemente samt
lämnat synpunkter på utformning. Vidare har nämnden anfört att nämnden inte längre
yttrar sig regelmässigt i ärende enligt alkohollagen, hemvärnsförordningen och om
anordnande av visst automatspel, varför dessa frågor bör tas bort ur reglementet.
Överförmyndarnämnden har upprepade gånger föreslagit (se RS 2014/519, 2016/706
och RS 2017/957) att uppgiften att administrera och arvodera särskilt förordnade
vårdnadshavare för ensamkommande flyktingbarn som inte tidigare har varit i familjehem flyttas över till socialnämnden. Skälet för detta är att socialnämnden kan påverka
vem som utses till sådan vårdnadshavare. Det kan inte överförmyndarnämnden.
Socialnämnden har avstyrkt förslaget (se RS 2016/706). Socialnämnden menar sammanfattningsvis att verksamheten inte alltid har närmare koppling till socialnämnden och att
det kan finnas fördelar med överförmyndanämnden fortsatt sköter uppgiften.
Enligt regionstyrelseförvaltningen bör en styrningsprincip för organisationen vara att så
långt möjligt internalisera de kostnader som följer på en nämnds olika val eller beslut.
Härav följer att socialnämnden bör svara för de följdeffekter dess val av sådana
vårdnadshavare kan ha. Regionstyrelseförvaltningen anser således att överförmyndarnämndens förslag skall följas. Det påverkar överförmyndarnämndens och
socialnämndens reglementen.
Vidare under handläggningen har förvaltningen väckt frågor om hur ersättare bör kallas
in vid förhinder. Av 2 kap. 6 § förslaget till reglemente med allmänna bestämmelserna
för regionstyrelsen och övriga nämnder framgår att förhinder anmäls till kansliet som
sedan ombesörjer resten.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 247 forts.
Det har emellertid framkommit att t.ex. hälso- och sjukvårdsnämnden frivilligt tillämpar
en rutin där ledamoten med förhinder i första hand ombesörjer inkallande av ersättare.
Det kan ha fördelar med att ledamöter, ersättare och kansli utvecklar kompletterande
rutiner. Däremot är det inte ett tillräckligt skäl för att ändra nuvarande skrivning i
reglementet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att reglemente antas med dessa ändringar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för socialnämnden med ändringen att
sista stycket 2 § i förslaget till reglemente för socialnämnden utgår och i stället införs i
sista stycket 2 § i förslaget till reglemente för överförmyndarnämnden. Detta innebär att
överförmyndarnämnden från socialnämnden tar över ansvarar för administration av och
ersättningen till särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som
tidigare inte varit familjehem
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 248

Reglemente för tekniska nämnden
RS 2017/954

- Tekniska nämnden 2017-09-20, § 222
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 318

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för tekniska nämnden antas att träda i kraft 2018-01-01, varvid det
ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:25) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Tekniska nämnden har tillstyrkt att reglementet baseras på en
gemensam del. När det gäller nämndens eget uppdrag har nämnden lämnat synpunkter
på om nämnden fortsatt har ett allmänt bostadsförsörjningsansvar eller om det ligger på
bostadsbolaget, om ändrad lydelse om ansvaret för enskilda vägar, om regleringen om
redovisning av investeringar ses över och om förvaltningens uppdragsstyrda
verksamhet.
Regionstyrelseförvaltningens bedömer att tekniska nämnden har en poäng i att
bostadsförsörjningen på övergripande nivå är en uppgift för regionstyrelsen. Det
övergripande perspektivet skall sedan via bl.a. ägarstyrning av AB Gotlandshem
omsättas i operativ verksamhet. Bostadsförsörjning är dock mer än bara egen
produktion av bostadstjänster. Tekniska nämnden sköter bl.a. in- och uthyrning av
bostadslägenheter. Därför föreslås att bostadsförsörjningsfrågor som kompetensskapande grund för nämndens åtgärder kvarstår i reglementet.
Nämndens förslag till förtydligande av förutsättningar och beslut i fråga om enskilda
vägar godtas. Med hänsyn till att regionstyrelsen den 16 juni 2016, § 147 antagit riktlinjer
för redovisning av investeringar som i avsnitt 15 innehåller regler för slutredovisning,
bör motsvarande reglering i tekniska nämndens reglemente inte vara kvar.
När det gäller förvaltningens uppdragsstyrda verksamhet handlar det som tekniska
nämnden framhåller i praktiken om samspelet mellan nämnder och förvaltningar på
samhällsbyggnadsområdet. Regionstyrelseförvaltningen finner att en ytterligare
formalisering av samspelet i reglementsform inte nödvändigtvis leder framåt. Samspelet
bör snarare växa i fram i flexibla arbets- och förhållningssätt berörda emellan.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 248 forts.
I samband med att regionstyrelsens nu gällande reglemente behandlades i styrelsen,
påtalades behovet av en översyn om gränssnittet i frågor om egendomsförvaltning
mellan styrelse och tekniska nämnden.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att reglemente antas med dessa ändringar.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för tekniska nämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 249

Reglemente för valnämnden
RS 2017/955

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 319

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för valnämnden antas att träda i kraft 2018-01-01, varvid det ersätter
tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Valnämnden har avstått ifrån att yttra sig.
Regionstyrelseförvaltningen har rekommenderat regionstyrelsen att föreslå fullmäktige
att anta förslag till reglemente för valnämnden.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för valnämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Valnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 250

Reglemente för patientnämnden
RS 2017/956

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 320
- Patientnämnden 2017-09-14, § 36

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för patientnämnden antas att träda i kraft 2018-01-01, varvid det
ersätter tidigare reglemente för nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Patientnämnden har tillstyrkt att reglementena baseras på en
gemensam del. Nämnden har även förtjänstfullt lämnat förslag på hur regleringen av
dess specifika uppgifter kan utformas.
Regionstyrelseförvaltningen följer med några mindre redaktionella ändringar patientnämndens förslag och har föreslagit att reglementet tillstyrks.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för patientnämnden.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Patientnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 251

Reglemente för överförmyndarnämnden
RS 2017/957

- Överförmyndarnämnden 2017-09-19, § 109
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 321

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för överförmyndarnämnden antas, med tillägg under § 2 med
”Nämnden ansvarar för administration av och ersättningen till särskilt förordnade
vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte varit familjehem”.

•

Reglementet träder i kraft 2018-01-01, varvid det ersätter tidigare reglemente för
nämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Överförmyndarnämnden, som tidigare lämnat ett förslag på ett
nytt reglemente för egen del (se RS 2016/706), har tillstyrkt att reglementena baserat på
en gemensam del. Förutom redaktionella synpunkter har nämnden för egen del
framhållit att uppgiften att förordna gode män åt ensamkommande barn bör framgå.
Vidare har nämnden återkommit med förslaget (se RS 2014/519 och 2016/706) att
uppgiften att administrera och arvodera särskilt förordnade vårdnadshavare för
ensamkommande flyktingbarn som inte tidigare har varit i familjehem flyttas över till
socialnämnden. Skälet för detta är att socialnämnden kan påverka vem som utses till
sådan vårdnadshavare. Det kan inte överförmyndarnämnden. Socialnämnden har
avstyrkt förslaget (se RS 2016/706). Socialnämnden menar sammanfattningsvis att
verksamheten inte alltid har närmare koppling till socialnämnden och att det kan finnas
fördelar med överförmyndarnämnden fortsatt sköter uppgiften.
Enligt regionstyrelseförvaltningen bör en styrningsprincip för organisationen vara att så
långt möjligt internalisera de kostnader som följer på en nämnds olika val eller beslut.
Härav följer att socialnämnden bör svara för de följdeffekter dess val av sådana
vårdnadshavare kan ha. Regionstyrelseförvaltningen anser således att överförmyndarnämndens förslag skall följas. Det påverkar överförmyndarnämndens och
socialnämndens reglementen.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt förslaget till reglemente.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 251 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för överförmyndarnämnden med
tillägg under § 2 med ”Nämnden ansvarar för administration av och ersättningen till
särskilt förordnade vårdnadshavare för ensamkommet flyktingbarn som tidigare inte
varit familjehem”.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Överförmyndarnämnden
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 252

Reglemente för regionstyrelsen m.m.
RS 2017/962

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 322

Regionfullmäktiges beslut
•

Reglemente för regionstyrelsen antas och träder i kraft 2018-01-01, varvid det
ersätter tidigare reglemente för styrelsen.

•

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphävs per utgången av år 2017, varvid
uppdragen som ledamot och ersättare i den nämnden återkallas.

•

Reglemente för Gotlands miljöråd upphävs per utgången av år 2018.

•

Reglemente för pensionärsrådet inom Region Gotland upphävs per utgången av år
2018.

•

Reglemente för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättningar upphävs per utgången av år 2018.

