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PROTOKOLL
Regionfullmäktige

Beslutande:

Conny Kristensen Gahnström (S), ordförande
Torgny Ammunet (S)
Per-Anders Croon (M) (för Stefan Wramner)
Eva Nypelius (C) (§ 243-257, 259-277)
Eva Ahlin (C) (§ 258 för Eva Nypelius)
Ola Lindvall (C) (för Lars Thomsson)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S) (§ 243-257, 259-277)
Filip Reinhag (S) (för Meit Fohlin)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Lisa Blochmann (C) (kl. 14.05-16.35,
§ 249-277)

Eva Ahlin (C) (kl. 13.00-14.05, § 243-248
för Lisa Blochmann)

Björn Dahlström (C)
Sven Bosarfve (M) (för Inger Harlevi)
Meishuan Wong (M)
Janica Sörestedt (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S) (för Hanna Lenholm)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Lisa Kalström (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Lars Siggelin (V) (kl. 13.00-16.05, § 243-270

för Per Edman)

Helén Kristiansson (V) (kl. 16.05-16.35,
§ 271-277 för Per Edman)

Thomas Gustafson (V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Rune Fröling (M)
Patrik Thored (M) (för Jesper Skalberg Karlsson)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Aino Friberg Hansson (S) (för Antonia Broén)
Lena Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)
Eva Gahnström (C)

2015-10-12

Stefan Nypelius (C)
Margareta Persson (M)
Håkan Onsjö (M) (kl. 14.40-16.35, § 262-277)
Roger Wärn (M) (kl. 13.00-14.40, § 243-261

för Håkan Onsjö)

Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Stefaan De Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Robin Storm (M) (för Rolf Öström)
Daniel Heilborn (MP)
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Inger Olofsson (C)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Johan Thomasson (FP)
Lena Grund (FP) (för Mats-Ola Rödén)
Amy Öberg (FP) (kl 13.00-15.20, § 243-263)
Frans Brozén (FP) (kl. 15.20-16.35, § 264-277
för Amy Öberg)

Ulf Klasson (FP)
Elin Bååth (Fi)
Arvid Olofsson (SD)

Närvarande, icke tjänstgörande
Magnus Ekström (S)
Susanne Hafdelin (S)
Mats Sundin (S)
Ylva Hammar (MP)
Ola Matthing (MP)
Sixten Anna Johansson (V)
Jan Svensson (V)
Ingrid Engström (C)
Eva Gustafsson (C)
Ann-Christin Wallin (C)
Oscar Larsson (Fi)

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 243A
Ny ersättare i regionfullmäktige
RS 2015/6
- Länsstyrelsen 2015-09-10

Regionfullmäktiges beslut
•

Länsstyrelsens protokoll läggs med beaktande till handlingarna.

Länsstyrelsen har gjort en ny sammanräkning efter att Jörgen Renström (MP) entledigats
från sitt uppdrag som ersättare i regionfullmäktige.
Sammanräkning visar att
Ola Matthing (MP) blir ny ersättare i regionfullmäktige.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 243B
Region Gotlands revisorer informerar om sitt arbete
Carin Backlund (M) ordförande för Region Gotlands revisorer informerade om
revisionsarbetet.
Det finns i dag 9 förtroendevalda revisorer som är utsedda av regionfullmäktige och
som självständigt väljer vilka verksamheter som ska granskas och hur detta ska ske. I sitt
arbete biträds de av upphandlade sakkunniga revisorskonsulter från PwC.
De förtroendevalda revisorerna är Regionfullmäktiges instrument för att utöva den
demokratiska kontrollen över kommunens verksamhet. Deras uppdrag innebär att
årligen granska verksamheten och pröva ansvartagandet i styrelse och nämnder.
Revisorerna ska dessutom uttala sig om detta i revisionsberättelsen till regionfullmäktige.
Hur revisionen ska gå till är närmare reglerat i kommunallagens 9 kapitel.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 244

Ändrade lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Region
Gotland (torghandelsstadga)
RS 2014/75

- Tekniska nämnden 2014-01-29, § 12
- Tekniska nämnden 2014-12-18, § 259
- Ledningskontoret 2015-08-07
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 250

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämndens förslag den 29 januari 2014, § 12, om lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Region Gotland (torghandelsstadga) antas, med den
ändringen att § 1 i stället ska ha följande lydelse:
§ 1 Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att skapa en
torghandelsplats som harmonierar med omgivande miljö. Försäljning bör därför ske från
prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden. Placering av torghandelsstånd i Visby sker enligt
bilaga 1.

•

Torghandelsplatser anges enligt tekniska nämnden 2014-12-18, § 259.

•

Föreskrifterna ska gälla från och med den förste i den månad som infaller närmast
efter det att det på regionens anslagstavla tillkännagetts att fullmäktiges protokoll i
ärendet har justerats, varvid stadgan ersätter nu gällande stadga.

Tekniska nämnden (TN) föreslog 2014-01-29 § 12 nya lokala ordningsföreskrifter för
torghandeln i Region Gotland (torghandelsstadga). Regionfullmäktige återremitterade
förslaget 2014-10-27 § 17, på grund av oklarheter kring vad som ska gälla vid vilka
torghandelsplatser. TN återkom 2014-12-18 § 259 med förtydligandet att stadgan endast
ska gälla för Stora Torget. Hamnplan i Visby utgår som torghandelsplats och vid
Östercentrum upplåts försäljningsplatser och tillfälliga marknadsföringsytor som inte
omfattas av torghandelsstadgan.
Ledningskontoret har i skrivelse 2014-04-09 redogjort för förutsättningarna för beslutsfattande. Kontoret har i skrivelse 2015-02-09 kompletterat sitt yttrande med hänvisning
till Sveriges Kommuners och Landstings (SKL) Cirkulär 1995:41 gällande ordningslagen
(1993:1617) och lokala ordningsföreskrifter för torghandeln. SKL anför på s 31:
Föreskrifter som reglerar utseendet på torghandlarnas försäljningsstånd t.ex. att alla stånd skall
ha markiser i vissa färger, eller som förbjuder försäljning från vissa anordningar t.ex. vagnar
eller bord, kan inte anses utgöra föreskrifter om den allmänna ordningen på platsen.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 244 forts.
Ledningskontoret anser att TN:s förslag bör fastställas med ändring i det att
torghandelsståndens utseende inte kan detaljregleras, enligt SKL:s underlag och
kommentar, i cirkulär 1995:41, till ordningslagen (1993:1617). Följaktligen bör § 1
ändras från TN:s förslag:
Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att skapa en
torghandelsplats med prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden och miljön, se bilaga 2.
Endast denna typ av torghandelsstånd är godkända. Placeringen av torghandelsstånd sker
enligt bilaga 1.

till:

Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen och att skapa en
torghandelsplats som harmonierar med omgivande miljö. Försäljning bör därför endast ske från
prydliga stånd som passar väl in i stadsbilden. Placering av torghandelsstånd i Visby sker enligt
bilaga 1.

Bilaga 2, skiss tillåtna torghandelsstånd, i tekniska nämndens förslag, utgår då ur
stadgan.
Ändringsförslaget har förankrats hos berörda tjänstemän inom samhällsbyggnadsförvaltningen.
Regionstyrelsen har tillstyrk ledningskontorets förslag.
A nför a nde
Anförande hölls av Anna Hrdlicka (M).
Yr k a nden
•

Tommy Gardell (S) tillstyrkte, med instämmande av Björn Jansson (S), regionstyrelsens
förslag med tilläggsyrkade om att platser för torghandel ska anges i enlighet med TN
beslut 2014-12-18 § 259:
Regionens torghandelsplatser enligt detaljplan är:
− Stora Torget, del av, i Visby
− Fårösund, del av Stux 1:201
− Slite, del av torget, Österby 1:75
− Klintehamn, del av Strands 1:152
− Hemse, del av kv. Talgoxen
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 244 forts.
•

Lena Celion (M) yrkade att ordet ”endast” skulle strykas ur meningen i § 1
”Försäljningen bör därför endast ske från prydliga stånd som passar väl in i
stadsbilden”.

Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag, tilläggsyrkandet och
ändringsyrkandet. Ordföranden förklarade att regionstyrelsens förslag med
tilläggsyrkandet och ändringsyrkandet hade vunnit bifall.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 245

Program för självmordsförebyggande arbete inom Region Gotland
för åren 2015-2018
RS 2014/582

- Ledningskontoret 2015-08-05
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 252

Regionfullmäktiges beslut
•

Program för självmordsförebyggande arbete 2015-2018 godkänns.

På uppdrag av regionfullmäktige pågår arbete att ta fram övergripande handlingsprogram för medborgarnas trygghet och säkerhet på Gotland. Som en del i det arbetet
har förslag på program för självmordsförebyggande arbete för åren 2015-2018 arbetats
fram.
En arbetsgrupp, med representanter från förvaltningarna och en person från
organisationen (H)järnkoll, har arbetat fram ett förslag till program som efter beslut i
regionstyrelsen varit ute på remiss i nämnderna och hos NSPH (Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa). Ledningskontoret har efter avstämning av remissvaren med
arbetsgruppen reviderat programförslaget.
Remissvaren visar att nämnderna och NSPH är positiva till programförslaget. En del
synpunkter har inkommit som gör att det är ändamålsenligt att göra mindre förändringar
i programmet. De förändringar ledningskontoret föreslår har gjorts för att förtydliga:
−

möjligheten till samordning av det självmordsförebyggande arbetet och utbildningsinsatser,

−

uppföljning och strategisk bevakning,

−

att regionstyrelsen har ansvar för att erbjuda introduktionstillfällen om förebyggande
av självmord men inte att ge utbildning till samtliga medarbetare,

−

att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
mandat att själva välja metod för att ge barn och unga kunskap om psykisk ohälsa,

−

att barn- och utbildningsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden gör
prioritering av kompetensutveckling inom området i relation till andra uppdrag, samt

−

att kultur- och fritidsnämnden är en viktig aktör inom det självmordsförebyggande
arbete bland ungdomar.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 245 forts.
Regionstyrelsen har tillstyrkt ledningskontorets förslag.
A nför a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Sven Bosarfve (M), Brittis Benzler (V),
Lena Stenström (MP) och Elin Bååth (Fi).
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 246

Jämställdhetsplan för Region Gotland 2016-2018
RS 2015/71

- Ledningskontoret 2015-08-31
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 271

Regionfullmäktiges beslut
•

Övergripande jämställdhetsplan för 2016-2018 godkänns.

