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Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 49

Minnesstund över Lilian Edwards (M)

Innan sammanträdets egentliga öppnande håller ordföranden Bo Björkman (S) en
minnesstund över Lilian Edwards (M).
”Lilian Edwards har oväntat avlidit den 6 april. Lilian som vi har lärt känna
som en verklig medmänniska vars insatser och engagemang gjorde avtryck på
de mest skilda arenor. Det kunde vara inom olika kultursfärer som låg henne
varmt om hjärtat, det kunde vara inom de kyrkliga verksamheterna eller inom
idrottsrörelsen. Men det som många av oss minns allra mest är hennes
ordförandeskap i denna församling. Lilians engagemang kände inga gränser
och hon lämnar ett stort tomrum efter sig.
Låt oss under en stunds tystnad i tacksamhet hedra Lilians minne.”
Lilian Edwards var sedan 1991 ledamot i regionfullmäktige och var även ordförande
under mandatperioden 2006-11-01–2014-10-14. Lilian har även genom åren haft ett
flertal förtroendeuppdrag som ledamot i olika nämnder m.m. inom Region Gotland.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 50

Fyllnadsval. Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2018/9

- Länsstyrelsen 2018-04-30, Dnr 201-1550-18

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsens protokoll 2018-04-30 från sammanräkning som utvisar att Peter
Wigren (M), Östergarn Jacob Häggs väg 49 A, 623 69 Katthammarsvik, blir ny ersättare i
regionfullmäktige 2018-05-14 efter avlidna Lilian Edwards (M).
Expedieras:
Den valda
Moderaternas partiexpedition

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 51

Information om förstudie nationalpark Bästeträsk

Jenny Lundahl och Karolina Johansson, projektledare på länsstyrelsen, berättar om
förstudieprojektet om att eventuellt bilda en nationalpark kring Bäste träsk på norra
Gotland. Rapporten finns att läsa på Naturvårdsverkets hemsida om Förstudie
nationalpark Bästeträsk, länk: http://www.naturvardsverket.se/OmNaturvardsverket/Publikationer/ISBN/6700/978-91-620-6785-4/
I det vidare arbetet pågår nu en fördjupad förstudie på grund av att nya frågor har
väckts. I detta arbete deltar Länsstyrelsen på Gotland, Region Gotland,
Naturvårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten.
Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) informerar om Region Gotlands roll i
denna förstudie.

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-02-26

Rf § 52

Revisorernas information
RS 2018/471, RS 2018/472, RS 2018/473, RS 2018/474, RS 2018/480

- Revisionsrapport. Granskning av löner och lönerelaterade avgifter 2018-04-04
- Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner 2018-04-04
- Revisionsrapport. Granskning av kris och katastrofberedskap 2018-04-04
- Revisionsrapport. Uppföljning av tidigare genomförda granskningar:
- Revisionsrapport. Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning och inhyrning av personal

Carin Backlund (M) ordförande för de förtroendevalda revisorerna informerar om
revisorernas pågående arbete.
Revisionens ordförande redogör översiktligt för fem nya rapporter:
−

Granskning av löner och lönerelaterade avgifter

−

Granskning av intern kontroll avseende hantering och redovisning av pensioner

−

Granskning av kris och katastrofberedskap

−

Uppföljning av tidigare genomförda granskningar: Förtroendekänsliga poster och
manuella betalningar

−

Granskning av kontroll av legitimation m.m. vid anställning och inhyrning av
personal

Anförande
Anförande hålls av Stefaan De Maecker (MP).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 53

Årsredovisning 2017
RS 2017/1020

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-14
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 63
- Årsredovisning 2017, 2018-04-05
- Vatten- och avloppsverksamheten 2017
- Revisionsberättelse 2018-04-05
- Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2017, 2018-04-05
- Revisorernas redogörelse 2018-04-05

Regionfullmäktiges beslut
•

Årsredovisning för år 2017 fastställs.

•

Region Gotlands årsredovisning för år 2017 godkänns.

•

Regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning.

Regionfullmäktige antecknar att ledamöter, som tillika är ledamöter eller ersättare i nämnder och
styrelser, inte deltagit i behandlingen av frågan om ansvarsfrihet, var och en i vad henne eller honom
angår. En särskild förteckning med uppgift om ledamöternas och ersättarnas uppdrag för år 2017 har
utarbetats och biläggs protokollet.

Allmänheten har möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen under det sammanträde
som fullmäktige behandlar årsredovisningen (Kommunallagen 8 kap 20 § och regionfullmäktiges arbetsordning 35 §). Annons om allmänhetens frågestund har varit införd och
årsredovisning har hållits tillgänglig, dels under kontorstid i receptionen på Visborg, dels
på Region Gotlands webbsida www.gotland.se. Ingen fråga ställdes av allmänheten.
Regionfullmäktiges ledamöter har i särskilt utskick fått årsredovisningen och allmänheten har tillgång till årsredovisningen via Region Gotlands hemsida. Tryckt årsredovisning förelåg på sammanträdet. Övriga handlingar har utsänts samtidigt med kallelsen.
Revisorernas ordförande Carin Backlund (M) redogör för revisionsberättelsen. Revisorerna
har föreslagit regionfullmäktige att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda
förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning, samt att
regionens årsredovisning godkänns. Årsredovisningen är i huvudsak upprättad enligt de
krav som ställs i kommunallagen, den kommunala redovisningslagen samt i enlighet
med rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 53 forts.
Årets resultat uppgår till 151 miljoner kronor (mnkr) vilket överstiger regionens
finansiella mål på två procent av nettokostnaderna. Kvarvarande del av tidigare års
underskott har nu helt återställts. Det goda resultatet gav en möjlighet att reservera
medel till resultatutjämningsreserven på 37 mnkr. Balanskravsresultatet 2017 uppgår,
efter reserveringen, till 99 mnkr.
Region Gotlands fastställda övergripande mål har följts upp och bedömningen är att
regionen uppnått god ekonomisk hushållning 2017 men att det finns förbättringspotential. Kostnadsnivån för ett antal verksamheter ligger högre än vad som är
motiverat utifrån Gotlands strukturella förutsättningar. Kvaliteten i verksamheterna är i
huvudsak god och ska bibehållas. Sjuktalet behöver sänkas och arbetet med lönebildning, hållbart ledarskap, stärkt organisationskultur samt rekrytering ska fortsätta.
Nettokostnadsutvecklingen den senaste femårsperioden har i genomsnitt varit 3,4
procent per år, vilket är lägre än ökningen av skatter, generella statsbidrag och
utjämningsbidrag som i genomsnitt årligen ökat med 3,9 procent. För att klara en god
ekonomisk hushållning krävs att nettokostnadsutvecklingen över tid är lägre än
ökningen av skatteintäkter och utjämningsbidrag.
Den demografiska utvecklingen framöver med en ökad andel yngre och äldre människor
kommer att innebära påfrestningar på den primärkommunala delen av verksamheten
samtidigt som den medicintekniska utvecklingen ställer krav på den
landstingskommunala delen.
Regionstyrelsen har föreslagit att årsredovisningen fastställs.
De förtroendevalda revisorerna har föreslagit att regionstyrelsen och nämnderna samt de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 2017 års förvaltning
samt att regionens årsredovisning godkänns.
Anföranden
Anföranden hålls av Filip Reinhag (S), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Anna
Hrdlicka (M), Isabel Enström (MP), Karl-Allan Nordblom (MP), Johan Thomasson (L), Eva
Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Stefaan De Maecker (MP), Håkan Ericsson (S), Anna
Andersson (C), Brittis Benzler (V), Inger Harlevi (M), Hannes Müller (-) och Martin Kolberg (Fi).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 53 forts.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Ordföranden ställer sedan proposition på förslagen ifrån de förtroendevalda revisorerna
och finner att dessa bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Revisorerna
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 54

Överföring av resultat 2017
RS 2018/181

- Byggnadsnämnden 2018-01-31
- Socialnämnden 2018-02-07, § 4
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2018-02-07, § 506
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-08 (egna verksamheten)
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-22
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 65

Regionfullmäktiges beslut
•

Upprättat förslag till överföring av resultat från 2017 fastställs.

•

Eget kapital för kultur- och fritidsnämnden avslutas och uppgår i regionens totala
egna kapital.

Enligt gällande ”Regler för styrning och uppföljning i Gotlands kommun”, antagen av
dåvarande kommunfullmäktige 2003-03-17, § 61, kan resultat föras över mellan
budgetår efter beslut av regionstyrelsen. Reglerna har anpassats i kommunstyrelsen
2006-04-20, § 132, så att underskott får balanseras inom tre år istället för två. Vidare
gäller att högst 1 miljon kronor av eget kapital får användas för investering.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att 3 600 000 kronor återförs till köpande nämnder.
I övrigt föreslår regionstyrelseförvaltningen att 0 kronor förs med till 2018.
För år 2017 har byggnadsnämnden erhållit ett särskilt statsbidrag (Byggbonus) för att
stimulera ökat bostadsbyggande. Eftersom villkoren för att erhålla statsbidraget är
uppfyllda under 2017 ska bidraget redovisas som intäkt detta år. Det riktade bidraget
betalades ut i december 2017. Nämnden hade då inte möjlighet att hinna genomföra
/planera de samhällsutvecklande aktiviteter och investeringar som bidraget är tänkt att
gå till. Byggnadsnämnden föreslår därför att 100 % av överskottet ska föras över till eget
kapital. Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämnden får föra över överskottet för
2017 för att under kommande år kunna arbeta med de aktiviteter som bidraget är avsett
för.
Socialnämnden föreslår att underskott på 8 609 000 kronor inte överförs till eget kapital
som i så fall skulle bli negativt med samma summa. Hälso- och sjukvårdsnämnden
föreslår att deras underskott på 54 188 000 kronor inte överförs till eget kapital som i så
fall också skulle bli negativt med samma summa.
forts.
Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 54 forts.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att båda nämndernas negativa resultat balanseras
mot regionens gemensamma egna kapital.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämndens eget kapital
5 883 000 kronor avslutas och uppgår i regionens totala då nämnd och förvaltning är
nedlagda och verksamheten överflyttad till regionstyrelseförvaltningen samt utbildningsoch arbetslivsförvaltningen.
Totalt föreslås att 23 516 000 kronor överförs från 2017 års resultat.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att upprättat
förslag till överföring av resultat från 2017 fastställs samt att eget kapital för kultur- och
fritidsnämnden avslutas och uppgår i regionens totala egna kapital.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:
Barn- och utbildningsnämnden
Byggnadsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Socialnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Kultur- och fritidsavdelningen
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 55

Kompletteringsbudget 2018 för Region Gotland
RS 2018/6

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-22
- Regionstyrelsen 2018-04-26, § 95

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2018 med 300 453 000
kronor och för exploateringsinvesteringar med 79 288 000 kronor enligt upprättat
förslag.