Med anledning av att en ny kommunallag (2017:725) träder i kraft 2018-01-01 initierade
regionstyrelseförvaltningen en översyn av regionens reglementen och nämnderna
remitterades. Vidare har behovet av en lösning på avskaffandet av kultur- och
fritidsnämnden påkallat översyn. Det finns även tidigare utredningsuppdrag om
gränssnittsfrågor mellan styrelsen och framförallt hälso- och sjukvårdsnämnden och
tekniska nämnden.
Nämndernas allmänna befogenheter, skyldigheter och arbetsformer grundar sig, i allt
väsentligt, på en gemensam bas. Det ökar möjligheten för förtroendevalda och anställda
att orientera sig i regionen. Vidare kan då mera fokus läggas på nämndernas specifika
uppdrag. Översynen presenteras därför i ett ärende om reglemente med allmänna
bestämmelser för regionstyrelsen och övriga nämnder och ett ärende per nämnd som
kan bedömas vara kvar efter utgången av år 2017. I fortsättningen behandlas
regionstyrelsens reglemente.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 252 forts.
Enligt regionfullmäktiges beslut 2017-09-25, § 117 ska regionstyrelsen ta över kulturverksamhet (motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen),
folk- och länsbiblioteksverksamhet (enligt bibliotekslagen), fritidsverksamhet
(motsvarande det som idag drivs inom kultur- och fritidsförvaltningen), handläggning av
tillstånds- och registreringsansökningar enligt lotterilagstiftningen och budget- och
skuldrådgivning till skuldsatta personer enligt socialtjänstlagen. Detta har inarbetats i
reglementet.
Ansvaret för funktionen tjänsteman i beredskap (s.k. TIB) har lagts till under krisledning
och beredskap.
I fråga om gränssnittet till hälso- och sjukvårdsnämnden pågår ett annat arbete. Något
förslag läggs inte här. Vad gäller gränssnittet till tekniska nämnden har vissa ändringar
rörande fastighetsförsäljning och anknytande frågeställningar behandlats i ärendet
om tekniska nämndens reglemente. Något förslag läggs inte här.
Regionfullmäktige beslutade 2017-03-27, §§ 32 och 33 i frågor om ansvar för
mottagande och bostadsförsörjning för nyanlända. Något förslag om inarbetning har
inte lagts här. Det kan dock diskuteras om ansvaret för bosättning (§ 32) bör inarbetas.
Vad gäller miljörådet, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet är det fråga om
samrådsorgan och inte nämnder eller nämndberedningar. Det kan dock skapa oklarhet
om det är fråga om en nämnd eller en fullmäktigeberedning när fullmäktige tillsätter
personer och fastställer reglementen. Denna oklarhet bör undanröjas genom att
samrådsfrågorna underordnas en nämnd. Under handläggningen har det framförts att
den nämnden i samtliga fall ska vara regionstyrelsen. Dessa reglementen föreslås därför
upphävas med utgången av denna mandatperiod (några nya val av funktionärer ska inte
göras). Det ankommer därefter på styrelsen att ta fram ändamålsenliga instruktioner för
samråden. Framställningarna från Aktiva seniorer och PRO om att fullmäktige ska
besluta om ändring av reglemente för pensionärsrådet i fullmäktige (se RS 2015/463)
lämnas därmed utan vidare åtgärd.
Även frågan om att fullmäktige fastställt reglemente för centrala samverkanskommittén
kan diskuteras. Det är rimligen frågan om ett avtal mellan berörda parter och det är
regionstyrelsen, regelmässigt genom direktören som företräder regionen som part.
Något färdigt förslag är dock inte utrett för att lägga fram här.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 252 forts.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt föreslaget till reglemente och har föreslagit att
−

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden upphävs per utgången av år 2017,
varvid uppdragen som ledamot och ersättare i den nämnden återkallas.

−

Reglemente för Gotlands miljöråd upphävs per utgången av år 2018.

−

Reglemente för pensionärsrådet inom Region Gotland upphävs per utgången av år
2018.

−

Reglemente för Region Gotlands tillgänglighetsråd för personer med funktionsnedsättningar upphävs per utgången av år 2018.

Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget till reglemente för regionstyrelsen.
Regionstyrelsen har även beslutat att förutsatt att regionfullmäktige beslutar, om att
upphäva reglementen för miljöråd, pensionärsrådet och tillgänglighetsrådet per utgången
av år 2018, får regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på ny
struktur för samverkan gällande miljöfrågor, pensionärsfrågor och tillgänglighetsfrågor.
Uppdraget ska redovisas under 2018.
Anm: Regionstyrelsen beslöt även att frågan om regionstyrelsens funktion som

krisledningsnämnd skulle hanteras i särskild punkt vid sammanträdet. (se Rs § 346).
Detta ärende återfinns i nästa paragraf – Rf § 253 Reglemente för krisledningsnämnd – i
fullmäktiges protokoll.
Anförande
Anförande hålls av Anna Hrdlicka (M).
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Miljörådet
Pensionärsrådet
Tillgänglighetsrådet
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 253

Reglemente för krisledningsnämnden
RS 2017/1072

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11- 23
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 346

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionfullmäktige antar reglemente för en ny krisledningsnämnd att träda i kraft den
1 januari 2018.

•

Vad som anges om regionstyrelsens uppdrag såsom krisledningsnämnd i Region
Gotlands regler och planer på området gäller istället den nya krisledningsnämnden.

•

Regionfullmäktige väljer ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden samt
ordförande, förste vice ordförande och andre vice ordförande enligt följande.

•

Ledamöter: Meit Fohlin, ordförande (S), Filip Reinhag, 1:e vice ordförande (S), Eva
Nypelius, 2:e vice ordförande (C), Isabel Enström (MP), Brittis Benzler (V), Lars
Thomsson (C) och Anna Hrdlicka (M).

•

Ersättare: Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Stefaan De Maecker (MP), Saga
Carlgren (V), Stefan Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C) och Stefan Wramner (M).

•

Regionstyrelsen svarar för planering, budget och personal åt krisledningsnämnden.

Med anledning av en ny kommunallag (2017:725) har förslag till reglementsöversyn
remitterats nämnderna. Fråga har i samband med regionstyrelsens behandling av
reglementsförslagen väckts om att det vore lämpligare med en särskild krisledningsnämnd med sju ledamöter och lika många ersättare i stället för att fortsätta med hela
regionstyrelsen.
Krisledningsnämnden är reglerad i 2 kap. lagen (2006:544) om kommuners och
landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.
Utifrån lagen har regionstyrelseförvaltningen utarbetat ett förslag till reglemente. I
förslaget ligger att nämnden har mandattid från årsskifte till årsskifte.
En konsekvens härav är att regionstyrelsens tillikauppgift att vara krisledningsnämnd
skall upphöra och därmed utgå ur förslaget till regionstyrelsens reglemente (se 12 §).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 253 forts.
Önskemål om personunion med regionstyrelsens arbetsutskott har framförts. Det
ankommer dock enligt 3 kap. 9 § nu gällande kommunallag (och enligt 5 kap 1 § nya
kommunallagen) på fullmäktige att välja ledamöter och ersättare i nämnder och
beredningar m.m.
Budgetfrågan hinner inte utredas. Det bedöms inte var ett hinder för beslut.
Regionstyrelsen föreslås bistå krisledningsnämnden med erforderliga resurser. Det
föreslås uttryckas även i 12 § regionstyrelsens reglemente att den skall bistå krisledningsnämnden.
Regionstyrelsen har tillstyrkt förslaget om reglemente för krisledningsnämnd.
Anm: Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden sker i särskild valparagraf,

se Rf § 264 i detta protokoll.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Krisledningsnämnd
Regionstyrelseförvaltningens kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 254

Försäljning av del av AB Gotlandshems fastigheter
RS 2017/804

- (Regionfullmäktige 2017-02-27, § 8)
- AB Gotlandshem 2017-10-24
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-25
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 332

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpeavtal för följande tre objekt godkänns:
- I bolag paketerade fastigheter Visby Bogen 1 och Stäven 1.
- Fastigheten När Mickelgårds 1:32.
- Fastigheterna Havdhem Spenarve 1:46, 1:51 och 1:52 .

Reservation
Följande reserverar sig enligt särskilt yttrande ,se nedan:
Brittis Benzler (V, Saga Carlgren (V), Per Edman (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria
Bauer (V), Lars Bjurström (V) och Jan Svensson (V).
Följande reserverar sig och ansluter till Brittis Benzlers (V) yrkande:
Eva Pettersson (SD), Clas Strid (SD), Elin Bååth (Fi) och Hannes Müller (-).