Region Gotland ska ha en övergripande plan för jämställdhet. Jämställdhetsplanen 20162018 ska gälla samtliga förvaltningar. Planen kan kompletteras inom respektive nämnd
men den övergripande planen bör i allt väsentligt täcka de områden som är angelägna att
arbeta med.
Planen beskriver Region Gotlands jämställdhetsarbete utifrån arbetsgivarperspektivet.
Planen är utformad med stöd av organisationens Likabehandlingspolicy 2009-12-14,
diskrimineringslagens krav samt den politiska avsiktsförklaringen för mandatperioden
2016-2018. Jämställdhetsplanen är framtagen i samarbete med en politisk referensgrupp.
Planen är uppdelad i:
−

Jämställdhetsplan med mål och effektmål. Effektmålen ska indikera om utvecklingen
går i önskad riktning. Denna del fastställs av regionfullmäktige och effektmålen följs
upp i årsredovisningarna varje år.

−

En aktivitetsplan som beskriver de aktiviteter som ska utveckla jämställdheten i
önskad riktning. Dessa aktiviteter kan förändras under planperioden då erfarenheter
under arbetet kan visa på behov av omprövning. Denna del hanteras inom ramen för
tjänstemannaansvaret.

Regionstyrelsen har föreslagit att den nu framtagna jämställdhetsplanen för 2016-2018
godkänns.
A nför a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP), Elin
Bååth (Fi), Anna Hrdlicka (M), Robert Hall (MP) och Anna Andersson (C).
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret HR-strategiska enheten
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 247

Plan för Gotlands Musikstiftelse
RS 2014/692

- Kultur- och fritidsnämnden 2015-06-02, § 42
- Ledningskontoret 2015-07-10, rev. 2015-09-14
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 260

Regionfullmäktiges beslut
•

Gotlands Musikstiftelses reviderade plan för verksamheten 2014 – 2016 godkänns.

•

Styrdokumentet ska harmoniera med regionens övriga styrdokument varför namnet
Målplan ändras till Plan.

Innan Region Gotland var del av kultursamverkansmodellen 2011 styrdes Gotlandsmusikens verksamhet endast av en målplan. Sedan inträdet i kultursamverkansmodellen
regleras alla regionala kulturinstitutioners övergripande mål och uppdrag inom kultursamverkansmodellen i kulturplanen och konkretiseras genom de beslut om medel
inklusive villkor som kultur- och fritidsnämnden fattar varje år.
I december 2014 mottog ledningskontoret en målplan för verksamheten, Gotlands
Musikstiftelse. Efter granskning bedömde ledningskontoret att dokumentet saknade en
tydlig struktur och tydliga målformuleringar. En ny reviderad målplan för verksamheten
2014 – 2016 har nu presenterats för kultur- och fritidsnämnden som har granskat och
godkänt dokumentet 2 juni 2015.
Deras bedömning är att målplan för verksamheten, Gotlands Musikstiftelse, stämmer
väl överens med övergripande mål i kulturplanen och kultur- och fritidsnämndens beslut
om uppdrag, medel och andra villkor.
Ledningskontorets samlade bedömning är att den reviderade målplanen för Gotlands
Musikstiftelse tydligt beskriver uppdrag och verksamhetens framtida inriktning. Den
politiska strategin att prioritera barn och ungdomar avspeglar sig i hög grad i
verksamhetens kommande utbud och satsningar.
Regionstyrelsens arbetsutskott har påpekat att styrdokumentets namn bör harmoniera
med regionens övriga styrdokument. Reviderat namn presenteras vid regionstyrelsens
sammanträde.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 247 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att den reviderade planen godkänns och att namnet ändras
från målplan till plan.
A nför a nden
Anföranden hölls av Eva Gahnström (C) och Filip Reinhag (S).
Expedieras

Gotlands Musikstiftelse
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 248

Ny livsmedelstaxa
RS 2015/94

- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-02-10, § 12
- Ledningskontoret 2015-06-19
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 267

Regionfullmäktiges beslut
•

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till ny lydelse av gällande ”Taxa för Region
Gotlands offentliga kontroll av livsmedel” antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2016.

Med stöd av livsmedelslagen har regeringen antagit förordningen om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel. Förordningen gäller även avgifter som ska betalas för
kommunernas kostnader för prövning och registrering. Enligt förordningen är en
kommun skyldig att ta ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader. De avgifter
som kommunerna tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestämmer.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit fram en ny avgiftsmodell som sedan ligger till
grund för en justerad livsmedelstaxa. Avgiften för livsmedelstillsyn består av en fast och
en rörlig del. Den fasta delen är kommunens overheadkostnader för tillsynsorganisationen fördelat på antalet livsmedelsanläggningar som ska få tillsyn. Den rörliga
kostnaden är per tillsynstimme och beräknas efter arbetskraftskostnaden och hur många
inspektionstimmar en inspektör ska hinna på ett år. Dagens modell har kritiserats
eftersom det är svårt för företagarna att förstå vad de betalar för. Regeringen har därför
gett Statskontoret ett uppdrag att se över avgiftssystemet och lämna förslag på en
effektiv avgiftsfinansiering. Statskontorets rapport från juni i år innehåller förslag som
rör livsmedelsverkets, kommunernas och länsstyrelsernas delaktighet för att förbättra
avgiftssystemet och antalet kontroller. Störst intresse för kommunernas del är förslagets
delar som rör en förenklad modell för riskklassning och möjligheten att ta ut avgiften i
efterskott efter genomförd kontroll såsom sker enligt Rättviksmodellen.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag innehåller sådana taxeändringar att kontrollavgift beräknas efter faktisk nedlagd kontrolltid och debiteras efteråt.
Ledningskontoret har inget att erinra mot de föreslagna förändringarna av taxan. Miljöoch hälsoskyddsnämnden bör dock följa utvecklingen över de förändringar i
administrations- och faktureringsarbetet som förslaget medför.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 248 forts.
Regionstyrelsen har föreslagit att livsmedelstaxan antas.
A nför a nde
Anförande hölls av Isabel Enström (MP).
Expedieras

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret Kansli
Författningssamlingen

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 249

Beslut om särskild medlemsinsats 2015 till Kommuninvest
ekonomisk förening
RS 2015/401

- Kommuninvest 2015-05-21
- Ledningskontoret 2015-06-16
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 253

Regionfullmäktiges beslut
•

Insatsbelopp erläggs till Kommuninvest ekonomisk förening med upp till 50 % av
högsta nivån, totalt 3 326 352 kronor.

Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med en förfrågan om särskild
medlemsinsats för år 2015. Enligt beslut på föreningsstämman 2015-04-16 fastställdes
nya stadgar som bland annat ger medlemmarna möjlighet att på eget initiativ och i egen
takt betala in särskild insats för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet
som följer av medlemskapet.
Bakgrunden till den ökade insatsen är de nya lagkrav som växer fram, information om
detta gavs i regionstyrelsens arbetsutskott 2015-04-13, § 126.
Region Gotland har idag ett totalt insatskapital på drygt 22 miljoner kronor (mnkr) eller
391,90 kronor/invånare. För att komma upp till 50 procent av högsta nivån,
450 kronor/invånare, krävs en inbetalning på 3 326 352 kronor. För att komma upp till
75 %, 675 kronor/invånare krävs 16 208 727 kronor och för att nå upp till högsta nivån
som är 900 kronor/invånare krävs en insättning på drygt 29 mnkr.
Inbetalningen belastar endast regionens likviditet och kommer att bokas som ökat
andelsvärde i balansräkningen. Det påverkar inte årets resultat.
Ledningskontoret föreslår att regionen ökar sitt insatskapital till 50 % av den högsta nivån.
Nuvarande likvida situation tillåter inte en större ökning, däremot är det en fördel att
redan nu påbörja uppbyggnaden av regionens insatskapital. Fördelen för medlemmarna
att öka medlemsinsatsen snabbare är att medlemmen så småningom får behålla större
och större del av återbäring och ränta på insatskapitalet. I dagsläget används dessa för
att öka insatskapitalet.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, förslagit att insatsbeloppet erläggs.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 249 forts.
A nför a nde
Anförande hölls av Björn Jansson (S).
Expedieras

Kommuninvest
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 250

Tilläggsanslag för restaurering av Katthammarsviks hamn
RS 2015/325

- Tekniska nämnden 2015-04-29, § 97
- Ledningskontoret 2015-08-10
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 257