Investeringsbudget för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga
projekt som inte förbrukats under året kan kompletteringsbudgeteras till kommande år.
Investeringspotter som avser mindre, löpande investeringar avslutas varje år även om
inte hela budgeten är upparbetad.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2017 uppgår till 417 255 000 kronor
inklusive exploateringar. Nämnderna har begärt kompletteringsbudget med 300 453 000
kronor för investeringar samt 79 288 000 kronor för exploateringar.
Investeringsbudgeten för 2018 uppgår till 534 795 000 kronor varav 284 245 000 kronor
avser affärsdrivande verksamhet. Utöver det är det avsatt 67 800 000 kronor i
bruttobudget för exploateringar.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att nämndernas begäran om kompletteringsbudget
bifalls. I huvudsak avser kompletteringen pågående projekt eller projekt som ligger nära
i tiden för planering och igångsättning. Nämnderna har föreslagit att sju projekt avslutas
och tas bort ifrån investeringsbudgeten. Sammanlagt är det drygt 22 miljoner kronor.
Den totala investeringsbudgeten för 2018 blir 835 248 000 kronor (inklusive
300 453 000 kronor i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är mycket troligt
att en del av projekten kommer att behöva flyttas med till 2019 vilket är viktigt att
beakta vid budgetberedningen då investeringsbudget och -plan för kommande år ska
bearbetas.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att nämnderna
beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2018 med 300 453 000 kronor och för
exploateringsinvesteringar med 79 288 000 kronor enligt upprättat förslag.
forts.
Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 55 forts.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:
Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 56

Pensionsmedelspolicy för Region Gotland
RS 2018/18

- Pensionsmedelspolicy
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-31
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 66

Regionfullmäktiges beslut
•

Pensionsmedelspolicy för Region Gotland antas att gälla från och med 1 juni 2018
och ersätter Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Region
Gotland beslutad i regionfullmäktige 2012-06-18, § 66.

Förutsättningarna på de finansiella marknaderna har förändrats mycket de senaste åren.
Det är framför allt på räntemarknaden som förändringarna skett och räntorna ligger nu
på historiskt låga nivåer till skillnad från när den gällande placeringspolicyn antogs vilket
gör att policyn behöver revideras för att uppnå en effektiv förvaltning av
pensionsmedlen.
De förändringar som föreslås är att konsolideringsmålet ersätts med ett avkastningsmål
på 3 % per år justerat för inflation. Vidare föreslås att en dynamisk riskmodell införs
som innebär att portföljen som mest kan tappa 15 % i värde i förhållande till det högsta
värdet de senaste 24 månaderna. Det föreslås även att maximal andel aktier ökas från
50 % till 65 % för att kunna nå avkastningsmålet samt att placeringslimiten för räntebärande värdepapper blir gemensam för nominella och reala obligationer.
Även kraven på ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning föreslås utökas och skärpas.
Regionstyrelseförvaltningen anser att gällande strategi och placeringspolicy från 2012
inte längre är ändamålsenlig på grund av de förändrade förutsättningarna på de finansiella marknaderna. Det nya förslaget till pensionsmedelspolicy har en strategi som
bedöms ge både bättre avkastning än nuvarande policy och samtidigt ge ett tillräckligt
skydd mot värdefall. De utökade kraven på ansvarsfulla placeringar vid aktieförvaltning
bedöms tillgodose de önskemål som uttryckts från de förtroendevaldas sida.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att Pensionsmedelspolicy för Region Gotland antas att gälla från och med 1 januari 2018 och
ersätter Placeringspolicy gällande förvaltning av pensionsmedel för Region Gotland
beslutad i regionfullmäktige 2012-06-18, § 66.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 56 forts.
Yrkande
•

Isabel Enström (MP) tillstyrker regionstyrelsens förslag med ändringsyrkande att
policyn ska gälla från och med 1 juni 2018. I detta instämmer Eva Nypelius (C).

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Isabel Enströms
ändringsyrkande att policy ska gälla från och med 1 juni 2018 och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 57

Ägardirektiv och bolagsordning för Inspiration Gotland AB
RS 2017/321

- Bolagsordning
- Ägardirektiv
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-18
- Regionstyrelsen 2018-0426, § 93

Regionfullmäktiges beslut
•

De reviderade förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Inspiration Gotland
AB godkänns.

Regionfullmäktige beslutade 2017-06-19, § 92, efter förslag från regionstyrelsen, att
ansvaret för verksamheten i Inspiration Gotland AB skulle överflyttas till regionstyrelsen
och dess förvaltning senast 2017-12-31.
Med anledning av detta behövde ett avtal tecknas mellan Region Gotland och
Inspiration Gotland AB. Avtalet skulle förtydliga vilka tillgångar som följer med i
övergången, hur övergången skulle regleras ekonomiskt samt vad som gällde för berörda
medarbetare. Regionstyrelsen godkände ett upprättat inkråmsavtal med Inspiration
Gotland 2017-12-13, § 381.
Dessutom behövde en överenskommelse träffas med fastighetsägaren Region Gotland,
teknikförvaltningen, kring framtida form för uthyrning av Donnerska huset vilket
förhyrts av bolaget. I avvaktan på en framtida lösning fick hyresvärdskapet tills vidare
kvarstå på Inspiration Gotland AB.
Regionstyrelsen beslutade 2018-02-01, § 8, att medverka till att hyresavtalet mellan
bolaget och regionen skulle sägas upp i förtid och att fastighetsförvaltningen skulle
övergå till tekniska nämnden 2018-03-31. Med anledning av detta fick också regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att senast i juni återkomma med ett förslag till hur
Donnerska huset långsiktigt kan utvecklas.
Med anledning av ovanstående förändringar för Inspiration Gotlands AB:s del behöver
bolagsordningen och ägardirektivet för bolaget justeras.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att de reviderade förslagen till bolagsordning och
ägardirektiv fångar upp den nu krympta verksamheten som Inspiration Gotland AB ska
bedriva.
forts.
Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 57 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att de reviderade
förslagen till bolagsordning och ägardirektiv för Inspiration Gotland AB godkänns.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:
Inspiration Gotland AB
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 58

Almedalsveckan - värdskap och mandat
RS 2018/265

- Policy för Almedalsveckan, överenskommelse för lokala politiska partier 2018-04-04
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-04-04
- Regionstyrelsen 2018-04-26, § 94

Regionfullmäktiges beslut
•

Regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut samt ingå de avtal och övriga
överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det
demokratiska värdskapet.

•

Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier reservera
plats – på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av offentlig plats får
tillstyrkas – i Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar före och en dag efter
veckan. Varje parti ska dock söka eget tillstånd hos polismyndigheten för sin
respektive dag.

Det har uppkommit önskemål om en utförligare reglering av Almedalsveckan. Förslaget
till beslut avser att ge stöd för regionstyrelsens och tekniska nämndens arbete med att
utveckla det demokratiska värdskapet. Förslaget innehåller också en lösning på hur
Almedalsparken i berörda delar kan säkras gentemot andra konkurrerande arrangemang
under veckan.
Frågan har 2018-03-16 beretts i storgrupp med företrädare för regionstyrelsens
arbetsutskott och företrädare för de politiska partierna som för närvarande har del i det
rullande schemat i Almedalsveckan. Emellertid har tekniska nämnden, som berörs av
beslutet, inte ännu fått tillfälle att yttra sig. Med hänsyn till önskemålet under beredningen om att få ett regelverk på plats innan sommaren har det framförts att beslut bör
tas i fullmäktige på dess sammanträde 2018-05-14. Det föreslås även att tekniska
nämnden ges tillfälle att yttra sig över förslaget direkt till fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att
−

Regionstyrelsen bemyndigas fatta de beslut samt ingå de avtal och övriga
överenskommelser som närmare krävs för att genomföra och utveckla det
demokratiska värdskapet.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 58 forts.
−

Tekniska nämnden ska för Almedalsveckan och berörda politiska partier reservera
plats – på så sätt att inte någon annan ansökan om begagnande av offentlig plats får
tillstyrkas – i Almedalen under Almedalsveckan samt två dagar före och en dag efter
veckan. Varje parti ska dock söka eget tillstånd hos polismyndigheten för sin
respektive dag.

−

Tekniska nämnden ges tillfälle att till fullmäktige yttra sig över förslaget till beslut
senast 2018-05-02.

Regionstyrelsen har, tillstyrkt regionstyrelseförvaltningen förslag.
Tekniska nämnden har getts tillfälle att till fullmäktige yttra sig över förslaget till beslut.
Något sådant yttrande har inte inkommit.
Anföranden
Anförande hålls av Eva Ahlin (C), Björn Dahlström (C) och Jesper Skalberg Karlsson (M).
Yrkande
•

Hannes Müller (-) yrkar att förslaget avslås.

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

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 59

Fördelning av ersättning för etableringsinsatser och introduktion
för nyanlända personer
RS 2017/1145

- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-23
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 64

Regionfullmäktiges beslut
•

•

Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer fördelas
enligt följande:
−

85 % utgår till respektive verksamhet inom barn- och utbildningsnämnden,
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden beroende på den
nyanländes ålder.