Det allmännyttiga bostadsföretaget AB Gotlandshem begärde i slutet av 2017 att få
pröva marknaden för försäljning av ett större fastighetsinnehav. Beslut togs av regionfullmäktige februari 2017, att AB Gotlandshem fick tillstånd att pröva marknaden, att
bilda ett dotterbolag för att kunna genomföra försäljningen samt att återkomma till
regionfullmäktige för slutligt godkännande av försäljning.
Enligt ägardirektiven ska regionfullmäktige ta ställning i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt såsom större investeringar, bildande eller förvärv av
dotterbolag, planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet samt köp och
försäljning av större fastighetsbestånd.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot föreslagen försäljning.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 254 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen. föreslagit att köpeavtal för
följande tre objekt godkänns:.
- I bolag paketerade fastigheter Visby Bogen 1 och Stäven 1.
- Fastigheten När Mickelgårds 1:32.
- Fastigheterna Havdhem Spenarve 1:46, 1:51 och 1:52
Yrkande
•

Brittis Benzler (V) yrkar avslag i punkt 1. I bolag paketerade fastigheter Visby Bogen 1
och Stäven 1. I detta instämmer Hannes Müller (-) och Elin Bååth (Fi).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Brittis Benzlers yrkande
om avslag av punkt 1 och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag. NEJ för avslag i punkt 1. I
bolag paketerade fastigheter Visby Bogen 1 och Stäven 1. 60 röstar ja. 11 röstar nej. Av
bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en
majoritet av rösterna och är bifallet.
Expedieras:

AB Gotlandshem
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 255

Försäljning av fastigheten Visby Kanonen 1
RS 2017/374

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-10
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 335

Regionfullmäktiges beslut
•

Hyresavtal avseende Almedalsbiblioteket godkänns, med en avtalstid om 25 år och
en bashyra om 5 172 000 kronor per år varav cirka 32 procent nyttjas av Uppsala
Universitet via nyttjanderättsavtal. Region Gotland har ensidig rätt att säga upp
avtalet för avflytt efter 15 år.

•

Köpekontrakt med Uppsala Akademiförvaltning KB godkänns, angående köp av
fastigheten Visby Kanonen 1 för en köpeskilling om 187,5 miljoner kronor med
tillträde 2018-01-10.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Följande reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag på regionstyrelsens förslag:
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Björn Dahlström (C), Ingrid Engström (C), Gunnel
Lindby (C), Jonas Niklasson (C), Eva Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Eva Gustavsson (C),
Karl-Johan Boberg (C), Fredrik Gradelius (C), Anders Larsson (C), Ola Lindvall (C), Eva
Ahlin (C). Claes Nysell (L), Ulf Klasson (L), Frans Brozén (L), Lena Grund (L) Eva
Pettersson (SD) och Clas Strid (SD).
Regionstyrelsen beslutade 2016-11-24, § 282 att ge dåvarande ledningskontoret i
uppdrag att slutföra förhandling med Uppsala Akademiförvaltning om försäljningen av
fastigheten Visby Kanonen 1.
Regionstyrelseförvaltningen återkommer nu med förslag till köpekontrakt för försäljning
av fastigheten Visby Kanonen 1, innehållande lokaler för bibliotek (Almedalsbiblioteket)
samt undervisningslokaler och kontor (Campus Gotland). Den aktuella fastigheten
utgörs av tre separata men sammanbyggda byggnadskroppar och har i huvudsak två
hyresgäster, Uppsala Universitet (UU) samt kultur- och fritidsförvaltningen (KFF).
I anslutning till affären bildas två nya gemensamhetsanläggningar genom lantmäteriförrättning. Detta sker i syfte att säkerställa tillgång till, samt drift- och kostnadsansvar
av, respektive anläggning då Region Gotland inte längre är ensam huvudman.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 255 forts.
GA:1 avser Kaserngatan där ingående fastigheter blir Visby Kasernen 2, Visby Kasernen
4 och Visby Kanonen 1. GA:2 avser sjövärmeanläggning där ingående fastigheter är
Visby Kasernen 4 och Visby Kanonen 1.
En överenskommelse som underlag till förrättningen utgör bilaga till köpeavtalet.
Fastighetens resultat/betalnetto efter driftnetto och kapitalkostnader var negativt
2013-2015, visade ett överskott på 53 000 kronor 2016 och i prognos för 2017 ligger
resultatet på cirka 4,1 miljoner kronor (mnkr). Resultatförbättringen beror på att
internräntan sänktes från ca 4 % till ca 2 % fr.o.m. 2017-01-01. Fastighetens driftnetto
(resultat före kapitalkostnader) prognosticeras till cirka 12,2 mnkr för 2017. Driftnettot
för 2018 bedöms uppgå till 11,9 mnkr och betalnettot/resultatet till 3,8 mnkr. I betalnetto och driftnetto ingår internhyror för del av Almedalsbiblioteket som uppgår till
cirka 3,5 mnkr.
Argumenten för en försäljning kan sammanfattas enligt följande:
- Köparen har en stark koppling till Uppsala Universitet och att det finns ett
gemensamt intresse hos dessa båda parter att långsiktigt utveckla universitetets
lokaler och dess verksamheter,
- Köparen har intresse av och resurser för att vara med och utveckla hamnområdet,
- Region Gotland nyttjar själv endast ca 24 % av lokalytan, resterande del är uthyrd till
Campus Gotland,
- Region Gotlands del, som utgörs av Almedalsbiblioteket, säkras upp via ett 25-årigt
hyresavtal där Region Gotland har ensidig rätt att säga upp avtalet för avflytt efter 15
år. Vidare har parterna i köpeavtalet kommit överens om, för det fall Uppsala
Akademiförvaltning KB vill avyttra fastigheten, att Region Gotland skall ges
”möjlighet att återförvärva den del av Fastigheten (inklusive byggnad E eller del av
byggnad E) där biblioteksverksamheten bedrivs. Sådant förvärv ska ske till
marknadsmässig köpeskilling och på marknadsmässiga villkor i övrigt”,
- De äldre byggnaderna byggdes om för drygt 20 år sedan, vilket innebär att ytterligare
behov av modernisering och därmed investeringar kommer att uppstå inom en
överskådlig framtid,
- En försäljning inbringar kapital på 187,5 mnkr som kan användas till att amortera på
låneskulden och/eller finansiera nya investeringar. Med nuvarande snittränta i
låneportföljen på 0,95 % uppgår räntekostnaden/besparingspotentialen till 1,8 mnkr
per år.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 255 forts.
- Försäljningen ger en reavinst på ca 96 mnkr. Samtidigt innebär en försäljning att det
betalnetto på ca 3,8 mnkr/år som fastigheten genererar för närvarande upphör. Det
kompenseras delvis genom att kapital frigörs enligt ovan till ett värde av ca
1,8 mnkr/år.
Överenskommen köpeskilling uppgår till 187,5 mnkr och fastighetens bokförda värde
uppgår per 2017-12-31 till 90,4 mnkr. Dessutom tillkommer försäljningsomkostnader
om ca 600 000 kronor. Tillträde är satt till 2018-01-10. Sammantaget medför föreslagen
affär en reavinst om ca 96 mnkr för 2018.
En förutsättning för affären är att Region Gotland tecknar ett 25-årigt hyresavtal för
Almedalsbiblioteket. Bashyran uppgår till 5 172 000 kronor. Cirka 32 procent av lokalen
nyttjas av Uppsala Universitet via ett nyttjanderättsavtal.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen beslutar om godkännande
hyresavtalet och av köpeavtalet för försäljning av fastigheten Visby Kanonen 1 till
Uppsala Akademiförvaltning KB. För ett genomförande av affären skall köpekontraktet
och hyresavtalet godkännas av regionfullmäktige.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget om
försäljning.
Anföranden
Anföranden hålls av Håkan Onsjö (M).
Yrkande
•

Meit Fohlin (S) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Anna
Hrdlicka (M), Isabel Enström (MP) och Hannes Müller (-).

•

Eva Nypelius (C) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag. I detta instämmer Lars
Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Ulf Klasson (L) och Jonas Niklasson (C).

•

Frans Brozén (L) yrkar, med instämmande av Jonas Niklasson (C), på att ärendet ska
återremitteras.

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras på
dagens sammanträde och finner att det ska avgöras på dagens sammanträde.
Omröstning begärs. JA för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. NEJ för att
ärendet ska återremitteras. 50 röstar Ja. 20 röstar nej. 1 frånvarande.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 255 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Eva Nypelius yrkande
om avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Omröstning begärs. JA för bifall till regionstyrelsens förslag. NEJ för avslag på
regionstyrelsens förslag. 50 röstar ja. 20 röstar nej. 1 frånvarande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag om försäljning av
fastigheten Visby Kanonen 1 har fått en majoritet av rösterna och är bifallet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 256

Friköp av tomträtt Visby Norderstrand 1:21
RS 2017/225

- Brf. Resort Visby 2017-03-01
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-10
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 302

Regionfullmäktiges beslut
•

Köpekontrakt med Bostadsrättsföreningen Resort Visby angående köp av
fastigheten Visby Norderstrand 1:21 för en köpeskilling om 28 000 000 kronor
godkänns.