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 1 500 000 kronor för restaurering av
Katthammarsviks hamn. Medel anvisas via beviljade bidrag från länsstyrelsen.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Katthammarsviks hamns kajanläggning har nått sin tekniska livslängd och visar tydliga
tecken på att börja rasera. Många reparationer har utförts under årens lopp och inom en
snar framtid kommer relativt omfattande reparationer att krävas om kajen inte skall rasa.
Hamnavdelningen lämnade 2012, på uppdrag av tekniska nämnden, in en bidragsansökan på 1 500 000 kronor för restaurering av Katthammarsviks hamn till länsstyrelsen, då den utgör en värdefull kulturmiljö. Bidragsansökan föregicks av tidigare
ansökningar som inte kunnat beviljas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen beslutade 2013-05-28 enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, samt avsiktsförklaring angående ytterligare medel
till restaurering av Katthammarsviks hamn, Östergarn. Totalt bidragsbelopp för 2014
var 750 000 kronor. Bidraget förutsatte egen- eller medfinansiering med minst lika stort
belopp, så att bidraget utgör högst 50 % av den totala kostnaden för restaureringsarbetena vid hamnen under projekttiden 2013-2015.
Tekniska nämnden beslutade 2013-06-27, § 154, bland annat att disponera 750 000
kronor av eget kapital för att täcka bruttofinansieringen av den första etappen,
restaurering Katthammarsviks hamn.
Tekniska nämnden beslutade 2014-11-19, § 217, att disponera ytterligare 750 000 kronor
av eget kapital för att täcka bruttofinansieringen av den första etappen, restaurering
Katthammarsviks hamn.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 250 forts.
Länsstyrelsen beslutande 2015-02-17 enligt förordningen (2010:1121) om bidrag till
förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, medel år 2015 till den avslutande etapp 2 i
restaureringen av Katthammarsviks hamn, Östergarn. Beslutet är ett tilläggsbeslut och
innebär ett totalt bidragsbelopp 2015 på 750 000 kronor.
Enligt regionens redovisningsprinciper ska investeringsutgifter bruttoredovisas vilket
innebär en total investeringsutgift med 1 500 tkr år 2015. Finansieras genom 750 000
kronor för regionens del, samt 750 000 kronor som regionen erhåller bidrag för från
länsstyrelsen för investeringen 2015.
Då tekniska nämndens ekonomiska resurser är begränsade har inställningen tidigare
varit, att ekonomiska medel i investeringsplanen avsätts först då länsstyrelsen beslutat
om bidrag, vilket innebär att projektet inte finns med i tekniska nämndens
investeringsplan.
Tekniska nämnden har nu beviljats de bidrag som man ansökt om hos länsstyrelsen.
Därför bör projektet nu slutföras och beviljat bidrag utnyttjas för restaureringen av
Katthammarsviks hamn.
Då ekonomiska medel inte har avsatts i investeringsbudgeten måste detta nu hanteras.
Förvaltningen föreslår tekniska nämnden att hos regionstyrelsen ansöka om tilläggsanslag med 1 500 000 kronor för investeringens genomförande. Tekniska nämndens
föreslås även disponera 750 000 kronor av eget kapital för att utgöra medfinansieringen
50 % till den avslutande etapp 2 i restaureringen av Katthammarsviks hamn.
Beslutet bedöms ur barnperspektivet innebära fortsatt tillgång till en värdefull
kulturmiljö.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget och föreslår att tekniska nämnden medges
tilläggsanslag med 1 500 000 kronor.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt tilläggsanslaget.
A nför a nde
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 251

Tilläggsanslag för busstationen i Visby
RS 2015/327

- Tekniska nämnden 2015-04-29, § 98
- Ledningskontoret 2015-09-25
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 297

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 2 000 000 kronor för investeringsutgifter avseende mark- och stadsmiljö.

•

Medel anvisas via beviljat anslag 1:1 regionala tillväxtåtgärder.

Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2015 ska investeringar göras
enligt fastlagd budget. Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att
genomföra det ”Näringspolitiska programmet” har Region Gotland beviljats regionala
tillväxtmedel med 2 000 000 kronor vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas
för ett antal projekt. Den totala investeringsutgiften behöver höjas till 4 000 000 kronor
vilket innebär att investeringarna blir mer omfattande.
Projektstödet som har beviljats består av regionala tillväxtmedel som Region Gotland
ansvarar för och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen. Ärendet har
behandlats i regionstyrelsen 26 mars 2015.
Medel har fördelats på befintligt projekt 10466 Busstationen med investeringsnivå
2 000 000 kr.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 2 000 000
kronor och att medel anvisas genom näringspolitiska programmet.
Regionstyrelsens arbetsutskott (2015-09-01 § 215) begärde ytterligare beredning av ärendet
vilket medfört att beslutsärendet inte längre omfattar investering i Murgrönans
aktivitetspark.
Regionstyrelsen har föreslagit att tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag för busstationen i
Visby.
A nför a nde
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Expedieras: Tekniska nämnden, Ledningskontoret Ekonomi
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 252

Tilläggsanslag för investeringar i mark- och stadsmiljö
RS 2015/328

- Tekniska nämnden 2015-04-29, § 100
- Ledningskontoret 2015-08-10
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 258

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 6 475 000 kronor för investeringsutgifter avseende mark- och stadsmiljö. Finansiering sker genom beviljat anslag 1:1
regionala tillväxtåtgärder.

Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2015 ska investeringar göras
enligt fastlagd budget. Genom ansökan om projektstöd för projekt som bidrar till att
genomföra det Näringspolitiska programmet har Region Gotland beviljats regionala tillväxtmedel med 6 475 000 kronor vilket innebär att investeringsnivån kan fördubblas för ett
antal projekt. Den totala investeringsutgiften behöver höjas till 12 950 000 kronor vilket
innebär att investeringarna blir mer omfattande.
Projektstödet som har beviljats består av regionala tillväxtmedel som Region Gotland
ansvarar för och det är regionstyrelsen som fattar beslut om finansieringen. Ärendet har
behandlats i regionstyrelsen 4 mars 2015.
Projekt
12000 Ospecificerade gator och vägar
12001 Beläggningsprogram

Investeringsnivå
225 tkr
600 tkr

12007 Enskilda vägar förbättringar

1000 tkr

12050 Belysning åtgärdsprogram

1000 tkr

12036 Enkelt avhjälpta hinder
12200 Park, ospec
12209 Lekredskap
12253 Bad och besöksplatser
12217 Södra hällarna
Totalt

50 tkr
500 tkr
500 tkr
1 100 tkr
1 500 tkr
6 475 tkr

Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 6 475 000
kronor och att medel anvisas genom anslag för regionala tillväxtåtgärder.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslag medges.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 252 forts.
A nför a nde
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 253

Tilläggsanslag för kapitalkostnader i budget 2015
RS 2015/406

- Ledningskontoret 2015-07-07
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 259

Regionfullmäktiges beslut
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 2 097 000 kronor.

•

Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 2 097 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.

Kapitalkostnaderna, d.v.s. avskrivningar och internränta, ska justeras till 2015 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. Totalt sett innebär detta att
nämndernas ramar ökas med 2 097 000 kronor och att det budgeterade resultatet för
regionen minskas med samma belopp. Regionens budgeterade resultat blir 0 kronor.
Ledningskontoret har tillstyrkt att tilläggsanslag medges för de ökade kapitalkostnaderna
och att medel anvisas ur regionens Eget kapital. Det budgeterade resultatet på 0 kronor
för regionen visar på nödvändigheten att ha en budget som tål förändringar under året,
framförallt då investeringarna de närmaste åren kommer att vara stora och
kapitalkostnaderna därmed kommer att öka.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att anslag ökas respektive
minskas med netto 2 097 000 kronor. Tilläggsanslag beviljas med motsvarande belopp
och anvisas ur det egna kapitalet.
Nedan redovisas i tabellform närmare för kapitalkostnader för år 2015.

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 253 forts.
(i tusental
kronor)

Kapitalkostnader 2015
Anläggningsredovisning

Förvaltning

Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Ledningskontoret
Serviceförvaltningen
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Byggnadsnämnden
Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden
Barn- o utbildningsnämnden
Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden*
Socialnämnden
Hälso- o sjukvårdsnämnden
Finansförvaltningen
Summa

Budget
2014

Differens

0
2 640
16 262

0
2 640
18 751

0
0
-2 489

0
0
0

252 997
3 020
1 596

242 699
2 929
1 293

10 298
91
303

961
91
303

188
2 845
15 617

209
2 871
12 837

-21
-26
2 780

-21
-26
2 780

6 130
3 679
25 971
845

6 198
3 922
27 651
845

-68
-243
-1 680
0

-68
-243
-1 680
0

331 790

322 845

8 945

2 097

*GVN har minskat sin budget med 3 568 tkr som har flyttats till Lövsta Grönt centrum.
Budget 2014 GVN 9 766 tkr - Lövsta 3 568 tkr = 6 198 tkr.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Budgetkompensation

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 254

Tilläggsanslag Visby hamn nya fenderverk i färjeläge 5 och 6
RS 2015/378

- Tekniska nämnden 2015-05-27, § 133
- Ledningskontoret 2015-08-27
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 292

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med brutto 40 miljoner kronor för
anläggning av nya fenderverk i Visby hamn. Tilläggsanslaget finansieras med
20 miljoner kronor i investeringsbidrag från Trafikverket/Destination Gotland,
14 miljoner kronor ur tekniska nämndens egna kapital samt resterande 6 miljoner
kronor ur Region Gotlands Egna kapital.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Fenderfrågan har varit diskuterad sedan 2008, men parterna, Region Gotland och
Trafikverket/Destination Gotland, har inte varit överens. Nu har ett avtal arbetats fram
och godkänts för att kunna genomföra anläggning av nya fenderverk i färjeläge 5 och 6 i
Visby hamn.
Tekniska nämnden har inte haft med investeringen i planen då inställningen har varit att
avvakta att ett avtal varit möjligt att upprättas mellan parterna.
Ledningskontoret har varit delaktigt i processen att få fram ett avtal om anläggningen av
fendrar. Då det nu har tillkommit anser ledningskontoret att tilläggsanslaget ska
godkännas så att anläggningen kan genomföras.
De driftsmässiga konsekvenserna innebär ökade kapitalkostnader år 1 med 3,6 miljoner
kronor. Dessa finansieras delvis via investeringsbidraget på 20 miljoner kronor från
Trafikverket (kapitalintäktseffekt är 1,8 miljoner kronor) och resterande via hamntaxan.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt tilläggsanslaget.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 255

Tilläggsanslag för investeringar i trafikmiljön
RS 2015/394

- Tekniska nämnden 2015-04-29, § 99
- Ledningskontoret 2015-07-02
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 268

Regionfullmäktiges beslut
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 5 100 000 kronor för investeringsutgifter i trafikmiljö. Medel anvisas via beviljad statlig medfinansiering.

Tekniska nämnden ansöker om tilläggsanslag med 5 100 000 kr för investeringsutgifter
avseende trafikmiljö.
Projekt

Beviljad statlig medfinansiering (i tkr)

Cirkulationsplats Allégatan

2 200

Gångbana Storgatan Slite

800

Trafiksäkerhets- och cykelåtgärder

1 100

Hållplatser, stolpar och väderskydd

1 000

Den totala investeringsnivån behöver höjas med 5 100 000 kronor enligt nedan.
Medlen har fördelats på befintliga projekt.
Projekt

Investeringsnivå höjs med (i tkr)

12011 Trafiksäkerhetsåtgärder

2 200

12040 Säkra skolvägar

800

12047 Cykelplan Visby

300

12055 Utveckling serviceorter

800

12066 Busstation

500

22710 Hållplats, stolpar

500

Ledningskontoret har föreslagit att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 5 100 000
kronor och att medel anvisas genom statsbidrag.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, föreslagit att tilläggsanslag medges.
A nför a nde
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 256

Slutredovisning Hemse Fasanen 10, Hemse äldreboende projekt
10563 samt tilläggsanslag för överdrag av projektbudget
RS 2014/737

- Tekniska nämnden 2014-06-18, § 144
- Ledningskontoret 2015-06-26
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 261

Regionfullmäktiges beslut
•

Slutredovisning för Hemse Fasanen 10 projekt 10563 godkänns.