−

5 % avräknas och tillfaller regionstyrelsen och tekniska nämnden.

−

5 % avräknas och tillfaller regionstyrelsen, kultur- och fritidsverksamheten.

−

5 % avräknas och tillfaller socialnämnden.

Vid val av insats ska integrationsstrategin vara styrande.

Ersättning för etableringsinsatser och introduktion för nyanlända personer (etableringsersättning) är en schablonersättning som tillfaller bosättningskommunen i 24 månader
från att den nyanlände fått uppehållstillstånd. Regionstyrelsen tog beslut, 2017-02-02 §
10, om hur den här ersättningen ska fördelas mellan olika verksamheter. Det beslutet
behöver nu revideras bland annat på grund av att kultur- och fritidsverksamheten
splittrats.
85 % av den totala ersättningen föreslås fördelas efter den nyanländes ålder enligt den
modell som gällde tidigare. Åldern 0-5 hanteras i förskola (barn- och utbildningsnämnden, BUN), 6-15 i förskola, fritids, grundskola, ungdomsgårdar (BUN och
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, GVN), 16-19 i gymnasium och på ungdomsgårdar (GVN), 20-64 av integrationsenheten (GVN) och åldrarna 65 och uppåt inom
äldreomsorg (socialnämnden, SON).
Förordningens regelverk gällande mottagande och praktisk hjälp i samband med
bosättning är ett specifikt uppdrag. Inom Region Gotland delas ansvaret mellan tekniska
nämnden och regionstyrelsen. I det här förslaget föreslås att 5 procent av den totala
ersättningen ska avräknas för detta ändamål.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 59 forts.
Om inget annat överenskommes så ska ersättningen delas lika mellan regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen.
När det gäller förordningens regler angående andra insatser för att underlätta etablering i
samhället, avses i det här förslaget främst insatser inom bibliotek och annan kultur. 5 %
av den totala ersättningen ska avräknas för detta ändamål.
I förordningen nämns också att ersättningen ska täcka vissa kostnader för ekonomiskt
bistånd och administration av detta. Även andra insatser inom socialnämnden kan vara
aktuella. 5 % av den totala ersättningen ska avräknas för detta ändamål.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut följt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Social hållbarhet
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 60

Förslag om ”Kranmärkning ” av Region Gotlands arrangemang,
möten och arbetsplatser
RS 2018/129

- Tekniska nämnden 2018-03-14, § 90
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-03-14
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 84

Regionfullmäktiges beslut
•

Alla nämnder rekommenderas att införa Kranmärkning av arbetsplatser och
aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter.

Eftersom bristen på råvatten vatten och investeringar i nya vattenanläggningar är ett
diskussionsämne på Gotland bör mer exakta siffror för Region Gotlands energi och
kemikaliebehov i dricksvattenproduktionen tas fram som en del i marknadsföringen av
regionens dricksvatten som kranmärkt vatten. Teknikförvaltningen är tillfrågad om att
bidra med underlag till det.
Regionstyrelseförvaltningen har sedan länge haft med kravet på att vatten som serveras
är lokalt kranvatten, i den frivilliga miljödiplomeringen av Almedalsveckans evenemang.
Att kranmärka Region Gotlands egna verksamheter, event och konferenser bör kunna
bli en naturlig del i att ställa sig bakom regionens egen dricksvattenproduktion och delta
i kommunikationen kring vattnet på Gotland. Det är viktigt med ökad förståelse för
värdet av rent och gott kranvatten. Ett led i det kan vara att servera kranvatten på ett
tilltalande sätt vid varje aktuellt tillfälle. De verksamheter som idag använder flaskvatten
ges tillfälle att ta ställning. Vidare måste frågan förankras dels hos fritidsverksamheter
som har försäljning och hos alla som beställer arrangemang eller catering i olika
sammanhang där regionen är med och arrangerar aktiviteter. Inom regionstyrelseförvaltningen blir varuförsörjningens sortiment ett eventuellt undantag från kranmärkningen, för att kunna tillhandahålla vatten på flaska för de verksamheter som har
skäl för att det behövs.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 60 forts.
Konsekvensanalyser relevanta för sammanhanget är t ex barnperspektivet för ett
hållbart samhälle samt styrmodellens perspektiv och uppdelning i verksamhet/samhälle.
Här ges möjlighet till synergieffekter där det som ger lägre kostnader också ger en
positiv miljöeffekt.
Kranmärkningen innebär inte någon kostnadspåverkan utan ingår i ordinarie budget.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att alla nämnder rekommenderas att införa
Kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region Gotlands verksamheter
Regionstyrelsen har beslutat att ge regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att i samarbete
med teknikförvaltningen ansöka om Kranmärkning.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att alla nämnder
rekommenderas att införa Kranmärkning av arbetsplatser och aktiviteter inom Region
Gotlands verksamheter.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 61

Tilläggsanslag för tillfällig gångbro
RS 2018/169

- Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-020-7, § 38
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-23
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 72

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens begäran om ett tilläggsanslag på 2,2 miljoner kronor för 2018
bifalls.

Tekniska nämndens arbetsutskott 2018-02-07, § 38, begär 2,2 miljoner kronor (mnkr) till
driftsbudgeten för att anlägga en tillfällig gångbro i anslutning till kryssningskajen. Då
gångbron är en tillfällig lösning uppfyller den inte kraven för att betraktas som en
investering.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det finns utrymme i budgeten 2018 för att
bifalla tekniska nämndens äskande. Budgetresultatet blir efter justering 65 mnkr vilket är
under regionens finansiella mål om en budget som uppgår till två procent av nettokostnaden. Enligt regelverket ska tilläggsanslag för befintlig verksamhet i princip inte
förekomma. Dock är behovet av en tillfällig gångbro inte att se som befintlig verksamhet. En permanent gångbro kommer att byggas och medel för detta är avsatt i
investeringsbudget 2017 och kommer att flyttas med i kompletteringsbudget till 2018.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att tekniska nämndens begäran om ett
tilläggsanslag på 2,2 miljoner kronor för 2018 bifalls.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, tillstyrkt förslaget.
Anföranden
Anföranden hålls av Inger Harlevi (M), Tommy Gardell (S) och Stefan Nypelius (C).
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 62

Detaljplan för del av Hamra Storms 2:4 - Vändburgs hamn.
Antagande
RS 2018/487

- Byggnadsnämnden 2016-06-08, § 123
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-28
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 70

Regionfullmäktiges beslut
•

Planförslaget för del av Hamra Storms 2:4 antas.

Reservation
Följande reserverar sig till förmån för Claes Nysells (L) yrkande om återremiss:
Claes Nysell (L), Ulf Klasson (L), och Lena Grund (L).

Byggnadsnämnden har, 8 juni 2016, för antagande överlämnat detaljplan för Hamra
Storms 2:4, Vändburgs hamn. Planområdet utgörs av del av fastigheten Hamra Storms
2:4 med Vändburgs hamn och ägs av Region Gotland. Området var under 2012 föremål
för en markanvisningstävling och det framtagna planförslaget bygger på det vinnande
förslaget. Planens syfte är att skapa förutsättningar för byggande av ett nytt attraktivt
mindre kustsamhälle där offentliga mötesplatser blandas med privatboende. Planen
lyfter ambitionen att skapa ett levande åretruntsamhälle med bebyggelse av hög
arkitektonisk kvalitet.
Planförslaget har stöd i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik.
Förslaget följer också geografiskt översiktsplanens områdesgräns för LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Planen redovisar en möjlig utbyggnad med cirka 70
boendeenheter, men även andra byggnader för verksamheter, restauranger, mötespunkter etc. VA-frågan ska lösas genom avsaltningsanläggning respektive eget
avloppsreningsverk, samråd kring utformning ska ske med miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Regionstyrelseförvaltningen avser att återkomma till regionstyrelsen med exploateringsavtal för säkerställande av exploatörens skyldigheter vid genomförande av planen.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 62 forts.
Regionstyrelseförvaltningen anser att planförslaget ligger väl i linje med de intentioner
Region Gotland har i de övergripande målen kring en levande landsbygd och ett
ansvarsfullt samhällsbyggande för tillväxt över hela ön, samt att stöd för utbyggnaden
kan hämtas i den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik 2025.
Exploateringsprojektet är dock ett omfattande och komplext sådant och ett plangenomförande är förenat med stora initialkostnader t.ex. när det gäller VA-utbyggnad,
varför det är viktigt att kommande genomförandeavtal som tecknas med exploatören
utformas på ett ändamålsenligt sätt.
Regionstyrelseförvaltningen har överlämnat planförslaget för antagande.
Regionstyrelsen har föreslagit att planförslaget för del av Hamra Storms 2.4 godkänns.
Anföranden
Anföranden hålls av Anna Hrdlicka (M), Lars Thomsson (C) och Cecilia Nygren (MP).
Yrkanden
•

Karl-Allan Nordblom (MP) yrkar att planförslaget antas.