Reservation
Följande reserverar sig mot beslutet till förmån för avslag på regionstyrelsens förslag:
Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Björn Dahlström (C), Ingrid Engström (C), Gunnel
Lindby (C), Jonas Niklasson (C), Eva Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Eva Gustafsson (C),
Karl-Johan Boberg (C), Fredrik Gradelius (C), Anders Larsson (C), Ola Lindvall (C), Eva
Ahlin (C). Claes Nysell (L), Ulf Klasson (L), Frans Brozén (L) och Lena Grund (L).
Fastigheten Visby Norderstrand 1:21 är i dagsläget upplåten med tomträtt till Brf Resort
Visby och inom området bedrivs hotellverksamhet i samarbete med operatören Novi
Resort Visby. Anläggningen har 125 uthyrningsenheter fördelade på 71 bungalows och
54 lägenheter i en hotellbyggnad.
Brf Resort Visby har i februari 2017 skickat en intresseanmälan till regionen i syfte att
utreda ett friköp av tomträtten till Visby Norderstrand 1:21. Ett friköp ses av Brf Resort
Visby som ett led i strävan efter att ytterligare utveckla attraktiviteten för anläggningen.
Regionstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till köpekontrakt med Brf Resort Visby
om friköp av tomträtten Gotland Visby Norderstrand 1:21. I regionens riktlinjer anges
att tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens medgivande friköpa tomträtten
till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Förvaltning och tomträttshavare har enats om
ett friköpspris i nivå med riktlinjerna.
Planerat tillträde är 2018-01-04 och tomträttsavgälden upphör att debiteras fr.o.m.
årsskiftet.
Bostadsrättsföreningen har vid ordinarie stämma fattat beslut om att gå vidare med
affären.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 256 forts.
Som underlag för bedömning av marknadsvärdet av marken finns två oberoende
värderingar som indikerar 25 respektive 28 miljoner kronor. Köpeskillingen enligt
undertecknat köpeavtal uppgår till 28 miljoner kronor. Regionstyrelseförvaltningen
anser att köpeavtalet följer riktlinjerna och att köpeskillingen är marknadsmässig.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
köpekontraktet godkänns.
Anföranden
Anföranden hålls av Meit Fohlin (S) och Anna Hrdlicka (M).
Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkar avslag på regionstyrelsens förslag.

P r op os it i on och om rös t n in g
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomsson yrkande
om avslag och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs. JA för bifall
till regionstyrelsens förslag. NEJ för avslag på regionstyrelsens förslag. 51 röstar ja. 20
röstar nej. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens
förslag har fått en majoritet av rösterna och är bifallet.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 257

Tilläggsanslag för VA-ledning Burgsvik-Klintehamn
RS 2017/853

- Tekniska nämnden 2017-09-20, § 215
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-09-28
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 306

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 10 miljoner kronor avseende
investeringar i VA-ledning sträckan Burgsvik – Klintehamn.

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar med
54,8 miljoner kronor (mnkr) för byggande av VA-ledningar (vatten och avlopp) mellan
Burgsvik och Klintehamn, fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och
budget för 2018-2022 finns i investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna
med 112,2 mnkr, vilket förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats.
Efter detaljprojektering blivit klart konstateras en förskjutning i tid mellan åren avseende
investeringsutgifterna. Behovet för 2017 uppgår till 10 mnkr mer än vad som tidigare
antagits i strategisk plan och budget för 2017.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag 10 mnkr för 2017.
Motsvarande belopp reduceras från investeringsplan 2018. Den totala investeringsutgiften för projektet är oförändrad, 112,2 mnkr.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt tekniska nämndens ansökan om 10 mnkr i
tilläggsanslag.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen tillstyrkt begäran om
tilläggsanslag med 10 miljoner kronor avseende investeringar i VA-ledning sträckan
Burgsvik – Klintehamn.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 258

Tilläggsanslag och slutredovisning av Fårösunds vattenförsörjning
RS 2017/854

- Tekniska nämnden 2017-09-20, § 218
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-24
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 307

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisning avseende investeringsprojektet godkänns.

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 371 000 kronor avseende Fårösunds
vattenförsörjning.

•

Finansiering sker via tekniska nämndens egna kapital.

I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun militärens vattenverk i Hau för
1 krona. Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade 1995 att inte satsa på en
ombyggnad av Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. Samma år
påbörjades sökandet efter grundvatten. Mellan 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna
visade dock att vattentillgången inte var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med
omnejd. 2005 beslutade tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för
att förse Fårösund samhälle. 2009 erhölls en vattendom för att få ta vatten ur Bäste
träsk. Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal
mm. vad gäller ledningsbyggande och vattenverk. 2012-2015 upphandlades
entreprenörer och byggnation utfördes. I juni 2015 står ett nytt vattenverk vid
Biskopshöjden klart.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 000 kronor.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 000 kronor vilket innebär ett
underskott med 371 000 kronor. Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om
ett tilläggsanslag motsvarande underskott, dvs 371 000 kronor.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att slutredovisning av investeringsprojektet Fårösunds
vattenförsörjning godkänns.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 258 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 259

Slutredovisning av sporthallen på Visborg
RS 2017/318

- Tekniska nämnden 2017-09-20-, § 216
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-19
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 308

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisning för sporthallen på Visborg godkänns.

Kommunstyrelsen fattade beslut (2010-10-28 § 222) om att bygga en idrottshall inom
idrottsområdet på Visborg.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter tekniska nämnden
har tillförts resurser för genomförandet av projektet (RS 2011-02-17 § 49).
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur- och
fritidsnämnden (KFN 2011-12-20 § 150).
Tekniska nämnden fick i uppdrag att projektera för att bygga ”en flexibel, yteffektiv,
energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för idrottens och regionens behov”.
Projektet har genomförts i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar sig
att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad av
sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Slutbesiktning utfördes 2015-09-28 och byggnaden överlämnades till kultur- och
fritidsförvaltningen 2015-10-01.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker slutredovisning avseende sporthall och att rapport
godkänns.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att
slutredovisningen av sporthallen på Visborg godkänns.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 259 forts.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 260

Tilläggsanslag för sporthallen på Visborg
RS 2017/319

- Tekniska nämnden 2017-09-20, § 217
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-23
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 309

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 8 003 200 kronor för sporthallen på
Visborg.

•

Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen på Visborg, Visby Visborg
1:9, uppgår till totalt 101 003 200 kronor.
Totala budgeten uppgick till 93 000 000 kronor, vilket medför ett underskott
motsvarande 8 003 200 kronor.
Förklaringen till budgetavvikelsen beror på att investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens genomförandeperiod 2014-2015 har entreprenadindex
ökat med 3,6 % vilket motsvarar 1 705 000 kronor.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kronor hänförs till merkostnader för i
synnerhet utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag motsvarande underskott på 8 003 200
kronor hos regionstyrelsen.
Regionstyrelseförvaltningen har tillstyrkt tekniska nämndens begäran om tilläggsanslag.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt begäran om
tilläggsanslag på 8 003 200 kronor för sporthallen på Visborg.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 261

Motion. Apotek på Korpen i Visby
RS 2016/636

- Motion 2016-09-26
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 411
- Tekniska nämnden 2017-09-20, § 220
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-04
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 310

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse. Region
Gotland ser positivt på förslaget med ett apotek inom fastigheten Korpen 5. Region
Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Anna Hrdlicka (M) har inkommit med en motion angående apotek på fastigheten
Korpen 5. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med att
nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har dock
ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
Motionen yrkar att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats
för att etablera ett Apotek samt att Region Gotland undersöker om det finns något
intresse från apoteksnäringen att etablera sig på Korpen.
I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering för
ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag ser det
som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är entréområden
mest intressant.
Regionstyrelseförvaltningen delar tekniska nämndens och hälso- och sjukvårdsnämndens bedömning och ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en
etablering när och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag och föreslår att motionen
anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse. Region Gotland ser positivt
på förslaget med ett apotek inom fastigheten Korpen 5. Region Gotland har dock inga
lediga ytor/lokaler för närvarande .
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 261 forts.
Anförande
Anförande hålls av Leif Dahlby (S).
Yrkande
•

Frans Brozén (L) yrkar bifall till det andra yrkandet i motionen:
−

Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden
att etablera sig på Korpen.

I detta instämmer Anna Hrdlicka (M) och Claes Nysell (L).
P r op os it i on och om rös t n in g
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Frans Brozéns yrkande
om att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden att
etablera sig på Korpen och finner att regionstyrelsens förslag bifalls. Omröstning begärs.
JA för bifall till regionstyrelsens förslag. NEJ för bifall till Frans Brozéns yrkande. 36
röstar ja. 34 röstar nej. 1 frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en
röstar. Regionstyrelsens förslag har fått en majoritet av rösterna och är bifallet.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Hållbar tillväxt

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 262

Motion. Vegetabilisk kost som grund i skolbespisningen
RS 2017/212

- Motion 2017-02-27
- Barn- och utbildningsnämnden 2017-09-19, § 89
- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2017-06-14, § 66
- Regionstyrelseförvaltningen 2017-10-17
- Regionstyrelsen 2017-11-23, § 336

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionens yrkande att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk kost som grund
avslås.