•

Begäran om tilläggsanslag med 6 908 533 kronor godkänns. Medel anvisas ur eget
kapital.

Beslut om prognostiserat överdrag togs i tekniska nämnden 2012-11-28, § 263. Den
totala budgeten för entreprenaden uppgick i kostnadsläge 2010-03 till 51 miljoner
kronor (mnkr). Socialnämnden beslutade vid sammanträde 2010-12-08, § 155, att
revidera sitt funktionsprogram att omfatta att äldreboende förses med kylanläggning.
Tekniska nämndens arbetsutskott beslöt 2011-04-21, § 72, att föreslå tekniska nämnden
att hos regionstyrelsen begära tilläggsanslag med 1,7 mnkr för pkt 1 och 2 av nedan
angivna åtgärder. Regionstyrelsen behandlade ärendet vid sammanträde 2011-12-19,
§ 353, och beslöt att tekniska nämnden medges att överskrida gällande investeringsanslag med 1,7 mnkr.
Följande oförutsedda större åtgärder som fått konsekvenser för projektbudget är:
2
− Omläggning yttertak ca, 2 500 m
− Utbyte VA-ledningar
2
− Brandklassning av befintligt bjälklag, ca 1 800 m
2
− Uppbyggnad av ny golvkonstruktion, ca 1 800 m
2
− Rivning av väggkonstruktion i befintlig byggnad, ca 1 700 m
2
− Fukt i betongplatta, ca 1 700 m
− Anpassning av utemiljö
2
− Installation av kylanläggning, för ca 3 700 m
Teknikförvaltningen hänvisar till godkänd information enligt ovanstående paragraf med
följande kompletteringar:

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 256 forts.
Fastigheten såldes 2013-11-01 till fastighetsbolaget Hemsö fastigheter. Vid försäljningen
fanns ingen slutredovisning färdig då rutinerna är att denna inte görs förrän vid garantitidens slut.
Förvaltningen har genomfört en analys och uppföljning av problemen under projektets
garantitid som upphörde i april 2014 avseende fukt i betongplattan.
Undersökningarna visar att inga fuktproblem kvarstår.
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Hemse Fasanen 10, Hemse
äldreboende, projekt 10563, samt begäran om tilläggsanslag för överdrag av
projektbudget.
Projekt
Hemse Fasanen, projekt
10563

Produktionskalkyl

Budget

51 200 000

Produktionskostnad

Över/underskott

58 108 533

-6 908 533

Projektet har erhållit 2 452 580 kronor i statsbidrag.
Ledningskontoret har föreslagit att slutredovisningarna godkänns och att tilläggsanslag
medges. Dock påpekas vikten av att göra slutredovisningar i tid då fastigheter ska säljas
eftersom differens mellan budget och utfall bör regleras i samband med försäljning.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt slutredovisning och det
begärda tilläggsanslaget.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 257

Förlusttäckning - eget kapital GNEAB (Gotlands näringslivs- och
etableringsservice AB)
RS 2015/488

- Ledningskontoret 2015-09-01
- Bokslutsrapport för perioden 2014-01-01 - 2015-09-01
- Regionstyrelsen 2015-09-07, § 275

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland tillskjuter upp till 5 miljoner kronor till det helägda aktiebolaget
Gotlands näringslivs- och etableringsservice AB. Medel anvisas från Eget kapital.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

Vid regionstyrelsens arbetsutskott sammanträde 2015-09-01 behandlades ärendet som
ett muntligt informationsärende där biträdande regiondirektör/tf VD GNEAB AB
Peter Lindvall lämnade information. Av mötesprotokollet framgår att beslut i ärendet
förväntas tas av regionstyrelsen vid sammanträde den 17 september 2015.
2013 tog regionfullmäktige 2013-11-25, § 147 beslut om att sälja ut de fastigheter som
ingår i GNEAB och processen är nu slutförd.
Hantverket 1 såldes i slutet av 2014 med tillträde i januari 2015. Försäljningssumman på
15 mnkr understeg såväl de värderingar som gjorts som taxeringsvärde. Även bokfört
värde var högre och reaförlusten var ca -12,9 mnkr. En utredning om försäljningen
eventuellt kan ses som statsstöd är gjord, men har inte lett till någon åtgärd.
Telefonen 5 är, som sista fastighet, såld och försäljningen bokförs den 1/9.
Försäljningssumman är 23,1 mnkr och överstiger det bokförda värdet med 11,7 mnkr.
Detta förbättrar underskottet av eget kapital betydligt. Trots det är bolaget i behov av
förlusttäckning från ägaren för att inte hamna på obestånd.
Bolaget gjorde en kontrollbalansräkning per den 31 januari 2015. Denna visade på ett
negativt eget kapital på drygt 11 mnkr. Kontrollbalansräkningen lades fram på en extra
bolagsstämma den 18 mars (första kontrollstämma). Stämman beslutade att bolaget inte
skulle träda i likvidation.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 257 forts.
Enligt 25 kap 16 § aktiebolagslagen ska bolagsstämman inom 8 månader från första
kontrollstämman, dvs senast den 18 november, på nytt pröva frågan om bolaget ska gå i
likvidation (andra kontrollstämma). Styrelsen ska då upprätta en ny kontrollbalansräkning.
Ägaren Region Gotland behöver tillskjuta kapital till bolaget i tid så att den andra
kontrollbalansräkningen, som visar att det egna kapitalet uppgår till minst det
registrerade aktiekapitalet, hinner upprättas och granskas.
Ledningskontoret har bedömt att förlusttäckning av GNEAB med max 5 mnkr bör ske
enligt ovanstående förslag. Eftersom regionens budget är 0 mnkr så måste täckning ske
med hjälp av Eget kapital som då minskar i samma utsträckning.
GNEAB:s fortsatta verksamhet ska utvärderas under 2015, då fastighetsinnehavet i
bolaget nu är avyttrat.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, tillstyrkt GNEAB:s förlusttäckning.
A nför a nden
Anföranden hölls av Björn Jansson (S) och Ulf Klasson (FP).
Expedieras

Gotlands Näringslivs- och etableringsservice AB
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 258

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB
RS 2015/500

- Ledningskontoret 2015-08-26
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 291

Regionfullmäktiges beslut
•

Ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB godkänns.

Almi Företagspartner Gotland AB ägs av Almi Företagspartner AB (51 %) och av
Region Gotland (49 %). Ägarna tydliggör i ägaranvisningar sina gemensamma
intentioner avseende inriktningen av och mål för bolagets verksamhet.
Ledningskontoret har tillsammans med representanter för Almi Företagspartner AB
förhandlat fram ägaranvisning för Almi Företagspartner Gotland AB. Ledningskontoret
föreslår regionstyrelsen att godkänna ägaranvisningen för Almi Företagspartner Gotland
AB.
Regionstyrelsen har föreslagit att ägaranvisningen godkänns.
Jä v
På grund av jäv deltog inte Björn Jansson (S) och Eva Nypelius (C) i ärendet.
Expedieras:

Almi Företagspartner AB
Ledningskontoret Näringsliv

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 259

Sammanträdesplan 2016
RS 2015/580

- Sammanträdesplan 2016
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 293

Regionfullmäktiges beslut
•

Sammanträdesplan 2016 för regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen och
regionfullmäktige fastställs.

Ledningskontoret har föreslagit sammanträdesplan 2016 för regionstyrelsens
arbetsutskott, regionstyrelsen och regionfullmäktige enligt följande:
Regionstyrelsens arbetsutskott

19 januari, 2 februari, 16 februari, 15 mars, 5 april, 19 april, 9-11 samt 13 maj, 17 maj, 31
maj, 16 augusti, 6 september, 27 september, 13-14 oktober, 8 november och 29
november.
Regionstyrelsen

4 februari, 9 mars, 7 april, 28 april, 2 juni, 16 juni, 1 september, 22 september,
27 oktober, 24 november och 14 december.
Regionfullmäktige

22 februari, 4 april, 25 april, 20 juni, 29 augusti, 26 september, 24 oktober, 21 november
och 19 december.
Expedieras

Alla nämnder

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 260

Motion. Uppföljning av byggnadsordning för Visby innerstad
RS 2014/678

- Motion 2014-11-28
- Byggnadsnämnden 2015-06-10, § 120
- Ledningskontoret 2015-07-10
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 262
- Byggnadsnämndens tillsynsplan, bilaga gällande kvartal 3 och 4 2015

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen tillstyrks.