•

Claes Nysell (L) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen om beskuren
möjlighet för besökande och andra till samfälligheten vid Skvalpviken, belägen söder
om hamnen och för få parkeringsplatser som också medför beskuren tillgänglighet
samt felaktiga siffror för årsmedeltrafik.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag med Karl-Allan Nordbloms
yrkande om att planförslaget antas och finner att planförslaget antas.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 63

Motion. Minska konfliktytor genom bättre planering av
markanvändning
RS 2017/290

- Motion 2017-03-02
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-26
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 61

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Isabel Enström m.fl. (MP) har inkommit med en motion 2 mars 2017. Motionens yrkande
är att Region Gotland tar initiativ till att tillsammans med SGU (Sveriges geologiska
undersökning), Länsstyrelsen och Naturvårdsverket och eventuellt Havs- och
vattenmyndigheten återuppta arbetet med att få fram en plan för framtida markanvändning på Gotland i syfte att minska konfliktytorna i samband med planer på att
öppna nya kalkbrott.
Bakgrunden är behovet av att kunna förena storskalig stenindustri på Gotland med
övriga samhällsintressen som tillgång till vatten eller natur- och kulturvärden.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår avslag för motionen med hänvisning till att:
1. förslaget överstiger intentionerna och kraven som plan- och bygglagen ställer på
den kommunala översiktliga planeringen, varför inte enbart kommunala
skattemedel kan finansiera en dylik utredning, att
2. genomförandet skulle kräva stora insatser från ett antal andra myndigheter och
instanser, såväl ifråga om upphandlade undersökningar och egna bidrag med
personella och ekonomiska resurser, samt att
3. ett genomförande av ett projekt av denna omfattning inte kan planeras och
genomföras inom Region Gotland utan tillförande av kraftigt utökade resurser för
personal och budget hos berörda förvaltningar.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att motionen
avslås.
Anföranden
Anföranden hålls av Isabel Enström (MP) och Hannes Müller (-).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 63 forts.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 64

Motion. Bygg parkeringsdäck invid lasarettet i Visby
RS 2017/479

- Motion 2017-05-15
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-12
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 62

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningen skrivelse.

Reservation
Följande reserverade sig mot beslutet:
Margareta Persson (M), Eva Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Patrik Thored (M), Anna
Hrdlicka (M), Björn Dahlström (C), Bibbi Olsson (C), Inger Harlevi (M), Mats Hedström (M),
Gunnel Lindby (C), Jonas Niklasson (C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Lena Celion (M), Eva
Gahnström (C), Stefan Nypelius (C), Margareta Benneck (M), Lars-Erik Benneck (M), Anna
Andersson (C), Karl-Johan Boberg (C), Roger Wärn (M), Rolf Öström (M), Ingrid Engström (C),
Anders Larsson (C), Robin Storm (M), Sven Bosarfve (M), Eva Gustafsson (C), Eva Ahlin (C),
Johan Thomasson (L), Ulf Klasson (L), Claes Nysell (L) och Lena Grund (L).

I en motion om lasarettets parkering från Eva Nypelius (C) och Lars Thomsson (C),
beskrivs situationen under senare år som problematisk. Motionärerna menar att det ofta
är fullt eller näst intill fullt vid parkeringen, vilket leder till stora problem både för
patienter och för personal. Teknikförvaltningen har i en utredning pekat på flera olika
lösningar, bland annat ett så kallat enklare p-däck i två plan som tillför 100 nya p-platser
och kostar ca 7 miljoner att bygga. Det ser motionärerna som ett intressant alternativ,
men även andra alternativ kan vara av intresse. Motionärerna yrkar därför på att Region
Gotland omgående utreder alternativen för att bygga flera parkeringsplatser vid
lasarettet.
Tekniska nämnden har i remiss behandlat frågan och instämmer i att det finns ett
problem kring parkeringssituationen vid Visby lasarett. Tekniska nämnden föreslår att
fullmäktige ska ge nämnden i uppdrag att utreda parkeringssituationen ytterligare för att
hitta bästa lösningen och att utredningen tar hänsyn till parkeringsstrategin.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 64 forts.
Regionstyrelseförvaltningen instämmer i den bedömning som gjort av tekniska
nämnden. Det förslag till parkeringsstrategi som arbetats fram är för närvarande på
remisshantering och en utredning kring parkeringslösningar bör samordnas med
strategins antagande. Tekniska nämnden bör också ges i uppdrag att studera
möjligheterna att förenkla för personalen att ta sig till arbetet utan bil, till exempel med
buss eller cykel.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att tillstyrka motionen och att ge tekniska nämnden
i uppdrag att utreda möjliga parkeringslösningar för Visby lasarett, med hänsyn tagen till
kommande parkeringsstrategi. I tillägg till detta ska nämnden även utreda hur personal
och besökare enklare kan ta sig till lasarettet utan bil.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Anföranden
Anföranden hålls av Tommy Gardell (S), Stefaan De Maecker (MP) och Per Edman (V).
Yrkande
•

Lars Thomsson (C) yrkar, med instämmande av Bibbi Olsson (C), Anna Hrdlicka (M)
och Claes Nysell (L), bifall till motionen.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Lars Thomssons
yrkande om bifall till motionen och finner att regionstyrelsens förslag vinner bifall.
Omröstning begärs. JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Lars Thomssons
yrkande om bifall till motionen. 37 ledamöter röstar ja. 34 ledamöter röstar nej. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Regionstyrelsens förslag vinner majoritet och
bifalls.
Expedieras:

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 65

Motion. Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i
Klintehamn
RS 2014/597

- Motion 2014-10-27
- (Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-30, Återremiss )
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-26
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 74

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås med hänvisning till regionstyrelseförvaltningens skrivelse.

Lars Bjurström (V) har inkommit med en motion om förslag att upprätta en detaljplan
över hamnområdet i Klintehamn för en samlad planering som kan förena
hamnverksamheten med andra intressen.
I tjänsteskrivelsen 2015-03-30, redovisades att det i översiktsplanen Bygg Gotland anges
att fördjupade översiktsplaner ska tas fram för serviceorterna, däribland Klintehamn.
Regionstyrelsen skulle senare under året behandla ärendet om att påbörja dessa planer,
och bedömningen var att arbetet skulle inledas med Klintehamn. Då de aspekter som
tas upp i motionen var sådana som ingår i fördjupade översiktsplaner och som i sin tur
kan följas av detaljplaner, föreslogs att motionen skulle avslås.
Regionstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-04-13 att återremittera ärendet för
ytterligare beredning.
Därefter har Klintehamns hamn byggts ut och en planering för samhället påbörjats.
I hamnen har Region Gotland, Trafikverket och Sjöfartsverket genomfört muddring av
hamn och farled och ett 25 000 kvadratmeter nytt landområde har byggts. Därmed har
sjösäkerheten höjts och större volymer kan tas emot vid varje fartygsanlöp.
Efter beslut i regionstyrelsen, § 97/2017, inleddes planeringen i Klintehamn genom en
bred dialog. Dialogen pågick under perioden 2017-05-19--07-19. Därefter gav
regionstyrelsen, § 241/2017, regionstyrelseförvaltningen, i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen, i uppdrag att ta fram ett program för
Klintehamn där utgångspunkter, strategier och mål för den framtida utvecklingen ska
framgå. Programmet ska omfatta en samlad och gemensam vision kring inriktningen för
kommande detaljplaner.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 65 forts.
Programarbetet påbörjades i januari i år och beräknas vara avslutat under 2019.
Detaljplaneringen avvaktar den övergripande planeringen av Klintehamn.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till
regionstyrelseförvaltningens skrivelse.
Anförande
Anförande hålls av Lars Bjurström (V) och Ulf Klasson (L).
Yrkande
•

Hannes Müller (-) yrkar att motionen bifalls.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och Hannes Müller yrkande
om bifall till motionen och finner att regionstyrelsens förslag bifalls.
Expedieras:

Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 66

Motion. Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom
kollektivtrafiken på landsbygden
RS 2014/105

- Motion 2014-02-20
- Tekniska nämnden 2017-08-23, § 197
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-27
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 75

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med att tekniska nämnden beaktar motionen i arbetet med
det regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Alexander Jansson (C) har inkommit med en motion om att Region Gotland ska införa
nattbussar på fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på landsbygden. Det ska göra det möjligt för landsbygdsboende att ta del av Visbys rika nöjesliv.
Tekniska nämnden gör bedömningen att införande av nattbussar inte är genomförbart
med hänvisning till det ekonomiska läget inom verksamheten. Nämnden avser dock att
beakta motionen i kommande upphandling av kollektivtrafiken.
Regionstyrelseförvaltningen anför att i dagsläget finns en relativt väl utvecklad
kollektivtrafik på Gotland och specifikt när det gäller stomlinjerna 10, 11 och 20. De
sena turerna avgår i dagsläget i ordinarie tidtabell, från Visby runt kl. 23:40 på fredagar,
lördagar och söndagar. På sommaren avgår turerna senare, runt 00:20 från Visby. En
konsekvens är att invånarna på landsbygden har en begränsad tillgång till Visbys
nöjesliv.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen anses besvarad med att tekniska
nämnden avser att beakta motionen i kommande upphandling för kollektivtrafiken.
Regionstyrelsen har förslagit att motionen anses besvarad med att tekniska nämnden
beaktar motionen i arbetet med det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
Anföranden
Anföranden hålls av Stefan Nypelius (C) , Tommy Gardell (S), Anna Andersson (C) och Lena
Celion (M).
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 66 forts.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 67

Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
RS 2016/637

- Motion 2016-09-26
- Tekniska nämnden 2017-10-25, § 247
- Regionstyrelseförvaltningen 2018-02-27
- Regionstyrelsen 2018-03-22, § 76

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Lena Celion (M) har inkommit med en motion angående trafiksituationen i Slite. I
motionen framställs önskemål om att tekniska nämnden ska se över skyltningen i parkområdet vid vägsträckan från avfarten Sjuströmmar fram till Slite stugby, att bättre
skyltning beträffande maximal hastighet genomförs och att någon form av fartreducerande hinder placeras på lämpliga platser.
Tekniska nämnden har tidigare behandlat frågan 2012-03-28, § 49. Hastighetsmätningar
har därefter utförts och teknikförvaltningen har bedömt att några hastighetsbegränsande
åtgärder inte behöver genomföras.
Tekniska nämnden redovisar att de hastighetsmätningar som gjorts vid två tillfällen 2013
på Strandvägen visar att den skyltade hastigheten (30 km/timme) hålls med några få
undantag. Den tunga trafiken är obefintlig. Vid prioritering av hastighetsdämpande
åtgärder prioriteras olycksdrabbade platser först tillsammans med gator som ligger i
anslutning till skolor och som är skolvägar för barn. Att övervaka hastighetsöverträdelser är en polisiär fråga. Upplevs det att hastigheten överskrids kan detta anmälas
till polismyndigheten. Med anledning av detta har teknikförvaltningen i enlighet med
delegation från tekniska nämnden beslutat att inte genomföra några ytterligare åtgärder
vad avser trafiken på Strandvägen i Slite.
I oktober 2017 kontrollerade teknikförvaltningen att de skyltar som ska vara uppsatta
längs Strandvägen finns på plats, både för hastighetsbegränsningen och för
campingförbudet.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen avslås med hänvisning till
tekniska nämndens bedömning.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 67 forts.
Regionstyrelsen har, i enlighet med regionstyrelseförvaltningen, föreslagit att motionen
avslås med hänvisning till tekniska nämndens bedömning.
Anföranden
Anföranden hålls av Tommy Gardell (S) och Filip Reinhag (S).
Yrkande
•

Mats Hedström (M) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att ny korrekt
mätning utförs. I detta instämmer Anna Hrdlicka (M), Inger Harlevi (M) och Lena
Celion (M).