•

Motionens övriga yrkanden anses besvarade med regionstyrelseförvaltningens
skrivelse.

Elin Bååth (FI) har i en motion föreslagit att skolbespisningen ska ha en vegetabilisk
kost som grund, att övergången till vegetabilisk kost som grund sker i en process där
både elever, personal och föräldrar är inkluderade, samt att den/de som har ansvar för
planering av menyerna ska ha kunskap om vegetabilisk kostlära.
Ärendet har remitterats till de båda utbildningsnämnderna.
Dialog har även förts med utbildning- och arbetslivsförvaltningen (UAF). Samsyn råder
kring förslag till beslut.
Enligt uppdrag från regionstyrelsen ska andelen vegetariska rätter öka. En ökning från
10 % år 2011 till 20 % år 2017 har därför genomförts vilket innebär att alla barn och
elever idag serveras en lakto-ovo vegetarisk rätt varje vecka. Region Gotland uppfyller
härmed sitt uppdrag enligt regionens mat- och måltidspolicyn.
Lakto-ovo vegetarisk mat erbjuds dagligen som alternativrätt i gymnasieskolans
restaurang. Här kan gästen därmed välja att vara s.k. ”flexitarian”, enligt Livsmedelsverkets benämning. Regionstyrelseförvaltningens avdelning Måltid arbetar för att
successivt införa detta även inom grundskolan. För detta krävs förutsättningar både vad
gäller tillagning, arbetsmetoder och servering, vilket är en utvecklingsfråga.
Lakto-ovo vegetarisk mat erbjuds till de barn och elever som så önskar. En generell
beställning görs i dessa fall via den s.k. specialkostblanketten till förskola, grundskola,
gymnasium och särskola (utgör idag ca 7 % av antalet barn/elever).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 262 forts.
Förutom en ökning av antalet vegetariska rätter pågår arbete med att minska mängden
kött respektive öka mängden vegetabilier i kötträtter. Regionstyrelseförvaltningens
avdelning Måltid arbetar utifrån en kategorimeny där Livsmedelsverkets
rekommendationer om variation, bl.a. gällande rött kött och charkuterier följs.
Avdelningen arbetar fortlöpande med kompetensutveckling kring vegetarisk, hållbar och
miljövänlig mat för att få inspiration och att utvecklas för framtiden.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att motionen
avslås och att den i övrigt anses besvarad med förvaltningens skrivelse.
Anföranden
Anföranden hålls av Håkan Onsjö (M), Hannes Müller (-), Brittis Benzler (V) och Frans
Brozén (L).
Yrkande
•

Elin Bååth (Fi) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Elin Bååths yrkande och
finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Måltid

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 263

Avsägelser och fyllnadsval. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
hälso- och sjukvårdsnämnden, tekniska nämnden, AB Gotlandshems
bolagsstämmor, Gotlands Närings- och etableringsservice, Gotlands
Tingsrätt, Svea Hovrätt
Regionfullmäktiges beslut
•

Charlotte Crivalls (M) avsägelse från uppdraget som ersättare i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden godkänns.

•

Torbjörn Nordströms(C) avsägelse från uppdraget som ersättare i hälso- och
sjukvårdsnämnden godkänns.

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som ledamot tillika ordförande i
styrelsen för FinsamGotland. Se vidare nyval i styrelsen för FinsamGotland i
regionfullmäktiges § 264/2017.

•

Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31
(efter Charlotte Crivall, M) utses:
(M) Margareta Persson, Hablingbo Nisse 438, 623 43 Havdhem
att vid förhinder för ordinarie i M-gruppen inträda i ordningen efter Jari Karivanio.

•

Till nya ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter Torbjörn
Nordström, C) utses:
(C) Jessica Scheutz, Atlingbo Prästgård 504, 622 40 Visby
att vid förhinder i C-gruppen inträda i ordningen efter Rebecca Gajardo Angel.

•

Tilll ny ersättare tekniska nämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter Conny Nilsson, S) utses:
(S) Karen Holm, Stenkumlaväg 20, 621 47 Visby
att vid förhinder i S-gruppen inträda i ordningen efter Reneé Lingström.

•

Till ny ersättare för ombudet vid AB Gotlandshems bolagsstämmor t.o.m.
bolagsstämman 2019 (efter Meit Fohlin, S) utses:
(S) Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

•

Till ny ledamot i delegationen för Gotlands Närings- och etableringsservice (efter
Bo Björkman, S) utses:
(S) Linus Gränsmark, Endre Kvie 151, 621 77 Visby

•

Val av nämndeman i Gotlands Tingsrätt (efter Jonas Beltrame-Linné, MP) t.o.m.
2018-12-31 bordläggs till nästa sammanträde.
Forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

•

Till ny nämndeman i Svea Hovrätt t.o.m. 2019-12-31 utses:
(M) Ingemar Lundqvist, Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

RF § 264

Nyval i styrelser, stiftelser m.m. fr.o.m. 2018
- Regionfullmäktiges valberedning 2017-11-22, § 1

Regionfullmäktiges val
•

Nyvalen framgår av förteckning som bifogas detta protokoll.

Regionfullmäktige ska förrätta nyval inför ny mandatperiod från och med 2018.
Valberedningen hade upprättat förslag enligt protokoll.
Expedieras De valda
Styrelser, nämnder, bolag, stiftelser och föreningar

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 265

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Åsa Ahlqvists medborgarförslag om anordnande av övergångsställe
framför terminalen i Visby hamn
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/1046
2017-11-20

Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att sanda klokt och ta bort
snö på trottoarer
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/1049
2017-11-20

Jens Söderbergs medborgarförslag om ljussättning och renovering av
gång- och cykelbana i Slite
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

RS 2017/1081
2017-11-29

Jonas Hennings medborgarförslag om att häva bygglovsplikten för
Attefallshus i Slite samhälle
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till byggnadsnämnden

RS 2017/1082
2017-11-29

Reneé Vibergs medborgarförslag om att gotländska vikarier inom
vården skall få en extra ”morot” under sommaren
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

RS 2017/1092
2017-12-04

Per-Ola Nilssons medborgarförslag om sänkt hastighet på
Färjeleden 5

RS 2017/1113
2017-12-07

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 266
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Roland Stenbergs medborgarförslag om att utveckla busshållplatsen "Norra Kustvägen"
vid linje 10, belägen i Klintehamn, RS 2015/609
•

Tekniska nämnden 2017-11-22, § 279

•

Medborgarförslag (inkom 2015-10-09)

Katrin Johanssons medborgarförslag om tidtabelläggning av ”tomtur” i kollektivtrafikens
linje 13 mellan Ljugarn och Roma, RS 2016/672
•

Tekniska nämnden 2017-11-22, § 282

•

Medborgarförslag (inkom 2016-10-18)

Anita Ljustells medborgarförslag om att minska bilåkandet genom sänkta busspriser för
de som bor på landsbygden. Terminskort till alla boende på Gotland, RS 2017/153
•

Tekniska nämnden 2017-11-22, § 280

•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-10)

Christina Sundahls medborgarförslag om belysning på klippkanten ovanför domkyrkan
och hela gatan Norderklint, RS 2017/169
•

Tekniska nämnden 2017-11-22, § 283

•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-20)

Helena Nordbergs medborgarförslag om att uppgradera rastplatsen vid Sjuströmmar i Slite
med toalett, rinnande vatten och sopsorteringsstation, RS 2017/686
•

Tekniska nämnden 2017-11-22, § 277

•

Medborgarförslag (inkom 2017-07-21)

Irene Magnussons medborgarförslag om att låta alla som fyllt 70 år åka buss gratis,
RS 2017/767
•

Tekniska nämnden 2017-11-22, § 281

•

Medborgarförslag (inkom 2017-08-29)

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 267
Interpellation. Pjäsens äldreboende
RS 2017/1058

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde
Interpellation 2017-11-20

Rf § 268
Interpellation. Strategi för vatten och avlopp
RS 2017/1059

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarar interpellation ställd av Clas
Strid (SD) om strategin för vatten och avlopp. Clas Strid tackar för svaret och
kommenterar ytterligare frågan.
Interpellation 2017-11-20

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 269

Frågor
Frans Brozén (L) fick tillstånd att ställa en fråga om sjukresor och om det finns undantag i
bestämmelserna för bussresor. Frågan besvarades av tekniska nämndes ordförande
Tommy Gardell (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 270

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lokal integrationsplikt för nyanlända

RS 2017/1150
2017-12-18

Frans Brozén (L)
Namnändring av avdelning inom Tekniska nämndens
verksamhetsområde