Eva Gahnström (C) föreslår i en motion att efterlevnaden av byggnadsordningen för
Visby innerstad följs upp, t ex med en tillsynsplan.
I motionen framhålls vikten av att upprätthålla världsarvets unika kulturvärden som
bygger på lokala kunskaper och en lång tradition att utföra renoveringar och underhålla
innerstadens byggnader i enlighet med den byggnadsordning som finns för området.
Byggnadsnämnden har föreslagit att motionen ska bifallas. Till stöd för detta sägs följande:
I år firar Visby 20 år som världsarv, vilket innebär att samhällsbyggnadsförvaltningen,
genom olika aktiviteter riktar särskilt fokus på världsarvet. I mars skickades ett brev till
alla boende, fastighetsägare och verksamma i Visby innerstad med en inbjudan att delta i
firandet samt en gåva i form av byggnadsordningen. Satsningar i form av information på
regionens hemsida samt möten med allmänheten i syfte att sprida kunskap om
detaljplan och byggnadsordning har genomförts under våren och ytterligare aktiviteter
planeras under resten av året.
Enhet Bygg på samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med att implementera rutiner för
att bygglovprocessen ska fungera på ett smidigt sätt och samarbetar med antikvarier och
hantverkare för att säkerställa processen genom hela ledet. Enheten anser i likhet med
motionären att det är angeläget att följa upp detaljplan och byggnadsordning för
innerstaden för att försäkra sig om att fastighetsägare och verksamma känner till
bestämmelserna.
Ledningskontoret har i sin bedömning anfört att till grund för arbetet med att följa
detaljplan och byggnadsordning för innerstaden finns den tillsynsplan för 2015-2016
som i juni godkänts av byggnadsnämnden (2015-06-10, § 119).
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 260 forts.
I planen har Visby innerstad pekats ut som ett prioriterat område för den kommande
tillsynen med planerade tillsynsinsatser under 4:e kvartalet i år.
Ledningskontoret har i med ovan redovisad kommentar tillstyrkt motionen.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen tillstyrks.
A n för a nden
Anföranden hölls av Eva Gahnström (C), Karl-Allan Nordblom (MP) och Anna
Hrdlicka (M).
Expedieras

Byggnadsnämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 261

Motion. Identifiera och eliminera onödig el- och energiförbrukning
RS 2015/226

- Motion 2015-03-30
- Ledningskontoret 2015-08-10
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 263

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

Gunnel Lindby (C) och Eva Gahnström (C) påpekar i en motion att Region Gotland sedan
länge arbetar strukturerat med att minska energiåtgången i egna och hyrda lokaler.
Motionens innebörd är att också alla som arbetar i Region Gotlands lokaler måste
involveras i att stoppa onödig elförbrukning, som exempel nämns att det lyser alltför
ofta i skolor och på kontor nätterna igenom.
Ledningskontoret anför att motionens anda är helt i linje med pågående arbete och med
målen i regionens energiplan. Sedan flera år har Teknikförvaltningens fastighetsförvaltningsavdelning haft detta förslag på sin agenda, men av olika skäl inte haft resurser för
att arbeta med medarbetarprojekt. Det fleråriga projektet med statligt stöd till energieffektivisering, EES, som nu slutredovisats ledde till intensifiering av arbetet med
energikartläggningar och bland annat EPC, (energieffektiviseringskontrakt med extern
utförare). Med erfarenheter från EPC behöver incitament skapas inom regionen för att
spara energi, då detta är ett utvecklingsområde. Tillsammans med planerade men vilande
och ännu inte genomförda insatser från IT-avdelningen med både information och
bättre teknik för avstängning av datorer nattetid kan det ge ytterligare energibesparingar
i fastigheterna.
År 2014 uppgick energikostnader för fastigheterna till 58,6 miljoner kronor. Av inköpt
energi utgjorde 30 GWh el cirka 44 procent, drygt 45 procent var fjärrvärme, knappt
10 % kom från flis och pellets. Det köptes också 30 m3 eldningsolja vilken dock svarade
för bara 0,5 procent av det samlade energibehovet i fastigheterna. Framöver behövs
insatser för att energieffektivisera inte bara fastigheter utan också VA-verksamhet, IT
och transporter. Tillsammans med ökat engagemang och kunskap hos medarbetare ger
detta möjligheter att nå våra mål för hållbar energianvändning.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen ska anses besvarad med ledningskontorets
skrivelse.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 261 forts.
A nför a nde
Anförande hölls av Gunnel Lindby (C).
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 262

Motion. Inrätta en gemensam miljö- och byggnämnd
RS 2014/682

- Motion 2014-11-28
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-06-09, § 77
- Byggnadsnämnden 2015-06-10, § 118
- Ledningskontoret 2015-08-10
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 265

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås.

Mats-Ola Rödén (FP) yrkar i en motion 2014-11-23 att miljö- och hälsoskyddsnämnden
och byggnadsnämnden ska gå samman fr.o.m. 2015-04-01. Som motiv hänvisas bl.a. till
att nämnderna har flera beröringspunkter. De är också tillsynsmyndigheter enligt
miljöbalk och plan- och bygglag. Nämnderna går också in i varandra i det dagliga arbetet
vad gäller planer och bygglov. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är ofta remissinstans för
byggnadsnämnden. I vissa fall har dialogen mellan nämnderna fallerat så att handlingar
saknats eller beslut fattats med bristfälliga underlag. I och med att nämndernas
förvaltningsorganisation förändras så att samhällsbyggnadsförvaltningen blivit en
renodlad myndighetsförvaltning är det naturligt att förändra i nämndorganisationen och
skapa en miljö- och byggnämnd. Detta innebär att arbetet i den rena myndighetsutövningen blir tydligare och att den tidsödande och fördröjande internremitteringen
inte längre är aktuell.
I motionen anförs även att politiken har som gemensamt mål att finansieringen av båda
nämnderna till större del (75 %) skall vara egenfinansiering genom avgifter. Som ett steg
i detta så höjdes avgifterna kraftigt inför 2014. Intäkterna har därefter ökat och det finns
anledning att se över och minska det kommunbidrag som finns idag. Samgåendet skall
ge effektiviseringar och kostnadsminskningar motsvarande fem (5) miljoner kronor.
Såväl miljö- och hälsoskyddsnämnden som byggnadsnämnden avstyrker motionärens förslag.
Nämnderna anser att förslaget skulle leda till ett orimligt stort ansvar och arbetsbörda
för nämndens ledamöter. Ur demokratisk aspekt är vikten av rättssäkra och väl avvägda
beslut också av vikt. Ett samgående kan också leda till en obalans mellan de olika
ansvarsområdena under miljöbalken respektive plan- och bygglagen. Nämnderna
ifrågasätter storleken på den besparing en sammanslagning skulle kunna ha men anser
motionärens beräkning är högst osannolik.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 262 forts.
Ledningskontoret har instämt i den bedömning som gjorts av de båda nämnderna och kan
för närvarande inte finna tillräckliga skäl till för ett samgående av nämnderna.
Regionstyrelsen har föreslagit att motionen avslås.
A nför a nde
Anförande hölls av Bo Björkman (S) och Isabel Enström (MP).
Yr k a nden
•

Ulf Klasson (FP) yrkade att motionen skulle bifallas.

Proposition och omröstning
Ordföranden ställde proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på motionen och
Ulf Klassons yrkande om bifall till motionen och fann att regionstyrelsens förslag
tillstyrkts. Omröstning begärdes. JA för regionstyrelsens förslag och NEJ för Ulf
Klassons bifallsyrkande till motionen. 67 ledamöter röstade ja. 4 ledamöter röstade nej.
Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstade. Regionstyrelsens förslag har vunnit
majoritet.
Expedieras

Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ledningskontoret Kansli

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 263

Motion. Samma parkeringsregler året runt
RS 2015/138

- Motion 2015-03-02
- Tekniska nämnden 2015-06-24 , § 165
- Ledningskontoret 2015-07-07
- Regionstyrelsen 2015-09-17, § 266

Regionfullmäktiges beslut
•

Motionen avslås, såväl när det gäller förslaget att behålla två timmars fri parkering
året runt och för ytterligare tid differentierad taxa, som förslaget att Kajsarns
parkeringar skall bli avgiftsfria året runt.

R eser va t i on
Följande reserverade sig till förmån för Johan Thomassons yrkande om bifall till
motionen: Johan Thomasson (FP), Lena Grund (FP), Amy Öberg (FP) och Ulf Klasson (FP).
Mats-Ola Rödén (FP) föreslår i en motion att tekniska nämnden får i uppdrag dels att
behålla två timmars fri parkering året runt samt för ytterligare tid enligt differentierad
taxa, dels att Kajsarns parkeringar blir avgiftsfria året runt.
Som stöd för förslaget skriver motionären att Visby innerstad inte enbart får bli ett
museum utan att det är viktigt att skapa förutsättningar för besöksnäring och handel
vilket i förlängningen leder till arbetstillfällen och intäkter för regionen. Ett led i detta är
att se över gällande parkeringsregler.
Tekniska nämnden har i juni 2015 behandlat motionen och i beslutet avslagit motionärens
båda yrkanden. Till stöd för detta sägs följande:
Nuvarande parkeringsregleringar med avgift från första timmen tio veckor under delar
av högsäsongen och ett system med både p-skiva och avgift på samma parkering under
resten av året är, enligt förvaltningens uppfattning, inte väl fungerande.
Polismyndighetens juridiska avdelning i Stockholm (som Visby-polisen nu råder under)
anser också att systemet med två olika parkeringssystem på samma parkering blir för
otydligt för allmänheten. Polismyndigheten har därför börjat undanröja utfärdade
parkeringsanmärkningar där både p-skiva och parkeringsavgift gäller på samma
parkering.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 263 forts.
Förvaltningens uppdrag att främja ett ökat kollektivtrafikåkande och främja cykling och
gångtrafik blir svårgenomförbart om valet att ta bilen blir kostnadsfritt. Förslaget
motverkar de mål som antagits politiskt.
Vid försäljningen av fastigheten Bävern 1 försvann ca 50 parkeringsplatser på Kajsarn.
Vid ombyggnaden av busstationen försvinner ytterligare ca 40 parkeringsplatser. Att
avgiftsbefria parkeringarna på Kajsarn leder till att beläggningen på parkeringsplatserna
ökar. Därmed kommer tillgängligheten till dessa platser att minska och söktrafik efter
lediga platser kommer att öka.
Tidigare beläggningsstudier visar att beläggningen av parkeringsplatserna minskar med
p-avgifter och tillgången på lediga platser ökar. En ökad tillgång på lediga p-platser på
Kajsarn är till fördel för handeln på bl.a. Adelsgatan.
Gutavallen har inte använts för parkering de senaste åren. Det är ganska många
evenemang på Gutavallen även sommartid och utfarten därifrån är skymd. Med de
regleringar och parkeringsavgifter som gällt sommartid har förvaltningen kunnat lösa
parkeringssituationen utan att behöva utnyttja Gutavallens grusplan, vilket har upplevts
som positivt.
Det är viktigt med kontinuitet och ett enkelt parkeringssystem som allmänheten förstår.
Enligt förvaltningens uppfattning löser förvaltningens tidigare förslag till parkeringssystem båda dessa uppgifter. Förslaget är att man har avgiftsbelagd parkering året om
med en differentierad taxa för lågsäsong och högsäsong. Kostnaden för att ändra mellan
sommartaxa och vintertaxa är ungefär två tusen kronor (endast omprogrammering av pautomaterna krävs). Kostnaden för omskyltning enligt nuvarande system kostar flera
hundra tusen kronor per år. Nuvarande system medför också att många lokala trafikföreskrifter som rör parkering måste skrivas om två gånger om året vilket inte skulle
behövas med förvaltningens förslag.
Ledningskontoret har delat tekniska nämndens uppfattning om avslag på motionen.
Regionstyrelsen har, i enlighet med ledningskontoret, delat tekniska nämndens uppfattning
om avslag på motionen.

forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 263 forts.
A nför a nde
Anförande hölls av Tommy Gardell (S).
Yrkande
•

Johan Thomasson (FP), yrkar bifall till motionen.