Proposition och omröstning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras 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. 33 ledamöter röstar ja. 37 ledamöter röstar nej. 1 är frånvarande. Av bilaga till
protokollet framgår hur var och en röstar. Ärendet ska återremitteras.
Expedieras:

Tekniska nämnden
Regionstyrelseförvaltningen Samhällsplanering

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 68

Avsägelse i regionfullmäktige
RS 2018/9
- Peter Wennblads (M) avsägelse 2018-04-04

Regionfullmäktiges beslut
•

Peter Wennblad (M) befrias från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.

Peter Wennblad (M) har avsagt sig uppdraget som ersättare i regionfullmäktige.
Expedieras:
Peter Wennblad

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 69

Avsägelser och fyllnadsval. Barn- och utbildningsnämnden byggnadsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden, Inspiration
Gotland, Almi Invest, Gotlands tingsrätt
Regionfullmäktiges beslut
•

Anders Norgrens (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i socialnämnden
godkänns

•

Peter Wennblads (M) avsägelse som ledamot i regionstyrelsen godkänns

•

Till ny ledamot i regionstyrelsen (efter Peter Wennblad, M) utses
(M) Lena Celion,

•

Till ny ersättare i regionstyrelsen (efter Lena Celion, M) utses
(M) Håkan Onsjö,
att vid förhinder för ordinarie i M-gruppen inträda i ordningen efter Charlotte Criwall

•

Björn Jansson (S) avsägelse som ledamot i styrelsen för Almi Invest Småland och
Öarna AB godkänns

•

Till ny ledamot i styrelsen för Almi Invest Småland och Öarna AB
(efter Björn Jansson, S) utses
(S) Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta

•

Borttagande av ersättare i styrelsen för Almi Invest Småland och Öarna AB
godkänns, efter beslut på Almi koncernens bolagsstämma; för att de i sin tur
fullt ut ska följa statlig bolagsstyrning
(nuvarande ersättare är Eva Nypelius, C)

•

Jörgen Renströms (MP) avsägelse från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden
godkänns

•

Till ny ersättare i byggnadsnämnden (efter Jörgen Renström, MP) utses
(MP)
Wolfgang Brunner, Skyttegatan 8, 621 41 Visby

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 69 forts.
•

Till ny ersättare i byggnadsnämnden (efter Bertil Eneqvist, S) utses
(S)
Oscar Lindster, Thottgatan 3, 621 58 Visby
att vid förhinder inträda i ordningen efter Edris Secho (S)

•

Karen Holms (S) avsägelse som ersättare i tekniska nämnden godkänns

•

Val av ny ersättare i tekniska nämnden (efter Karin Holm, S)
Bordläggs till nästa sammanträde

•

Ny ersättare i socialnämnden (efter Anders Nordgren, MP) utses
(MP)
Marcus Grünerwald, S:t Hansgatan 23, 621 56 Visby

•

Till ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(efter Tina Fridell, MP) utses
(MP)
Jörgen Renström, Tranhusgatan 43, 621 55 Visby

•

Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (efter Jörgen Renström,
MP) utses
(MP)
Anita Jonsson, Fårövägen 32, 624 62 Fårösund.
Att gälla från och med den 16 juni: under förutsättning att Anita då är folkbokförd på
Gotland

•

Till ny nämndeman i Gotlands tingsrätt (efter Jonas Beltrame-Linné, MP) utses
(MP)
Kjell Funk, Närkegatan 8, 621 49 Visby

•

Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Torun Ström, Fi) utses
(Fi)
Karin Palmenfelt, Artillerigatan 21 B, 621 38 Visby

•

Till y ersättare i barn- och utbildningsnämnden (efter Lilian Edwards, M) utses
(M)
Elias Wyrsch, Spireavägen 7, 622 66 Gotlands Tofta

•

Till ny ersättare för ombud till bolagsstämma för Inspiration Gotland
(efter Bo Björkman, S) utses
(S)
Meit Fohlin, Eskelhem Frändarve 559, 622 70 Gotlands Tofta
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 69 forts.
•

Eva Nypelius (C) avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Inspiration
Gotland från och med 22 maj (efter bolagsstämman) godkänns

•

Björn Janssons (S) avsägelse från uppdraget som styrelseledamot i Inspiration
Gotland från och med 22 maj (efter bolagsstämman) godkänns

•

Till ny ledamot i Inspiration Gotland (styrelsen ska bestå av minst tre ledamöter) utses
(M)
Roger Wärn, Box 50, 623 15 Stånga

•

Ewa Werkelin befrias från uppdraget som ledamot i Inspiration Gotland

•

Till ny ordförande i Inspiration Gotland utses
(S) Bo Björkman, Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Expedieras:

De berörda
Partiexpeditioner
Berörda nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 70
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Bo Johanssons medborgarförslag om ett provisoriskt golv i Romabadet. RS 2016/148
•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 97

•

Medborgarförslag (inkom 2016-02-29)

Sten Reuterviks medborgarförslag om trafikspegel vid Bergmansgatans utfart på Östra
Hamngatan. RS 2016/852
•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 98

•

Medborgarförslag (inkom 2016-12-21)

Agneta Malmborgs medborgarförslag om att göra om Kruttornets bilparkering till
parkområde. RS 2017/154
•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 96

•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-10)

Leifi Jacobssons medborgarförslag om håligheter i gator och vägar. RS 2017/158
• Tekniska nämnden 2018-03-28, § 102
•

Medborgarförslag (inkom 2017-02-13)

Siv Petterssons medborgarförslag om att spara på dricksvattnet. RS 2017/234
•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 99

•

Medborgarförslag (inkom 2017-03-08)

forts.

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 70 forts.
Ivan Armans medborgarförslag om att flytta sparade bankmedel till Eko- eller JAKbanken. RS 2017/702
•

Regionstyrelsen 2018-03-22, § 77

•

Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-23

•

Medborgarförslag (inkom 2017-08-01)

Bernt Herlitzs medborgarförslag om sänkt kommunalskatt. RS 2017/720
•

Regionstyrelsen 2018-03-22, § 60

•

Regionstyrelseförvaltningen 2018-01-18

•

Medborgarförslag (inkom 2017-08-10)

Åsa Ahlqvists medborgarförslag om övergångsställe framför hamnterminalen i Visby
hamn. RS 2017/1046
•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 100

•

Medborgarförslag (inkom 2017-11-20)

Ingrid Dahlbäcks medborgarförslag om att sanda klokt och ta bort snö från trottoarer.
RS 2017/1049

•

Tekniska nämnden 2018-03-28, § 101

•

Medborgarförslag (inkom 2017-11-20)

Jonas Hennings medborgarförslag om slopad bygglovsplikt för s.k. Attefallshus
i Slite. RS 2017/1082
• Byggnadsnämnden 2018-04-18, § 103
•

Medborgarförslag (inkom 2017-11-29)

Jonas Hennings medborgarförslag om slopad bygglovsplikt för s.k. Attefallshus
i Slite. RS 2017/1082
• Byggnadsnämnden 2018-04-18, § 103
•

Medborgarförslag (inkom 2017-11-29)
forts.

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 70 forts.

Björn Håkansson och Olof Thomssons medborförslag om flytt av reningsverket i
Katthammarsvik till Skags i Östergarn. RS 2017/234
•

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 132

•

Medborgarförslag (inkom 2017-03-01)

Pia Malmros medborförslag Medborgarförslag om parkeringsavgift vid Visby lasarett.
RS 2018/195

•

Tekniska nämnden 2018-04-25, § 133

•

Medborgarförslag (inkom 2018-02-13)

Martin Ronstens medborförslag om förbättrad gatubelysning i Visby. RS 2018/222

•

Tekniska nämnden 2018-02-07, § 134

•

Medborgarförslag (inkom 2018-02-19)

Per-Ola Nilssons medborförslag om sänkt hastighet på Färjeleden, vid Idrottens hus.
RS 2017/1113

•

Tekniska nämnden 2018-02-07, § 135

•

Medborgarförslag (inkom 2017-12-07)

Lisa Hammars medborförslag om att bygga ett badhus som ett s.k. Tropical Island,
motsvarande det utanför Berlin. RS 2017/909

•

Regionstyrelsen 2018-04-26, § 115

•

Medborgarförslag (inkom 2017-10-05)

A n f ö r a nde
Anförande hålls av Lena Celion (M), Karl-Allan Nordblom (MP), Lars Thomsson (C), Mats
Hedström (M) och Anna Hrdlicka (M).