RS 2017/1151
2017-12-18

Anna Hrdlicka (M), Eva Nypelius (C) och Johan Thomasson (L)
Digitalt voteringssystem i regionfullmäktige

RS 2017/1152
2017-12-18

Ulf Klasson m.fl. (L)
Strategi för idrottens anläggningar

RS 2017/1153
2017-12-18

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-12-18

Rf § 271
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 höjning av försörjningsstödet
RS 2017/1154

Robin Storm (M) fick tillstånd att till regionrådet Filip Reinhag (S) ställa interpellation om
tider i Visby ishall
RS 2017/1155

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om fler och enhetligare torgplatser
RS 2017/1156

Peter Wennblad (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om snedvriden konkurrens från Wisby Strand.
RS 2017/1157

Lena Celion (M) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S)
ställa interpellation om gång- och cykelväg förbi Sjuströmmar i Slite
RS 2017/1158

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-12-18

Omröstning § 254
Ärende: Försäljning av del av AB Gotlandshems fastigheter
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Bifall till Brittis Benzlers (V) yrkande

Följande röstade ja:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius (C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Björn Jansson (S)
Björn Dahlström (C)
Ingrid Engström (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Peter Wennblad (M)
Lena Celion (M)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Greger Eneqvist (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Eva Gustafson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)

Rolf Öström (M)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Robin Storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Daniel Heilborn (MP)
Karin Sutare (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Clara Andermo (MP)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Mats Sundin (S)
Bo Björkman (S) ordförande
Följande röstade nej:
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Jan Svensson (V)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Elin Bååth (Fi)
Hannes Müller (-)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-12-18

Omröstning § 255:1
Ärende: Försäljning av fastigheten Kanonen 2 i Visby
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Ärendet avgöras idag
NEJ: Återremiss

Följande röstade ja:
Margareta Persson (M)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Magnus Ekström (S)
Björn Jansson (S)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Peter Wennblad (M)
Lena Celion (M)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Greger Eneqvist (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jan Svensson (V)

Sven Bosarfve (M)
Daniel Heilborn (MP)
Clara Andermo (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Karin Sutare (MP)
Elin Bååth (Fi)
Mats Sundin (S)
Hannes Müller (-)
Mats Sundin (S)
Bo Björkman (S) ordförande
Följande röstade nej:
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Björn Dahlström (C)
Ingrid Engström (C)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Eva Gustafsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
En var frånvarande

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-12-18

Omröstning § 255:2
Ärende: Försäljning av fastigheten Kanonen 2 i Visby
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Avslag på regionstyrelsens förslag

Följande röstade ja:
Margareta Persson (M)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Magnus Ekström (S)
Björn Jansson (S)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Peter Wennblad (M)
Lena Celion (M)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Greger Eneqvist (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
David Lindvall (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Jan Svensson (V)

Sven Bosarfve (M)
Daniel Heilborn (MP)
Clara Andermo (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Karin Sutare (MP)
Elin Bååth (Fi)
Mats Sundin (S)
Hannes Müller (-)
Mats Sundin (S)
Bo Björkman (S) ordförande
Följande röstade nej:
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Björn Dahlström (C)
Ingrid Engström (C)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Eva Gustafsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
En var frånvarande

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2017-12-18

Omröstning § 256
Ärende: Friköp av tomträtt fastigheten Norderstrand i Visby
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
Tillstyrkan till regionstyrelsens förslag
NEJ: Avslag på regionstyrelsens förslag

Följande röstade ja:
Margareta Persson (M)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Magnus Ekström (S)
Björn Jansson (S)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Boel Jormer (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Peter Wennblad (M)
Lena Celion (M)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Greger Eneqvist (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
David Lindvall (S)
Ola Matthing (MP)
Isabel Enström (MP)
Jan Svensson (V)

Patrik Thored (M)
Per-Anders Croon (M)
Daniel Heilborn (MP)
Clara Andermo (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Karin Sutare (MP)
Elin Bååth (Fi)
Hannes Müller (-)
Mats Sundin (S)
Bo Björkman (S) ordförande
Följande röstade nej:
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Björn Dahlström (C)
Ingrid Engström (C)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Eva Gustafsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Ola Lindvall (C)
Eva Ahlin (C)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Claes Nysell (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
En var frånvarande

PROTOKOLL

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

2017-12-18

Omröstning § 261
Ärende: Motion. Apotek på Korpen
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Magnus Ekström (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Stigh Wessman (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Boel Jormer (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Thomas Gustafson (V)
Greger Eneqvist (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Mikael Nilsson (S)
Annelie Klovsjö (S)
David Lindvall (S)
Ola Matthing (MP)
Isabel Enström (MP)
Jan Svensson (V)
Daniel Heilborn (MP)
Clara Andermo (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Karin Sutare (MP)
Elin Bååth (Fi)
Hannes Müller (-)
Mats Sundin (S)
Bo Björkman (S) ordförande

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

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Stefan Wramner (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Dahlström (C)
Ingrid Engström (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Roger Wärn (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Håkan Onsjö (M)
Eva Gustafsson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Ingemar Lundqvist (M)
Rolf Öström (M)
Fredrik Gradelius (C)
Anders Larsson (C)
Patrik Thored (M)
Per-Anders Croon (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)

Bilaga § 264
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KRISLEDNINGSNÄMNDEN
Mandatperiod: 2018-01-01--2018-10-14

Ledamöter:
(S)
(S)
(MP)
(V)
C)
(C)
(M)

Ersättare:

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby
Brittis Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Anna Hrdlicka, Wallérs plats 4, 621 56 Visby

(S)
(S)

Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
Tommy Gardell, Vibble Starks väg 8, 622 60 Visby

(MP)

Stefaan De Maecker, Vegatan 8 A, 621 49 Visby

(V)

Saga Carlgren (V) Plommongränd 11, 621 49 Visby

(C)
(C)

Stefan Nypelius (C) Bro Tors 110, 621 73 Visby
Karl-Johan Boberg (C) Stenkyrka Licknatte 311, 624 42 Tingstäde

(M)

Stefan Wramner (M) Birgers gränd 4, 621 56 Visby

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i s-gruppen
att inträda vid förhinder för Isabel Enström
att inträda vid förhinder för Brittis Benzler

att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för ordinarie i c-gruppen

att inträda vid förhinder för Anna Hrdlicka

Vid ytterligare förhinder skall ersättarna inkallas ur S-V-MP-gruppen respektive M-C-L-gruppen i den
ordning de upptas i detta protokoll. Därefter skall ersättarna inkallas i den ordning de upptas i detta protokoll.
Ordförande:
1:e vice ordförande:
2:e vice ordförande:

Meit Fohlin (S)
Filip Reinhag (S)
Eva Nypelius (C)

_____________________________________________________________________________
FINSAM GOTLAND
Mandatperiod: 2018-01-01/2019-03-31
Ledamöter:
(V)
Saga Carlgren, Plommongränd 11, 621 49 Visby
(S)
Håkan Ericsson, Myrstigen 44, 621 50 Visby
Ersättare:
(MP)
Stefaan de Maecker, Vegagatan 8 A, 621 49 Visby
(S)
Aino Friberg-Hansson, Väskinde Oloftorpsvägen 6, 622 75 Visby
att i nu nämnd ordning inträda vid förhinder för Saga Carlgren och Håkan Ericsson.
Enligt förordningen väljs ordföranden och vice ordföranden av styrelsen för FinsamGotland.
Mandattiden för revisorn Bertil Virgin (S) förlängs till 2019-03-31
________________________________________________________________________
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GOTLANDS ENERGI AB
Mandatperiod: 2018/2019

Ombud till årsstämman:

S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70

Ersättare för ombudet vid årsstämman:
S

Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby

Ledamöter i delegation för samråd vid årsstämman:

S
M
C

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby
Lena Celion, Åkerstigen 3, 624 49 Slite
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 621 74 Visby

Ledamöter i styrelsen (nominering till bolagsstämman)
MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, lgh 1001, 621 46 Visby
C
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
Ersättare i styrelsen: (nominering till bolagsstämman)
S

M

Tommy Gardell, Vibble Starks väg 8, 622 60 Visby
att inträda vid förhinder för Isabel Enström
Mats Hedström, Strandvägen 7, 624 48 Slite
att inträda vid förhinder för Stefan Nypelius

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)

S
Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby
____________________________________________________________________
GOTLANDS ELFÖRSÄLJNING AB
Mandatperiod: 2018/2019

Ledamot i styrelsen:
S

Johnny Wiberg, Källunge Skällhorns 161, 621 71 Visby

Ersättare i styrelsen:

C
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
_____________________________________________________________________
GOTLANDS ELNÄT AB (f.d. Gotlands Energientreprenad AB)
Mandatperiod: 2018/2019

Ledamot i styrelsen:

MP Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby

Ersättare i styrelsen:

C
Stefan Nypelius, Bro Tors 110, 621 73 Visby
______________________________________________________________________
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ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2018/2019