Ordförande ställde proposition på regionstyrelsens förslag om avslag på motionen och
Johan Thomassons bifall till motionen och fann att motionen hade avslagits.
Expedieras

Tekniska nämnden
Ledningskontoret Samhällsbyggnad

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 264
Avsägelser och fyllnadsval. Byggnadsnämnden. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden. Socialnämnden
RS 2015/6

Regionfullmäktiges beslut
•

Laila Ljunggren (MP), Wiola Öst (S) och Jörgen Renström (MP) befrias från sina uppdrag.

•

Till ny ersättare i byggnadsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
S
Anne Ståhl Mousa, Lummelunda Tjaulsvägen 27, 621 71 Visby

•

Till ny ledamot i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
MP
Svante Agnestig, Barlingbo Änges 914, 621 78 Visby

•

Till ny ersättare i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
MP
Kristina Fridell, Stenkyrka Lickershamn 924, 624 42 Tingstäde
att inträda vid förhinder för Svante Agnestig

•

Till ny ersättare i byggnadsnämnden t.o.m. 2018-12-31 utses:
MP
Hjalmar Croneborg, Signalgatan 10 A lgh 1202, 621 47 Visby
att inträda vid förhinder för ordinarie i MP-gruppen

•

Utseende av ny ersättare i socialnämnden bordläggs till nästa sammanträde.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Laila Ljunggren (MP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Wiola Öst (S) har avsagt sig uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Jörgen Renström (MP) har avsagt sig uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden.
Expedieras

Berörda styrelser, och nämnder
De entledigade
De valda

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 265
Nyval – Nämndemän till Gotlands tingsrätt, Svea Hovrätt,
Kammarrätten i Stockholm samt Förvaltningsrätten i Stockholm
Regionfullmäktiges beslut
•

Till nämndemän vid Gotlands tingsrätt 2016-2019 utses:
S
Emil Flodin, Myrstigen 31, 621 50 Visby
S
Marika Olofsson, Bogegatan 83, 621 42 Visby
S
Christer Pettersson, Kolgårdsgatan 4 A, 621 38 Visby
S
Ylva Hoffman, Fardhem Myre 306, 623 52 Hemse
S
Bertil Virgin, Kung Magnusväg 30, 621 39 Visby
S
Anette Medbom, Hogrän Tomsarve 5, 621 96 Visby
S
Roger Möllerström, Irisdalsgatan 130, 621 43 Visby
S
Annica Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
S
Lars-Gunnar Håkansson, Hejdeby Lilla Råby 315, 621 76 Visby
S
Eleonore Hemström, Källunge Skällhorns 161, 621 79 Visby
S
Aino Friberg Hansson, Väskinde Oloftorpsvägen 6, 622 75 Visby
S
Sverker Holmgren, Vibble Tvinnaregatan 33, 622 60 Visby
Fi
Victor Manuel, Celis Schüberg, Irisdalsgatan 144, 621 43 Visby
MP
Håkan Olsson, Styrmansgatan 21, 621 51 Visby
MP
Jonas Beltrame-Linné, Fårö Sudersand 1292, 624 67 Fårö
MP
Lena Lind, Lummelunda Lummelundsbruk 505, 621 71 Visby
MP
Ywonne Fagerberg, Myrstigen 30, 621 50 Visby
V
Lotta Nyborg, Majorsgatan 4, 621 49 Visby
V
Hatice Toprak, Mästergatan 2, 621 39 Visby
V
Kenneth Bergstedt, Smitterbergsvägen 7, 623 77 Klintehamn
V
Ing-Marie Gyberg, Baldersgatan 11, 621 45 Visby
C
Ellen Håkansson, Jacob Häggs väg 58 B, 623 69 Katthammarsvik
C
Åke Kahlbom, Vibble Tvinnaregatan 17, 622 60 Visby
C
Sture Gardell, Grubbens väg 5, 624 49 Slite
C
Anna Andersson, Levide Pejnarve 463, 623 53 Hemse
C
Evy Klinth, Vibble Krohnsväg 1, 622 60 Visby
C
Karl-Johan Johansson, Burs Änges 517, 623 49 Stånga
C
Göran Norrby, Väte Haltarve 707, 623 78 Klintehamn
C
Maciej Onoszko, Roma Stora Väller, 622 54 Romakloster
C
Niklas Harlevi, Fältgatan 8, 621 38 Visby
M
Malin Skalberg, Stenkyrka Kvie 626, 624 42 Tingstäde
M
Per Österlund, Eskelhem Rosenbys 262, 623 79 Klintehamn
M
Magnus Jönsson, Sanda Runne 807, 623 79 Klintehamn
M
Michaela Challnius, Väskinde Lummelundsväg 259, 622 76 Visby
M
Ola Malmros, Brömsebroväg 9 B lgh 1101, 621 39 Visby
M
Stefan Wäss, Väskinde Idholmen 947, 622 75 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 265 forts.
M
M
FP
SD

Amira Svedberg, Ryska gränd 15, 621 56 Visby
Kamilla Olsson, Ugglevägen 6, 624 49 Slite
Peter Karlsson, Storgatan 43 C lgh 1102, 623 47 Hemse
Kaj Lundmark, Högklint, Holger Rosmans väg 13, 622 61 Visby

•

Till nämndemän vid Svea Hovrätt 2016-2019 utses:
S
Anna Sundin, Ryska gränd 2 B, 621 56 Visby
S
Claes-Göran Nilsson, Blomstervägen 23, 621 50 Visby
MP
Pär Bokelund, Fröjel Bottarve 194, 623 55 Klintehamn
V
Ingela Barnard, Hangvar Olarve 613, 624 54 Lärbro
C
Maria Ahlsten, S:t Hansgatan 5, 621 57 Visby
C
Hilbert Karlqvist, Etelhem Annexen 472, 623 74 Stånga
M
Håkan Onsjö, Fröjel Göstavs 452, 623 55 Klintehamn
M
Patrik Thored, Rute Puttersjaus 465, 624 58 Lärbro

•

Till nämndemän vid Kammarrätten i Stockholm 2016-2019 utses:
S
Annica Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
S
Bertil Virgin, Kung Magnusväg 30, 621 39 Visby
MP
Annelie Milton, Ekvägen 8, 623 77 Klintehamn
C
Lena Häglund, När Rovalds 869, 623 48 Stånga
M
Jan Löwenborg, Norrgatan 6, 623 50 Hemse

•

Till nämndemän vid Förvaltningsrätten i Stockholm 2016-2019 utses:
S
Alexandra Dahlberg, Eskelhem Valde 257, 622 70 Gotlands Tofta
S
Lars-Gunnar Håkansson, Hejdeby Lilla Råby 315, 621 76 Visby
S
Anette Medbom, Hogrän Tomsarve 5, 621 96 Visby
S
Kurt Grönhagen, Mästerby Ammor 140, 622 32 Gotlands Tofta
S
Eleonore Hemström, Källunge Skällhorns 161, 621 79 Visby
S
Annette Glover, Släggvägen 13, 622 66 Gotlands Tofta
S
Laila Kulsdom Asterhag, Hablingbo Stora Domerarve 714, 623 42 Havdhem
MP
Sofia Häggbom, Atlingbo Rindarve 518, 622 40 Romakloster
MP
Elisabeth Feurst, Rute Siglajvs 705, 624 58 Lärbro
V
Kristina Snoder, Sproge Aurbacken 866, 623 44 Klintehamn
C
Rebeca Gajardo Angel, Gråboväg 221, 621 49 Visby
C
Gunni Löfqvist, Boge Aner 238, 624 36 Slite
C
Mats Jönsson, Ardre Mullvalds 410 B, 623 66 Ljugarn
C
Stig Pettersson, Eskelhem Frändarve 558, 622 70 Gotlands Tofta
C
Göran Olofsson, Sproge Stora Norrgårda 210, 623 44 Klintehamn
M
Monica Wästfält-Nilsson, Strelowgatan 20, 621 45 Visby
M
Arvo Keinonen, Skördegatan 16, 621 54 Visby
M
Hans Jörgen Petersen, Vibble Drejargatan 7, 622 59 Visby
M
Bengt Hedberg, Rute Valleviksvägen 4, 624 58 Lärbro
FP
Sören Strand, Jungmansgatan 528, 621 52 Visby
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 265 forts.
Regionfullmäktige ska förrätta nyval av nämndemän vid Gotlands tingsrätt, Svea
Hovrätt, Kammarrätten i Stockholm samt Förvaltningsrätten i Stockholm
mandatperioden 2016-2019.
Expedieras:

De valda
Gotlands tingsrätt
Svea Hovrätt
Kammarrätten i Stockholm
Förvaltningsrätten i Stockholm

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 266
Nyval – Gode män vid fastighetsbildningsförrättningar
Regionfullmäktiges beslut
•

Till gode män vid fastighetsbildningsförrättningar 2015-10-12—2018-12-31 utses:
S
S
V
MP
C
M

Eric Martell, Mårtens Kviar 7, 623 35 Burgsvik (jord- eller skogsbruksfrågor)
Sven-Åke Malmberg, Bergmansgatan 1 B, 621 46 Visby (tätortsfrågor)
Jan Svensson, Venusgatan 4, 621 41 Visby (tätortsfrågor)
Viveca Bornold, Hangvar Tajnungs 129 B, 624 54 Lärbro (jord- eller skogsbruksfrågor)
Ulf Gahne, Skogsgatan 6, 622 54 Romakloster (jord- eller skogsbruksfrågor)
Ingemar Lundqvist, Väte Hassle 819, 623 78 Klintehamn, (tätortsfrågor)

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Regionfullmäktige ska förrätta nyval av gode män vid fastighetsbildningsförrättningar
mandatperioden 2015-10-12—2018-12-31. Enligt länsstyrelsens beslut 2015-08-31 ska
Region Gotland utse sex gode män, varav tre ska ha erfarenhet i fråga om
tätortsförhållanden och tre ska vara kunniga i jordbruks- eller skogsbruksfrågor.
Expedieras:

De valda
Lantmäteriet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 267

Medborgarförslag; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

I enlighet med presidiets förslag.