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 71

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Mats Bergqvists medborgarförslag om att förbjuda plastkassar
och i stället använda tygkassar

RS 2018/437
2018-04-05

Monica Sjöstens medborgarförslag om väjningsplikt på
Artillerigatan i Visby

RS 2018/446
2018-04-09

Charlotte Lindbys medborgarförslag om att alla som arbetar och
har verksamhet på Gotland också betalar kommunalskatt

RS 2018/465
2018-04-16

Kerstin Falks medborgarförslag om kiosk och cafeteria på
Visby lasarett kväll och helg

RS 2018/466
2018-05-16

Lars Flemströms medborgarförslag om att öppna toaletterna i
Herrviks hamn frö allmänheten

RS 2018/495
2018-04-26

Birgitta Nygrens medborgarförslag om ett friskt pensionärsliv

RS 2018/510
2018-05-03

Hans A Svensson medborgarförslag om parkering på
lasarettsområdet

RS 2018/527
2018-05-07

Git Järnmarks medborgarförslag om en gångtunnel under
vägen vid kryssningskajen

RS 2018/530
2018-05-08

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och
sjukvårdsnämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden
Expedieras:

Berörda nämnder, Förslagsställarna
Justerande:

U tdragsbesty rkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 72
Interpellation. Förändrat säkerhetsläge på Gotland
RS 2018/372

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Interpellation 2018-03-26

Rf § 73
Interpellation. Socialtjänstens bedömning av ensamkommandes ålder
RS 2018/373

Socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S) besvarade interpellation ställd av
Jonas Niklasson (C) om socialtjänstens bedömning av ensamkommandes ålder. Jonas
Niklasson tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltar i diskussionen
gör även Hannes Müller (-) och Saga Carlgren (V).
Interpellation 2018-03-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 74
Interpellation. Brist på färdiga detaljplaner
RS 2018/374

Byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) besvarade interpellation
ställd av Lars Thomsson (C) om brist på färdiga detaljplaner. Lars Thomsson tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2018-03-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 75
Interpellation. Primärvårdens roll och ansvar enligt ny lag vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
RS 2018/375

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation ställd av Lena Grund (L) om primärvårdens roll och ansvar enligt ny lag
vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lena Grund tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2018-03-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 76
Interpellation. Screening av prostatan
RS 2018/376

Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Stefaan De Maecker (MP) besvarade
interpellation ställd av Roger Wärn (M) om screening av prostatan. Roger Wärn tackade
för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2018-03-26

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 77
Interpellation. Likabehandling av föreningar
RS 2018/377

Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
Interpellation 2018-03-26

Rf § 78
Interpellation. Lägga ned sociala företag
RS 2018/378

Socialnämndens ordförande Håkan Ericsson (S) besvarade interpellation ställd av Ulf
Klasson (L) om att lägga ned sociala företag. Ulf Klasson tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2018-03-26

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 79

Motioner; nya
Följande motion har inkommit:

Ärendenummer

Eric Martell (S)
Förändrad strandskyddsgräns

RS 2018/540
2018-05-14

Anmärkning:

Den nya motionen bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2018-05-14

Rf § 80
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till byggnadsnämndens ordförande Karl-Allan
Nordblom (MP) ställa interpellation om rabatt för bygglov.
RS 2018/541

Anna Hrdlicka (M) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin (S) ställa
interpellation om fastigheten Ankaret, f.d. Kulturskolan.
RS 2018/542

Björn Dahlström (C) fick tillstånd att till gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens
ordförande Saga Carlgren (V) ställa interpellation om bristen på fordonsmekaniker.
RS 2018/543

Justerande:

U tdragsbesty rkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-05-14

Omröstning § 64
Ärende: Motion. Parkeringsdäck vid lasarettet i Visby
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För att motionen anses besvarad med
regionstyrelseförvaltningen skrivelse
NEJ: För bifall till motionen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
David Lindvall (S)
Filip Reinhag (S)
Wiola Öst (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (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)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Jan Svensson (V)
Lars Bjurström (V)
Mats Sundin (S)
Annelie Klovsjö (S)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson (V)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Clara Andermo (MP)
Karin Sutare (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Martin Kolberg (Fi)
Bo Björkman (S) ordförande

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Patrik Thored (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Roger Wärn (M)
Rolf Öström (M)
Ingrid Engström (C)
Anders Larsson (C)
Robin storm (M)
Sven Bosarfve (M)
Eva Gustafsson (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Frans Brozén (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
Hannes Müller (-)

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2018-05-14

Omröstning § 67
Ärende: Motion. Skyltning och hastighet på Strandvägen i Slite
Yrkande:
Se paragrafen

Proposition:
JA:
För att ärendet ska avgöras på dagens
sammanträde
NEJ: För att ärendet ska återremitteras

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
David Lindvall (S)
Filip Reinhag (S)
Wiola Öst (S)
Björn Jansson (S)
Leif Dahlby (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Eric Martell (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren(V)
Renée Lingström (S)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Lena Eneqvist (S)
Per Edman (V)
Jörgen Bentzler (V)
Lennart Petersson (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Jan Svensson (V)
Lars Bjurström (V)
Alexandra Dahlberg (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Helene Kristiansson(V)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Clara Andermo(MP)
Karin Surare (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Martin Kolberg (Fi)
Bo Björkman (S) ordförande

Följande röstade nej:
Margareta Persson (M)
Eva Nypelius(C)
Lars Thomsson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Patrik Thored (M)
Björn Dahlström (C)
Bibbi Olsson (C)
Inger Harlevi (M)
Mats Hedström (M)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Jesper Skalberg Karlsson (M)
Lena Celion (M)
Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Benneck (M)
Lars-Erik Benneck (M)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Roger Wärn (M)
Rolf Öström (M)
Mats Sundin (S)
Annelie Klovsjö (S)
Ingrid Engström (C)
Anders Larsson (C)
Peter Wigren (M)
Sven Bosarfve (M)
Eva Gustafsson (C)
Eva Ahlin (C)
Johan Thomasson (L)
Ulf Klasson (L)
Claes Nysell (L)
Lena Grund (L)
Eva Pettersson (SD)
Clas Strid (SD)
1 avstod: Hannes Müller (-)

Bilaga § 79

Motion till Fullmäktige i Region Gotland

Förändrad strandskyddsgräns
En säker och naturskön led
När VA-systemet nu byggs ut från Burgsvik och norr ut i den gamla banvallen uppstår en
enastående möjlighet att med relativt enkla medel skapa en efterlängtad cykel- och
vandringsled och ta tillvara en naturskön gotländsk kustmiljö och göra den tillgänglig för
många. Samtidigt kan man längs banvallen ta del av en intressant kulturhistorisk miljö. En
cykel- och vandringsled skulle dessutom utgöra en säker väg för medborgare i alla åldrar
att nyttja vid sidan om den på sommaren mycket hårt trafikerade väg 142. Inledningsvis
bör sträckan Burgsvik – Käldhagen göras till cykel- och vandringsled.
Dokument
I ett antal styrande dokument finner man följande passusar:
Vision 2025: ”cykeltrafiken tillsammans med gångtrafiken det trafikslag som bör
prioriteras högst i arbetet för en hållbar utveckling på Gotland. För att främja
cykeltrafiken i Burgsvik och övriga tätorter på ön behövs åtgärder för att öka
tillgängligheten och tryggheten, insatser vilka också hör nära samman med
trafiksäkerhetsåtgärderna.”
FÖP för Storsudret och Burgsvik: ”Cykeln har med sina många och självklara fördelar
en given plats i ett långsiktigt hållbart transportssystem.”
Trafikverkets underlag - Länstransportplan 2018-29: ”Längs många landsvägar saknas
cykelväg och då sidoområdena ofta är bristfälliga ges cyklister dåliga förutsättningar både
ur trafiksäkerhetssynpunkt och framkomlighetssynpunkt.”
Trafikverket konstaterar i sin bristanalys: ”Dåliga förutsättningar för cykling på
landsbygd längs statliga vägar. Avsaknad av rekreationsstråk för cykelturismen.”
Lokal part i samarbetet
Den ideella föreningen, Föreningen Banvallen, som har bildats på Storsudret för att
förverkliga denna möjlighet, har en aktiv dialog med markägare, myndigheter och politiker
och kan utgöra en värdefull ideell part i arbetet.
För at underlätta och möjliggöra att byggandet av ovan beskrivna cykel och
vandringsled kan bli verklighet, så föreslår jag att:

Region Gotland verkar för att strandskyddet från LIS-områdets norra
gräns i Burgsviks samhälle, till Björklunda återfår den sträckning som
gällde innan beslutet om utvidgat strandskydd togs.
Burgsvik 2018-05-14

Eric Martell

STENHUGGARVÄGEN 6, 621 53 VISBY TEL 0498-20 37 11 BANKGIRO 5757-4790 E-POST: gotland@socialdemokraterna.se