Ombud till bolagstämman:
S

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

Ersättare för ombud till bolagsstämman:
S

Mikael Nilsson, Eugeniagatan 10, 621 46 Visby

Ledamöter i samrådsdelegation vid bolagsstämma:
S
C
M

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Lars Thomsson, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Anna Hrdlicka, Wallérsplats 4, 621 56 Visby

Ledamöter i styrelsen: (Nominering till bolagsstämman)
S
C

Filip Reinhag, Bro Suderbys 439, 621 73 Visby
Eva Nypelius, Lokrume Nyplings 337, 632 74 Visby
Maria Ahlsten, S:t Hansgatan 5, 621 57 Visby

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2018

Grupp 1

Stiftelsen för understöd åt nödställda sjuka i staden
Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Drottning Christinas stiftelse
Stiftelsen för julgåva i Visby
Stiftelsen för extra kaffebjudningar på Göransgården
S A Petterssons stiftelse

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

Grupp 2

Stiftelsen för Gotlands Norra Härads Tingshusbyggnadsskyldige
Samstiftelsen för Tallbackens sjukhem. (F.d. Stiftelsen för Follingbo sjukhus)
Mariahemmets samstiftelse
Samstiftelsen för premier till elever på Lövsta landsbygdsgymnasium
Hjalmar Westergård-Roos stiftelse

Revisor:

MP Björn Möller, Sanda Prästgården 222, 623 79 Klintehamn

Ersättare för revisor:
S

Ann-Marie Karedus, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby
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Grupp 3

Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem (Förvaltas av socialnämnden)

Aukt revisor:

Lars Wallén, PwC Sverige, 113 97 Stockholm

Ersättare för aukt revisor:

Alexander McGuire, PwC Sverige, 113 97 Stockholm
REGION GOTLANDS SAMFÖRVALTADE STIFTELSER – Årsredovisning Grupp 1+2
Mandatperiod: 2018

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem

GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2018

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby
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GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2018

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:

C
Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
_____________________________________________________________________________
STIFTELSEN MEDELTIDSVECKAN
Mandatperiod: 2018

Ledamot i styrelsen:
S

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

Ersättare i styrelsen:
M

Stefan Wramner, Birgers gränd 4, 621 56 Visby

Ombud till årsmötet:
S
C

Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
Hans Klintbom, Vibble Vävaregatan 11, 622 59 Visby

Ersättare för ombuden vid årsmötet:
S

Kjell Pettersson, Bulverksvägen 5, 624 44 Tingstäde
att inträda vid förhinder för Meit Fohlin.

M

Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Hans Klintbom.

STIFTELSEN NORRLANDA FORNSTUGA
Mandatperiod: 2018

Revisorer:
S
C

Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Ingemar Nyström, Kräklingbo Stenstugu 511, 623 70 Katthammarsvik

Ersättare för revisorerna:
S

Olav Lindahl, Gothem Paradisvägen 11, 624 30 Slite
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt

M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
att inträda vid förhinder för Ingemar Nyström

FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2018

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby
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_________________________________________________________________
STÅNGA IDROTTSFÖRENING

Mandatperiod: 2018

Revisor:
C

Hans Olsson, När Hallbjänne 504, 623 48 Stånga

Ersättare för revisor:

S
Leif Dahlby, Haga Tvärgränd 6, 621 50 Visby
____________________________________________________________________
WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2018

Revisor:
S

Bertil Virgin, Kung Magnus väg 30, 621 39 Visby

Ersättare för revisor:

L
Ulf Klasson, Norra Kustvägen 1, 623 77 Visby
_____________________________________________________________________
SCIENCE PARK GOTLAND

Revisor: 2018
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor: 2018

C
Ranita Gustafsson, Grötlingbo Skradarve 211, 623 38 Havdhem
_______________________________________________________
FÖRENINGEN GOTLANDS FORNVÄNNER
Mandatperiod: 2018-2019

Ledamöter i styrelsen:
C
M

Mats Engström, Tallundsgatan 6 lgh 1202, 622 54 Romakloster
Inger Harlevi, Valdemarsgatan 9, 621 45 Visby

S
S

Anita Klingvall, Visborgsgatan 2, 621 57 Visby
Björn Jansson, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby

C

Peter Dolk, Vänge Skogs 156, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Mats Engström och Inger Harlevi
Charlotte Andersson, Lännaplan 2 G lgh 1202, 621 45 Visby
att inträda vid förhinder för Anita Klingvall och Björn Jansson

Ersättare i styrelsen:
S

6

Regionfullmäktiges val den 18 december 2017
________________________________________________________________________________

SPARBANKEN GOTLAND
Mandatperiod: Fr.o.m. årsstämman 2018—årsstämman 2022

Huvudmän
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(MP)
(V)
(C)
(C)
(C)
(M)
(M)
(M)
(L)

Bo Björkman, Korpklintsvägen 15, 621 41 Visby
Barbro Ekström-Klang, Roma Busarve 633, 622 54 Romakloster
Andreas Gudinge, Ängestigen 8, 621 50 Visby
Greger Eneqvist, Stånga Smissarve 329, 623 60 Stånga
Oskar Ahlin, Fröjel Sälle 925, 623 55 Klintehamn
Vakant (efter Viveca Bornold)
Isabel Enström, Brunnsgatan 5, 621 46 Visby
Bo Holm, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik
Gullvi Norrby, Eskelhem Levide 765, 622 70 Gotlands Tofta
Sofia Hoas, Vänge Nickarve 253, 622 36 Romakloster
Pär Andersson, Bäl Gute, 624 34 Slite
Monica Westfält-Nilsson, Strelowgatan 20, 621 45 Visby
Egil Lyngstad, Dalhem Anderbåtels 323, 622 56 Dalhem
Ulf Tyrefors, Lojsta Skote 421, 623 59 Hemse
Börje Jakobsson, Lye Mannegårde 170, 623 61 Stånga

NÄRS SPARBANK
Mandatperiod: Fr.o.m. årsstämman 2018—årsstämman 2022

Huvudmän
(S)
(S)
(S)
(S)
(MP)
(V)
(V)
(C)
(C)
(C)
(C)
(M)

Bertil Eneqvist, Stånga Österlings 350, 623 60 Stånga
Håkan Jakobsson, Asarvegatan 152, 623 51 Hemse
Åsa Adler Eneqvist, Stånga Smissarve 329, 623 60 Stånga
Ronny Dellevik, När Nickstjups 231, 623 48 Stånga
Karin Gardell, Kung Magnus väg 38, 621 39 Visby
Thomas Gustafson, Etelhem Västringe 613, 623 74 Stånga
Kjell Thomsson, När Dalbo 474, 623 48 Stånga
Sören Larsson, När Smiss 610, 623 48 Stånga
Ing-Marie Larsson, När Andarve 861, 623 48 Stånga
Erling Häglund, När Rovalds 869, 623 48 Stånga
Christer Norrby, När Hallute 109, 623 48 Stånga
Roger Wärn, Stånga Härvide 201, 623 15 Stånga

_______________________________________________________________
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VILTFÖRVALTNINGSDELEGATIONEN
Mandatperiod: 2014-01-01—2021-12-21
(Nominering till länsstyrelsen)

Ledamöter
(S)
(S)
(MP)
(M)
(C)

Gerty Holmstedt, Gothem Botvalde 572, 624 30 Slite
Roland Olofsson, Roma Larsarve 156, 622 54 Romakloster
Bo Hammar, Hörsne Line 731, 622 58 Romakloster
Jan Edström, Dalhem Vidunge 339, 622 56 Dalhem
Björn Larsson, Väskinde Vis 406, 622 75 Visby

Ersättare
(S)

Mona Eneqvist (tid. Magnusson), Väte Kvie 606, 623 78 Klintehamn
att inträda vid förhinder för Gerty Holmstedt

(S)

Filip Rehnhag, Bo Suderbys 439, 621 73 Visby
att inträda vid förhinder för Roland Olofsson

(V)

Jörgen Benzler, Sjonhem Åkre 154, 622 44 Romakloster
att inträda vid förhinder för Bo Hammar

(M)

Bernt Nord, Bäl Gane 850, 624 34 Slite
att inträda vid förhinder för Jan Edström

(C)

Eva Engström, Vänge Nygårds 260, 622 36 Romakloster
att inträda vid förhinder för Björn Larsson

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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INTERPELLATIONSSVAR
2017-12-18

Interpellation om VA-strategin
Ledamoten Clas Strid (SD) har i en interpellation till mig ställt följande fråga:
”Statusrapport om VA-strategin att öka kapaciteten/förmågan för att genomföra VAplanen.(Tjänsteskrivelse RS 2O17 /747 11 oktober 2017)”
Mitt svar:
Ronehamn finns med i nuvarande VA-plan efter 2022.
Då handlar det om en reinvestering för att få till ytterligare några anslutningar.
Idag finns ingen möjlighet till ytterligare anslutningar eftersom verket är fullt.
Den prioritering vi haft är att bygga ut verket i Klintehamn och Fårösund.
Sen planerar vi Katthammarsvik och därefter Ljugarn.
Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny VA-plan och då kommer vi självklart att se
på när det är möjligt att bygga ut verket i Ronehamn, alternativt pumpa avloppsvattnet
till annat verk. Verket fungerar idag bra och inget orenat vatten skickas ut i Östersjön.