Följande medborgarförslag har inkommit:

Ärendenummer/
Ankomstdatum

Lina Lindvalls medborgarförslag om att tillfälligt öppna Halla skola
när elevantalet ökar för Vänge skolområde.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

RS 2015/504
2015-08-26

Ann-Christin Gustavssons medborgarförslag om offentlig toalett på
Östercentrum mellan Din Sko och Swedbank.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2015/506
2015-08-26

Annelie Rieems medborgarförslag om att anordna en trottoar längs
hela Terra Novavägen.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2015/536
2015-09-04

Therese Koorems medborgarförslag om att tillåta mopedtrafik på
cykelbanan vid Lummelundsväg 1 september – 1 juni.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas tekniska nämnden.

RS 2015/550
2015-09-10

Claes-Göran Svenssons medborgarförslag om kollektivtrafiken på
Gotland.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

RS 2015/567
2015-09-18

Lina Lindvalls medborgarförslag om att inte sälja Halla skola innan
lokalbehov för Vänge och Roma skola är tillgodosedda
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och
utbildningsnämnden

RS 2015/607
2015-08-26

Expedieras:

Berörda nämnder
Förslagsställarna

Justerande:

Utdragsbestyrkande

:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 268
Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktiges beslut
•

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

Erna Svenssons medborgarförslag om att få parkeringstillstånd för rörelsehindrade skickat
per post. RS 2014/23
•

Tekniska nämnden 2015-08-26, § 185

Carina Perssons medborgarförslag om SMS-tjänst som informerar om akut stängning av
badhusen. RS 2015/191
•

Kultur- och fritidsnämnden 2015-09-15, § 60

Anförande
Anförande hölls av Erik Martell (S) och Tommy Gardell (S).

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 269
Interpellation. Användande av titeln boendeassistenter för
undersköterskor som arbetar inom socialförvaltningens vård och
omsorg
RS 2015/409

Socialnämndens ordförande Maria Björkman (S) besvarade interpellation av Lena
Celion (M) om användande av titeln boendeassistenter för undersköterskor som arbetar
inom socialförvaltningens vård och omsorg. Lena Celion tackade för svaret och
kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde även Mats Hedström (M).
Interpellation 2015-06-15

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 270
Interpellation. Bad- och sporthall i Fårösund
RS 2015/542

Kultur- och fritidsnämnden nämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade
interpellation av Eva Nypelius (C) om bad- och sporthall i Fårösund. Eva Nypelius
tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i diskussionen gjorde
även Lisa Blochmann (C) och Björn Jansson (S).
Interpellation 2015-09-07

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 271
Interpellation. Effekter av stängning av simhallen i Fårösund
RS 2015/543

Kultur- och fritidsnämnden nämndens ordförande Janica Sörestedt (S) besvarade
interpellation av Anna Hrdlicka (M) om effekter av stängning av simhallen i Fårösund.
Anna Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-09-07

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 272
Interpellation. Upphandlingsfunktion inom Region Gotland
RS 2015/547

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) besvarade interpellation av Håkan
Onsjö (M) om upphandlingsfunktion inom Region Gotland. Håkan Onsjö tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-09-07

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 273
Interpellation. Tillsyn av anmälningsärenden enligt Plan- och bygglagen
RS 2015/544

Byggnadsnämnden nämndens ordförande Karl-Allan Nordblom (MP) besvarade
interpellation av Anna Hrdlicka (M) om tillsyn av anmälningsärenden enligt Plan- och
bygglagen. Anna Hrdlicka tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Deltog i diskussionen gjorde även Eva Nypelius (C) och Bo Björkman (S).
Interpellation 2015-09-07

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Rf § 274
Interpellation. Äldreboende, s.k. Särskilt boende (SÄBO) i kvarteret
Skenet, Visborg
RS 2015/549

Regionstyrelsens ordförande Björn Jansson t (S) besvarade interpellation av Simon
Härenstam (M) om äldreboende, s.k. Särskilt boende (SÄBO) i kvarteret Skenet, Visborg.
Simon Härenstam tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan. Deltog i
diskussionen gjorde även Ola Lindvall (C).
Interpellation 2015-09-07

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 275
Interpellation. Skötsel av tekniska förvaltningens fordon
RS 2015/545

Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell (S) besvarade interpellation av Anna
Hrdlicka (M) om skötsel av tekniska förvaltningens fordon. Anna Hrdlicka tackade för
svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Interpellation 2015-09-07

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 276

Motioner; nya
Följande motioner har inkommit:

Ärendenummer

Stefaan De Maecker m.fl. (MP)
Stöd kravet på ett rökfritt Sverige

RS 2015/615
2015-10-12

Eva Gahnström (C)
Håll Gotland rent

RS 2015/616
2015-10-12

Robin Storm (M)
Dra tillbaka överklagan av miljöprövningen av Tofta skjutfält

RS 2015/617
2015-10-12

Anna Hrdlicka m.fl. (M)
Avyttra de byggnader som Uppsala Universitet Campus Gotland
disponerar idag till Akademiska Hus AB

RS 2015/618
2015-10-12

Johan Thomasson m.fl. (FP)
Återkalla överklagandet avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält

RS 2015/619
2015-10-12

Johan Thomasson m.fl. (FP)
Förbättra bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde
Hälsa och sjukvård

RS 2015/620
2015-10-12

Elin Bååth (Fi)
Normkritisk pedagogik

RS 2015/621
2015-10-12

Elin Bååth (Fi)
Handlingsplan om utsatta EU-medborgare

RS 2015/622
2015-10-12

Anmärkning:

De nya motionerna bifogas det tryckta protokollet

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2015-10-12

Rf § 277
Interpellationer; nya
Regionfullmäktiges beslut
•

Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Björn Dahlström (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om en gotländsk livsmedelsstrategi
RS 2015/623

Alexander Jansson (C) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
ställa interpellation om jobb på norra Gotland
RS 2015/624

Mats Hedström (M) fick tillstånd att till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Stefaan De Maecker (MP) ställa interpellation ambulansverksamhetens inställelsetider
RS 2015/625

Elin Bååth (Fi) fick tillstånd att till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) ställa
interpellation om antirasistiskt arbete
RS 2015/626

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

REGION GOTLAND
Regionfullmäktige

PROTOKOLL
2015-10-12

Omröstning § 262
Ärende: Motion. Samma parkeringsregler året runt
Yrkande:
Se paragrafen

Följande röstade ja:
Torgny Ammunet (S)
Per-Anders Croon (M)
Eva Nypelius (C)
Ola Lindvall (C)
Simon Härenstam (M)
Anna Hrdlicka (M)
Björn Jansson (S)
Filip Reinhag (S)
Hanna Westerén (S)
Leif Dahlby (S)
Lisa Blochmann (C)
Björn Dahlström (C)
Sven Bosarfve (M)
Meishuan Wong (M)
Janica Sörestedt (S)
Johnny Wiberg (S)
Tommy Gardell (S)
Wiola Öst (S)
Brittis Benzler (V)
Saga Carlgren (V)
Bibbi Olsson (C)
Alexander Jansson (C)
Mats Hedström (M)
Lena Celion (M)
Lisa Kalström (S)
Eric Martell (S)
Renée Lingström (S)
Bo Björkman (S)
Lars Siggelin (V)
Thomas Gustafson (V)
Gunnel Lindby (C)
Jonas Niklasson (C)
Rune Fröling (M)
Patrik Thored (M)
Charlotte Andersson (S)
Linus Gränsmark (S)
Aino Friberg Hansson (S)
Lena Eneqvist (S)
Annamaria Bauer (V)
Lars Bjurström (V)

Proposition:
JA:
Regionstyrelsens förslag
NEJ: Ulf Klassons (FP) yrkande

Eva Gahnström (C)
Stefan Nypelius (C)
Margareta Persson (M)
Håkan Onsjö (M)
Tony Johansson (S)
Mona Eneqvist (S)
Lennart Petersson (S)
Stefaan de Maecker (MP)
Isabel Enström (MP)
Karin Wizén (V)
Anna Andersson (C)
Karl-Johan Boberg (C)
Margareta Benneck (M)
Robin Storm (M)
Daniel Heilborn (MP
Cecilia Nygren (MP)
Robert Hall (MP)
Lena Stenström (MP)
Karl-Allan Nordblom (MP)
Lisbeth Bokelund (MP)
Inger Olofsson (C)
Anders Larsson (C)
Kaj Lundmark (SD)
Björn Ljung (SD)
Elin Bååth (Fi)
Arvid Olofsson (SD)
Conny Kristensen Gahnström (S)
Följande röstade nej:
Johan Thomasson (FP)
Lena Grund (FP)
Amy Öberg (FP)
Ulf Klasson (FP)

Ärendenr SON 2015/303 RS 2015/409

Socialnämnden

Handlingstyp: Interpellationssvar
Datum 18 augusti 2015

Bilaga § 269

Lena Celion (M)

Svar på interpellation från Lena Celion
Varför benämns undersköterskorna inom socialförvaltningen
boendeassistenter?
Svar