Bilaga § 73
Interpellationssvar
2018-05-14

Interpellationssvar om ensamkommande unga
Jonas Niklasson (C) har ställt en del frågor till mig om hur ensamkommande unga som fyllt eller
bedöms vara över 18 år, behandlas av socialtjänsten.
Fråga 1: På vilket sätt gör socialtjänsten inom region Gotland en egen självständig
bedömning av ungdomens troliga ålder?
Mitt svar: Ungdomar kan av Migrationsverket bli åldersuppskrivna till att vara över 18 år.
Migrationsverkets ställningstaganden grundar sig bl.a. på Rättsmedicinalverkets bedömning i det
enskilda ärendet.
Kammarrätten i Göteborg har i mål nr 70-17 uttryckt att Migrationsverkets bedömning av en
ensamkommande ung persons ålder bör kunna läggas till grund för en socialnämnds bedömning
av den enskildes ålder även innan asylmålet har vunnit laga kraft, under förutsättning att
Migrationsverket har fattat ett slutligt avgörande och det inte finns starka och bärande skäl som
talar för att åldersbedömningen är felaktig.
Socialtjänsten på Gotland i form av EKB utreder i dessa ärenden om det finns starka eller
bärande skäl som talar emot Migrationsverkets åldersbedömning. Det som vägs in här är den
samlade erfarenhet som enheten har om ungdomen, alla ungdomar har varit på Gotland en längre
tid innan deras asylprocess avgörs. Den unges placering har även varit föremål för utredningar
och övervägningar sedan tidigare och enheten har kunskap om de ungdomar som är placerade.
Alla ungdomar som fyller 18 eller blir åldersuppskrivna till 18 får också ett s.k. 18-årssamtal med
en handläggare där vi diskuterar vad det innebär att bli en ung vuxen.
I de fall det inte har framkommit något starkt eller bärande skäl som motsäger att socialtjänsten
ska gå på Migrationsverkets åldersbedömning så fortsätter utredningen till att se om särskilda
vårdbehov finns som gör en överflyttning till Migrationsverket direkt olämplig.
Fråga 2: På vilket sätt gör socialtjänsten inom Region Gotland en bedömning av
ungdomens behov av omsorg och hur försäkrar man sig att ungdomen verkligen ”klarar
sig själv” efter att den bedöms vara arton och flyttar ur HVB Haima?
Mitt svar: Socialtjänstens uppgift är att se till att ungdomen är tillförsäkrad skälig levnadsnivå. För
rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen krävs att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. I de fall
vårdbehov finns som ej kan tillgodoses genom Migrationsverkets omsorg, samt den unges rätt till
skola samt hälsa- och sjukvård som asylsökande (LMA), så beviljas en fortsatt placering genom
socialtjänstens försorg. Dessa behov bedöms och utreds av handläggande socialsekreterare
genom samtal med ungdom och utifrån den samlade erfarenhet som enheten har kring samtliga
ungdomar. Gällande de som fått flytta ifrån ”Haima” så finns alltid en kommunikation med
respektive HVB för att utreda den unges behov. Skattningar och dokumentation från boendet
inhämtas.
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I arbetet med dessa utredningar och bedömningar så finns det i alla ärenden en grundläggande
BBIC (Barnens behov i centrum)-utredning som innehåller olika livsområden och de behov den
unge kan ha, vilken gjordes i samband med att ungdomen kom till Sverige.
Håkan Ericsson (S)
Socialnämndens ordförande

Bilaga § 74
Interpellationssvar
2018-05-14

Brist på färdiga detaljplaner
Lars Thomsson har ställt en interpellation till mig i egenskap av Byggnadsnämndens ordförande
och den som styrt planeringen av bostadsbyggandet med rubriken Brist på färdiga detaljplaner.
Inledningsvis vill jag förtydliga att det inte är i min roll som ordförande i BN som jag har ansvaret
för bostadsplaneringen på Gotland. Det är Regionstyrelsen och privata exploatörer som initierar
detaljplaner -inte Byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden/Samhällsbyggnadsförvaltningen
verkställer bara uppdragen att detaljplanera. Sedan är det Teknikförvaltningen och
Regionstyrelseförvaltningen som ansvarar för exploateringsfasen, dvs anläggande av infrastruktur,
vägar, vatten och avlopp samt anvisning och försäljning mm.
Thomsson har ställt följande frågor:
– Hur många laga kraftvunna detaljplaner för flerbostadshus finns det i Visby och hur många
bostäder rymmer de?
För att få svar på denna fråga krävs ett enormt stort manuellt arbete som är orimligt att
begära från en förvaltning vi vill ska kunna prioritera färdigställande av nya detaljplaner.
Stora delar av Visby omfattas av detaljplaner, privata och kommunala, som var och en
måste gås igenom för att kunna ge ett relevant och korrekt svar. Men bara inom
detaljplanerna på A7, Terra nova, Bläckfisken och Järnvägen finns idag möjlighet bygga
ca 550 lägenheter.
– Hur många laga kraftvunna detaljplaner för flerbostadshus finns det i Fårösund, Slite, Roma,
Katthammarsvik, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, och hur många bostäder rymmer de?
Även här krävs ett stort utredningsarbete som jag anser inte är rimligt att begära av en
förvaltning som har stora förväntningar på sig att svara mot behovet och intresse hos
exploatörer att möjliggöra nybyggnation genom att fokusera på aktuella områden för
byggnation.
I exempelvis Klintehamn finns det ca 100 möjliga bostadsbyggen i gällande detaljplaner.
Teknikförvaltningen tog för några år sedan fram en grov statistik angående säljbara
tomter på kommunal mark så där borde det finnas en detaljstatistik, men
samhällbyggnadsförvaltningen har inte den statistiken tillgänglig. Den som vill bygga
vänder sig till regionens upphandlade
fastighetsmäklare och får information om vilka bebyggbara detaljplaner och annan
tomtmark som finns. Dessvärre har efterfrågan utanför Visby den här mandatperioden
varit minimal.
– Hur många laga kraftvunna detaljplaner för villor finns det i Visby och hur många bostäder
rymmer de?
Det finns inom A7 och Brodösen ca 80 st kommunala villatomter som inte är bebyggda,
till det kommer ca 50 st privata i Västerhejde. Hur många utöver det är inte tekniskt
möjligt att utreda.
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– Hur många laga kraftvunna detaljplaner för villor finns det i Fårösund, Slite, Roma,
Katthammarsvik, Klintehamn, Hemse, Burgsvik, och hur många bostäder rymmer de?
Även här krävs ett stort utredningsarbete som jag anser inte är rimligt att begära av en
förvaltning som har stora förväntningar på sig att svara mot behovet och intresse hos
exploatörer att möjliggöra nybyggnation genom att fokusera på aktuella områden för
byggnation.
Men det finns bebyggbara detaljplaner i alla uppräknade samhällen. Bara i Klintehamn
finns ett 100-tal tomter. Den som vill bygga kan höra av sig till Regionens upphandlade
fastighetsmäklare och få information om vad som finns. Efterfrågan har under den här
mandatperioden har i stort sett uteblivit.
– Efter att ha styrt planeringen av bostadsbyggandet under tre år, är du som byggnadsnämndens
ordförande nöjd med den framförhållning på färdiga detaljplaner som Gotland har nu?
Som sagt, det är RS och privata exploatörer som initierar detaljplaner, inte
Byggnadsnämnden.
Men jag ska ge ett svar:
Det är alltid svårt att sia om framtiden. Glöm inte att när första delen av detaljplanen för
A7-området stod klar fanns oro för att det skulle vara svårt få igång bostadsbyggandet
där. Gotlandshem var tveksamma att börja bygga av rädsla att inte få uthyrt. Året innan
hade de bara färdigställt 16 radhuslägenheter. Det de planerat var ett mindre antal
radhus, lika de på Galgberget, men efter påtryckningar inte minst från mig, inleddes
byggandet av de tre första stjärnhusen. Sedan liksom exploderade liksom
bostadsmarknaden, beroende på ett uppdämt lokalt behov och plötsliga inflyttningar
med anledning av globala konflikter, etableringar av verksamheter och en allmän
högkonjunktur. Men det finns fortfarande kvarter kvar att bebygga på A7, vilka kan
innehålla ca 400 lgh.
Sedan har ett antal nya detaljplaner tillkommit i Visby, kvarteret Järnvägen, Bläckfisken,
Brodösen, samt en så kallad Gluggutredning av enkelt bebyggbar mark i Visby. Två
sådana gluggar i östra delen av Gråbo planläggs nu för Gotlandshem och kan rymma ca
400 lgh. Detaljplanerna på Visborg och Brodösen innehåller ett 80-tal villatomter.
Det har också initierats och påbörjats två stora projekt för bostadsbyggande,
Östercentrum med framför allt förtätning, samt den stora framtida stadsdelen Visborg
med potentiellt flera tusen bostäder. Planläggning av bostäder pågår i norra delen av
Visborg på två områden samtidigt.
Gotland har innehaft 15de plats totalt i Sverige för bostadsbyggande senaste åren, och ser
man till befolkningsmängd hamnar vi bland de fem första. Och i ljuset av den
planberedskap vi hade när högkonjunkturen satte in, så är jag väldigt nöjd med hur vi
lyckats. Men nu gäller det att jobba på med de projekt vi har och färdigställer dem. Till
det ska vi passa på att planlägga när nuvarande byggrusch avmattas så att vi står lika bra
rustade inför nästa. Utanför Visby finns gällande detaljplaner för bostäder i nästan alla
samhällen, men efterfrågan att exploatera för hyresbostäder på dem eller på annan
byggbar mark har i stort sett uteblivit under innevarande mandatperiod.
Karl-Allan Nordblom (MP)
ordförande Byggnadsnämnden

Bilaga § 75
Interpellationssvar
2018-05-14

Primärvårdens roll och ansvar enligt ny lag vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Ledamoten Lena Grund (L) har i en interpellation ställt fem frågor till mig angående
primärvårdens roll och ansvar enligt ny lag vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Fråga 1:
Hur ska primärvården med den nuvarande stora bristen på distriktsläkare klara av det nya
ansvaret som den nya lagen medför?
Mitt svar:
Syftet med den nya lagen är att främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter
som efter utskrivning från sluten vård behöver insatser från både hälso- och sjukvård och
socialtjänst. För att möta patienternas samlade behov behövs en samverkan mellan flertalet
olika kompetenser inom områdena medicin, rehabilitering, omvårdnad och omsorg. Det är
också av ytterst vikt att patienten själv kan vara delaktig i planeringen av vården. Det
behövs även teamsamverkan i det förebyggande arbetet för att patienterna inte ska bli
inlagda i den slutna vården när det inte är absolut nödvändigt av medicinska skäl.
Distriktsläkarens roll är viktig i utskrivningsprocessen och vi eftersträvar att skapa en
kontinuitet för patienten. Primärvården är medveten om beroendet av hyrläkare och
därmed en bristande kontinuitet. Verksamheterna försöker möta denna problematik på
olika sätt. Primärvårdens åtgärder för att skapa kontinuitet är att i möjligast mån anlita
hyrläkare på långtidsuppdrag och vikarierande seniora läkare. Distriktssköterskor får i
dagsläget ta ett större ansvar för kontinuiteten.
Vi har gjort en stor satsning på ST-läkare inom primärvården i syfte att på sikt lösa
läkarbristen. Redan till sommaren blir flera ST-läkare färdiga specialister vilket kommer att
underlätta för att erbjuda en större kontinuitet.
Förvaltningen fortsätter utveckla hemsjukvårdsläkarnas samarbete med hemsjukvårdens
sjuksköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter och arbetet med de gemensamma
samordnade individuella planerna (SIP).