Tommy Gardell
Tekniska nämndens ordförande

Bilaga § 270

Visby 2017-12-18

Motion:
Till:

En lokal integrationsplikt
Regionfullmäktige Gotland

Under hösten 2015 uppkom en akut flyktingkris i Sverige. Under ett fåtal veckor
kom tiotusentals människor till vårt land – och den rödgröna regeringen som

avskaffat migrationsministerposten efter valet 2014 var länge passiva. Men till slut
tvingades man agera. På kort tid övergav man den utlänningslag som gällt sedan

Göran Perssons dagar och införde bland annat tillfälliga uppehållstillstånd. Svensk

migrationspolitik är nu mer harmoniserad med övriga medlemsländer i Europeiska
Unionen än den varit tidigare.

Men den stora utmaningen ligger framför oss. Svenskt mottagande har under lång

tid karaktäriserats av en omhändertagandetanke, vilket varit behjälpligt när antalet
flyktingar varit lågt. Men när många människor nu redan befinner sig i vårt land är

det tydligt att Sverige och Sveriges kommuner behöver ställa om sitt mottagande till
att karaktäriseras mer av eget ansvar och då framförallt en ansträngning att öka
anställningsbarheten.

Trots den rådande högkonjunkturen ser vi nu hur arbetslösheten ökar på sina håll i
landet. Men den högkonjunktur som mildrat effekterna av vårt stora mottagande
mattas av under den kommande mandatperioden. Enligt ledande bedömare sker

detta med full kraft 2018-2019. Lägg sen därtill de stora anhörig-grupper som kan

antas komma till Sverige – och faktumet att kommunerna allt mer tar över
försörjningsansvaret när etableringen ska verkställas.

Om inte Gotland har en strategi med tydliga krav på den som vill ta del av vår
gemensamma välfärd, riskerar vi att den egna hushållsekonomin ställs mot

kostnaderna för utanförskapet. En lokal arbetslinje krävs om vi ska lyckas med
integrationens stora utmaningar.

Att upprätthålla och lyckas med en lokal arbetslinje är nyckeln till en lyckad

integration. Det är på jobbet man lär sig språket, det är på jobbet man knyter

kontakter och blir en del av gemenskapen. Men vägen dit kräver ansträngning.

Ingen människa kan komma till Sverige och förvänta sig att bli försörjd av någon

annan. Vi moderater vill att det ska bli tydligt att för den som har arbetsförmåga är
en egen försörjning det enda alternativet om man vill skapa ett liv i Sverige.
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Därför vill Moderaterna att Region Gotland stärker den lokala integrationsplikten, så

att den tydligare matchar rättigheter med skyldigheter. Att öka anställningsbarheten
och drivkrafterna att komma i arbete är centralt. Därför bör utgångspunkten för en
sådan integrationsplikt bland annat innehålla dessa delar:

•

Integrationsplikt. Alla nyanlända ska aktivt delta och göra framsteg i SFI,
samhällsorientering och följa sin individuella etableringsplan och de

aktivitetsinsatser som krävs för att komma i arbete. Frångår man detta utan
giltigt skäl bör ersättning från Region Gotland utebli.
•

Etableringsboende. Region Gotland ansvarar för att förmedla bostäder åt
nyanlända, vilket är ett krav när man ska påbörja sin etablering hos

Arbetsförmedlingen. Dessa bostäder bör vara tillgängliga endast för den som
deltar aktivt i etableringen. Om man lämnar etableringen eller har ogiltig

frånvaro bör boendet dras in för att man istället ska stå på egna ben. Den

som får ett jobb under tiden i etableringsboendet bör få bo kvar i maxtiden,
vilken bör vara två år.
•

Etableringslån. I glappet mellan Migrationsverkets bidrag och

Försäkringskassan etableringsersättning söker många nyanlända

försörjningsstöd. Detta tillfälliga försörjningsstöd bör ersättas med ett
etableringslån, som den sökande får betala tillbaka successivt när

etableringsersättningen börjar betalas ut. Här kan Växjö Kommun stå som
modell, som arbetat med detta mycket framgångsrikt.
•

Aktivitetskrav. För den som lämnat etableringen och sedan söker

försörjningsstöd bör det finnas tydliga aktivitetskrav. Insatserna bör vara på

heltid och ha som huvudsyfte att öka anställningsbarheten via utbildning och
språk. Den som inte klarar SFI bör hänvisas till språkträning och den som
klarat SFI bör söka sig till yrkesprogram som tar en närmare

arbetsmarknaden. En kompletterande femdagarsregel – inom vilken en
bidragssökande behöver vara i en insats – är en självklar del i detta.
•

Samverkan. Region Gotland kan också spela en viktig roll i kontakten med

Arbetsförmedlingen. Huvudsakligen för att få till en bättre övergång mellan

etableringen och de efterföljande insatserna. Men också för att minska risken
för dubbelarbete och ineffektivt användande av resurser.

Integrationen är vår tids ödesfråga. Misslyckas vi med den, får det förödande

konsekvenser för vår förmåga att finansiera välfärden och hålla ihop ett Sverige som
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håller på att klyvas. Men det får också konsekvenser för de som hamnar i

utanförskap. En offensiv arbetslinje, nationellt och lokalt, är den bästa lösningen.
Detta vill vi skall vara utgångspunkten för integrationsplikten på Gotland.

Med anledning av ovanstående yrkar jag:
Att

Region Gotland tar initiativ till en lokal integrationsplikt för nyanlända med
sin utgångspunkt i de punkter som anförts ovan.

Jesper Skalberg Karlsson (M)

Bilaga § 270

Fårö 20171120

Motion till regionfullmäktige på Gotland

Utifrån hur jag blev bemött på senaste regionfullmäktige på mitt yrkande om att ändra
från mark och stadsmiljö till mark och landsbygds/stadsmiljö i Tekniska Nämndens
investeringsbudget
så yrkar jag
att Tekniska Nämnden ändrar namnet på sin avdelning Mark och stadsmiljö till Mark och
landsbygds/stadsmiljö

Frans Brozén

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60
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Visby 2017-12-18

Motion:
Till:		

Voteringssystem
Regionfullmäktige Gotland

Det är viktigt att beslutsfattandet i fullmäktige blir rätt och riktigt. Idag sker voteringar manuellt genom upprop. Detta förlänger i hög grad fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges ordförande har sagt att demokrati får ta tid. Vi menar att demokrati också kan få kosta
- för att göra våra möten effektivare.
Vi yrkar därför att:
Regionfullmäktiges presidium skyndsamt utreder förutsättningar och kostnader för att införa ett
digitalt voteringssystem.

Anna Hrdlicka (M)

Eva Nypelius (C)

Johan Thomasson (L)
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Klintehamn 20171217

Motion till regionfullmäktige på Gotland

Gör en strategi för anläggningar inom idrotten först
Vi Liberaler tycker generellt att vi har för många strategier inom regionen, men nu anser vi att
det är viktigare än annars
Nämligen en ny strategi för hela idrottens anläggningsbehov. Detta före att vi nu tar tag i
enskild projektering av ny simhall och eventuellt ny ishall.
Redan i november 2014 (frågan har varit uppe tidigare, men lagts på is)motionerade
dåvarande Folkpartiet om en ny simhall.Vi ansåg då, att på grund av regionens ansträngda
ekonomi, bör denna projekteras först 2018 .Genast flyttade majoriteten majoriteten denna
fråga till 2020.Nu kommer den tillbaka ,som om majoriteten som kläckt denna viktiga idé,
och vill starta projektering redan 2018.
Det är bra att vår motion ursprungsförslag kommer upp på bordet , men nu har tiden gått och
vi Liberaler har väntat och funderat. Varför så bråttom just nu ?Nu när behoven ökat för olika
anläggningar av olika slag: Vi vill se mer av helheten än lösryckta insatser för att underhållet
varit eftersatt under många år.
Vi anser att först bör en total strategi för alla anläggningar tas fram,i nära dialog med dem
som bäst känner till problemen-nämligen idrottens företrädare.
Liberalerna yrkar
Regionfullmäktige ger Regionstyrelsen i uppdrag att skyndsamt ta fram en strategi för
idrottens behov av anläggningar ,båda egna och och föreningsägda/drivna.
Därefter görs en projektering ,under 2018, för att på bästa sätt prioritera nyinvesteringar och
renoveringar.
Liberalerna

Ulf Klasson

Lena Grund

Frans Brozén

Claes Nysell

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