Fråga 2:
Har några ekonomiska beräkningar gjorts betr vad som kan vinnas genom att processen
kommer igång och patienter kan få trygghet i primärvården/hemsjukvården och därmed
skrivas ut från sjukhuset t ex fyra dgr tidigare än vad som sker idag?
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Mitt svar:
Nej. Huvudsyftet med den nya lagen är inte heller av ekonomisk karaktär utan den ska
främja en trygg och säker vård och omsorg för patienter som efter utskrivning från sluten
vård behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. God vård innebär i
detta fall också bättre utnyttjande av resurser – sjukhusvistelse för en patient som inte
behöver sjukvårdens dyra slutenvårdsresurser ska så långt som möjligt undvikas.

Fråga 3:
När säkerställs att det fortsatta utvecklingsarbetet kopplat till lagen om samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård fortskrider enligt plan under år 2018 och att
revidering sker av andra överenskommelser som berör utskrivningsprocessen?
Mitt svar:
Hälso- och sjukvårdsnämnden kommer tillsammans med Socialnämnden att följa upp
arbetet löpande. På förvaltningsnivå följs arbetet upp kontinuerligt var tredje vecka i
ordinarie strukturer, VuxenSam, Vuxennätverket och enhetschefsgrupp.
De gemensamma överenskommelserna ses över årligen och revideras vid behov. Under
våren genomförs också en uppföljning om överenskommelserna är kända och används i
berörda verksamheter.

Fråga 4:
Vilka åtgärder vidtas för att intensifiera och prioritera förankringsarbetet samt
samordningen av identifierade gränsdragningsproblem?
Mitt svar:
Fram till dags datum ser vi att arbetet med införande av nya riktlinjer har gått bra och följs
regelbundet i ordinarie strukturer. Inga betydande avvikelser har rapporterats utifrån
distriktläkarperspektiv. En tydligare sammanhållen struktur har också skapats genom att
verksamhetsledare för VuxenSam går in som ordförande i Vuxennätverket (tidigare
Ärendegruppen) och även i den sammanhållna ledning och styrningen – VuxenSam
(tidigare SLS).
Förankringsarbete av nya arbetssätt har skett på bred front i form av information och
utbildningstillfällen. I förekommande fall tillskapas mindre arbetsgrupper med
representation från båda förvaltningar och mandat att arbeta med identifierade problem.
Fråga 5:
När säkerställs att uppföljning och analys genomförs av aktiviteter kopplade till
gemensamma frågor som grund för att nå fastställda mål?
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Mitt svar:
Verksamheten följs upp i ordinarie strukturer. Vuxennätverket planerar att kraftsamla kring
ett mindre antal gemensamma aktiviteter som ska följas upp utifrån SKLs framtagna
indikatorer. Vid behov tas det fram nya aktiviteter.

Stefaan De Maecker (MP)
ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Interpellationssvar
2018-05-14

Screening av prostatan
Ledamoten Roger Wärn (M) har i en interpellation ställt två frågor till mig angående
screening av prostatan. Jag har sammanställt relevant bakgrundsmaterial från
Socialstyrelsen innan jag lämnar mina svar nedan.
Bakgrund:
Socialstyrelsen rekommenderade år 2014 att hälso- och sjukvården inte bör erbjuda
screening för prostatacancer med PSA-prov till män 50 till 70 år. Nya forskningsresultat har
publicerats sedan dess, både om screening med PSA-prov och om tester som kan
komplettera PSA-prov för diagnostik av prostatacancer. Socialstyrelsen har därför gjort en
ny bedömning av förutsättningarna för ett nationellt screeningprogram för prostatacancer.
Personer som bjuds in till screening har själva inte valt att uppsöka sjukvården. Detta ställer
höga krav på att screeningprogrammet är till tydlig nytta för befolkningen, och att det finns
vetenskapligt stöd för att det har avsedd effekt. Socialstyrelsen rekommenderar att hälsooch sjukvården inte erbjuder screening för prostatacancer med PSA-prov, med eller utan
kompletterande test före vävnadsprovtagning. Avgörande för rekommendationen är att
nyttan med screening för prostatacancer med PSA-prov inte tydligt överstiger de negativa
effekterna på befolkningsnivå.
Små områden av cancerceller i prostatakörteln är mycket vanliga hos medelålders och äldre
män. De flesta av dessa områden med cancerceller växer långsamt, så långsamt att de inte
orsakar symtom under mannens resterande livstid. Många män som har prostatacancer dör
därför av andra orsaker än cancern.
Den mest betydande negativa effekten av screening för prostatacancer med PSA-prov och
eventuellt efterföljande systematiska vävnadsprov är att många män skulle få en
prostatacancerdiagnos och därefter behandling, trots att deras cancer inte skulle ha
utvecklats till någon allvarlig sjukdom. För dessa personer kan såväl cancerdiagnosen i sig
som biverkningarna av behandlingen påtagligt minska livskvaliteten. De flesta som får
behandling för tidigt upptäckt prostatacancer får försämrad sexuell funktion. Urinläckage
eller ändtarmsbesvär är också förekommande biverkningar. Dessa biverkningar kan vara
funktionsnedsättande och så pass omfattande att de innebär en mycket stor påverkan på
sexuellt samliv och möjligheterna till ett aktivt socialt liv.
(Saxat ur Socialstyrelsens ”Screening för prostatacancer - Rekommendation och
bedömningsunderlag - Remissversion”)
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Fråga 1:
Vilket besked kommer männen att få på sin vårdcentral, då dom vill göra ett frivilligt PSAprov?
Mitt svar:
Socialstyrelsens underlag visar att det pågår omfattande oorganiserad PSA-testning av
män i Sverige i dag, så sker också på Gotland. Såväl Socialstyrelsens riktlinjer som det
nationella vårdprogrammet är sedan 2014 tydliga med att ett PSA-prov ska tas om
patienten så önskar, men först efter att mannen erbjudits och förstått innebörden av
adekvat information. Även i fortsättningen kommer således PSA-testning att genomföras.

Fråga 2:
Kommer man att respektera männens önskan om att ta provet?
Mitt svar:
Enligt ovan. Testning idag sker ofta utan att männen får tillräcklig information om
testningens tänkbara konsekvenser. Dessutom är PSA-testning väldigt vanligt bland män
över 70 års ålder trots att PSA-testning endast har visats kunna leda till minskad dödlighet i
prostatacancer hos män under 70 års ålder.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har gett hälso- och sjukvårdsförvaltningen i uppdrag att
återkomma med ett förslag på hur PSA-testning kan struktureras och eventuellt
kompletteras med tilläggsdiagnostik. Detta ska ske i samarbete med Sveriges Kommuner
och Landsting (SKL) som hos regeringen har ansökt om medel till ett projekt om PSAtestning. Syftet med projektet är att utreda hur följsamheten till gällande riktlinjer och
vårdprogram ser ut samt att ta fram ett förslag till hur verksamheten med PSA-testning kan
struktureras på ett mer enhetligt och jämlikt sätt. Avsikten är att identifiera ett
standardiserat och effektivt handläggande vid PSA-test i Sverige.

Stefaan De Maecker (MP)
ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Interpellationssvar
2018-05-14

Sociala företag
Ulf Klasson (L) har ställt en del frågor till mig om Region Gotlands kostnader om tre av öns
sociala företag läggs ner.
Fråga 1. Finns det en plan för att rädda sysselsättningen vid dessa företag och för de
anställda på längre sikt? Om nej, hur tänker majoriteten då?
Mitt svar: Det finns en plan för att ge företagen ett sådant stöd att de kan leva vidare långsiktigt
och vara helt ekonomiskt självbärande, utan subventioner från Region Gotland. Ansvaret för de
sociala företagen är inte bara Socialnämndens, utan hela regionens och flera olika förvaltningar.
Därför pågår nu ett arbete med att få flera olika intressenter att göra de tre sociala företagen
självgående, så att de kan vara långsiktigt bärkraftiga och ge jobb åt nuvarande och kommande
gotlänningar, som av många olika skäl har svårt att få ett jobb på den ordinarie arbetsmarknaden.
Fråga 2. Hur är planen för att på annat sätt stimulera dessa personer, vid en eventuell
nedläggning?
Mitt svar: Om mot förmodan ett eller alla tre företagen läggs ner finns det en hel palett av
åtgärder i regionens regi och via arbetsförmedlingen, FINSAM och flera andra, som kan ge dessa
personer ett meningsfullt arbete och sysselsättning. Plan A är dock att försöka göra företagen
bärkraftiga så att de kan erbjuda jobb med lön och den sociala samvaro som ett jobb ger, då detta
är viktigt för de som idag jobbar i de sociala företagen.
Fråga 3. Vad gör regionen med avveckling av de lokaler och handledarkostnader vi har
idag?
Mitt svar: Alla handledare är idag anställda i socialförvaltningen och kommer att gå tillbaka dit
om företagen läggs ner. De är skickliga kompetenser och kommer att behövas och fylla viktiga
funktioner inom socialförvaltningen. De kommer att bidra till att nya handledare inte behöver
rekryteras och kommer sålunda att minska kostnaderna för socialförvaltningen.
Vad gäller lokalerna så äger regionen en och hyr två. Skulle de tre sociala företagen läggas ner får
regionens egen lokal säljas eller hyras ut till någon annan. De två nu inhyrda lokalerna får
omförhandlas eller hitta annan användare efter förhandling med uthyraren.
Håkan Ericsson (S)
Socialnämndens ordförande