Arbete pågår med översyn av titlarna inom omvårdnadsarbete i
socialförvaltningen. Ambitionen är att den omvårdnadspersonal som saknar
gymnasialt vård- och omsorgsprogram (eller barn- och fritidsprogram där denna
utbildning är tillämpbar, särskilt barnverksamhet inom omsorgen om personer
med funktionsnedsättning) ska tituleras boendeassistent.
Omvårdnadspersonal inom äldreomsorgen med gymnasial vård- och
omsorgsutbildning ska tituleras undersköterska.
Omvårdnadspersonal inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning
med gymnasial vård och omsorgsutbildning (eller barn- och fritidsprogram, om
tillämbart) ska tituleras stödassistent.
Syftet med denna förändring är att stärka yrkesrollerna, och förhoppningen är
också att det kan leda till större yrkesstolthet och attraktivitet. Förändringen
beräknas träda i kraft första januari 2016.
Maria Björkman
Ordförande socialnämnden

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (1)

Bilaga § 270
Svar på interpellation
Eva Nypelius har i en interpellation ställt frågor om bad- och sporthallen i Fårösund.
Vilka politiska beslut har tagits i Kultur- och fritidsnämnden i detta ärende?
Den 17 november 2014/4 ärende § 85 fattade KFN beslut om budget för 2015. Nämnden valde att
prioritera den pågående satsningen på Bungemuseet samt köp av tjänst av konsthanterare. Med det
rådande budgetläget var det de åtaganden nämnden hade möjlighet att göra. Beslut fattades av enig
nämnd.
Vilka kontakter har varit med övriga förvaltningar som berörs av beslutet?
När GIC presenterade sitt förslag om en fördubbling av summan för köp av timmar i idrottshall och
allmänhetens bad för KFF kontaktade ansvarig tjänsteman BUF samt näringslivsenheten i frågan.
Finns det några konsekvensanalyser för vad detta betyder för Region Gotland?
Då det inte längre finns tillgång till allmänhetens bad i Fårösund med 14 h per vecka innebär det att
5,9 badande inte längre har tillgång till bassängen. Dessa får söka sig till något av regionens övriga
bad för sin motion. De 20 h i sporthallen som finns att tillgå genom regionen används inte fullt ut i
dag, dessa kan beredas plats i skolans gymnastiksal. Skolan får en kostnadsminskning då man
beräknat att kostnaden för att bussa barnen till andra bad i den utsträckning som behövs för
simkunnighet skulle kosta 160 tkr jmf med de 340 tkr man betalar idag.
Hur har kostnadsjämförelsen för bad gjorts när man säger att det är för dyrt? Vad jag förstår är
regionens kostnad per bad i Fårösund 34 kr medan snittkostnaden per bad i Regionens regi är 72,14
kr när man räknar in samtliga badgäster.
Regionen beräknar kostnaden för den tid vi betalar, dvs den tid som skattekronan subventionerar.
GIC beräkningar görs på deras hela verksamhet. Då de har öppet vid fler tillfällen och erbjuder bad
där inte skattekronan subventionerar. (Man arbetar mycket ideellt och kan på så sätt hålla nere
kostnaderna)
Räknar man på vad skattebetalarna får ut för sina pengar så blir siffrorna annorlunda. 99 kr/bad i
Kustparken kontra 33 kr i Roma.
Bad kostar mycket pengar och är en stor del av KFN´s budget precis som ishallar. Frågan som borde
ställas är - hur mycket bad och ev ishallsverksamhet har vi råd med på 57 000 invånare?
Vilken information har Migrationsverket fått om att Regionen genom KFN ändrar sitt serviceutbud?
Beslutet togs innan avtal med Migrationsverket skrevs om flyktingmottagning. KFN anser att
Kustparksateljén och det utbud av specifikt riktad ungdomsverksamhet i hög grad tillgodoser alla
ungdomars fritidsbehov. Föreningslivet, i synnerhet GOIK, har på ett föredömligt sätt erbjudet ex
barnen på Haima att vara med och spela fotboll på sin fritid.

Bilaga § 271
Svar på interpellation
Anna Hradlicka (M) har ställt en interpellation till mig om effekter av en stängning av simhallen i
Fårösund.
Har KFF gjort en analys av hur stängningen kan komma att påverka andra förvaltningars verksamhet?
Om ja, vilka förvaltningar?
När GIC presenterade sitt förslag om en fördubbling av summan för köp av timmar i idrottshall och
allmänhetens bad för KFF kontaktade ansvarig tjänsteman BUF samt näringslivsenheten i frågan. Då
det inte längre finns tillgång till allmänhetens bad i Fårösund med 14 h per vecka innebär det att 5,9
badande inte längre har tillgång till bassängen. Dessa får söka sig till något av regionens övriga bad
för sin motion. De 20 h i sporthallen som finns att tillgå genom regionen används inte fullt ut i dag,
dessa kan beredas plats i skolans gymnastiksal. Skolan får en kostnadsminskning då man beräknat att
kostnaden för att bussa barnen till andra bad i den utsträckning som behövs för simkunnighet skulle
kosta 160 tkr jmf med de 340 tkr man betalar idag.

Vilken anläggning kommer att ta emot de som idag har sina aktiviteter i Fårösund?
När det gäller idrottshallen så finns det tid och plats i skolans idrottshall. När det gäller allmänhetens
bad finns det möjlighet att uppsöka regionens övriga badanläggningar. Skolans idrottshall har under
våren 2014 endast varit uthyrd 80 h totalt och hösten 2014 25 h så det finns gott om plats.
Har någon förening förtur till annan anläggning?
Fördelning av tider till regionens anläggningar sker årligen genom vårt bokningssystem. Då plats finns
i närliggande anläggning för idrottsförening bör det inte uppstå behov av förtur.
Vilka effekter räknar man med för andra föreningar som idag finns i de hallar som kommer att
utnyttjas mer?
Se föregående svar. Det finns gott om tid och plats i närliggande idrottshall så någon påverkan på
andra idrottsföreningar kan jag inte se. Vissa föreningar har redan idag sökt sig till Lärbro då man
föredrog det golv som finns där.
Hur har barnperspektivet belysts i beslutet?
Beslutet om att KFN inte har ekonomiska medel att skjuta till för köp av allmänhetens bad togs i
samband med budget 2015. Där belyser vi stad/land, barn/unga, jämställdhet etc. I fallet med köp av
allmänhetens bad är det primärt inte barn/unga som berörs även ifall viss påverkan sker. I relation till
att annan verksamhet hade behövts läggas ner för att kunna finansiera ytterligare 1,1 miljon kronor
så var bedömningen att ett sådant beslut skulle komma att drabba barn och ungdomsverksamheten
mer. Regionen har valt att satsa på barn och ungdomsverksamheten i Kultparksateljén där en
kvalitativ kulturell och ungdomsverksamhet erbjuds alla barn och unga.
Janica Sörestedt
Ordförande
Kultur och fritidsnämnden

Ärendenr RS 2015/547
Bilaga § 272
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 12 oktober 2015

Interpellation om upphandlingsfunktion inom Region Gotland
Ledamoten Håkan Onsjö (M) har i en interpellation ställt följande fråga om
upphandlingsfunktionen:
Region Gotland har en central upphandlingsfunktion för att få en ökad samordning
och en effektivare hantering. Samtidigt finns upphandlingsfunktioner på till exempel
TKF och HSF, vilket förefaller vara att dubblera funktioner.
- Hur många förvaltningar har en egen upphandlingsfunktion?
Mitt svar:
TKF och HSF kan sägas ha egna upphandlingsfunktioner. Dock vänder sig båda
förvaltningarna ofta till den centrala upphandlingsfunktionen för expertstöd vid
upphandlingar. I dagsläget finns det inte tillräcklig kapacitet i den centrala
funktionen för att kunna vara med vid alla nämndsspecifika upphandlingar. Eftersom
både TKF och HSF har väldigt mycket upphandlingar har de organiserat sig så att de
har medarbetare med särskilt ansvar för upphandlingar. Inom TKF är det främst
entreprenadupphandlingar som görs utan stöd från upphandlingsenheten. HSF
samarbetar en hel del med SLL (Stockholms läns landsting) i olika upphandlingar.
Man kan inte säga att det är en dubblering av funktioner, snarare komplettering för
att den centrala upphandlingsfunktionen inte är tillräckligt stor för att kunna fungera
som stöd vid alla upphandlingar i regionen.
I regionen har nämnderna rätt att själva göra direktupphandlingar eftersom varje
nämnd är en egen upphandlande myndighet. Det finns stöd i form av regelverk och
mallar på intranätet. Det finns också möjlighet att höra av sig till
upphandlingsenheten för råd och stöd.
Just nu pågår en utredning kring upphandlingsfunktionen. Delprojekt två är precis
färdigt och på väg till koncernledningsgruppen för rapport. Där finns
förbättringsförslag för att få en mer effektiv hantering av upphandlingar och avrop.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Hur tänker du som ordförande agera framöver för att möjliggöra fortsatt sport - och
simhallsverksamhet året runt på norra Gotland?
Norra Gotland är även framledes väl försett med möjligheter till sport. När det gäller möjligheter till
bad i Fårösund så pågår nu samtal med lokalsamhället om möjlighet till en gemensam lösning. Som
ordförande skriver jag varje år på ett papper när jag kvitterar budgeten, i det pappret står det att jag i
konflikt mellan verksamhet och ekonomi alltid ska prioritera ekonomin. Med det rådande
ekonomiska läget så är det helt enkelt så att KFN inte har 1,1 miljon kronor extra. För att få fram
dessa pengar måste vi i så fall ta bort något annat utöver de besparingsförslag vi nu lägger fram. I
den prioriteringen har jag som ordförande ännu inte hittat fram någon verksamhet som bör stryka på
foten till förmån för fortsatt köp av allmänhetens bad i Fårösund. Men, kan vi hitta fram en
gemensam finansiering med flera aktörer så vore det en tillfredställande lösning på problemet.
Janica Sörestedt
Orförande
Kultur och fritidsnämnden

Bilaga § 273

Svar på interpellation Tillsyn anmälningsärenden, från Anna Hrdlicka
BN hanterar anmälningsärenden enligt PBL - svartbyggen osv samt tillsyn av anmälningar gällande
byggnadsordningen i Visby innerstad.
-Hur många tillsynsärenden har inkommit till förvaltningen sedan 2012?
•

286 st.

-Hur många av dessa anmälningar har fått tillsyn?
•
•
•

56 st har utretts och avskrivits
64 st är under granskning
11 st har lett till beslut*

* 1 st har fått byggnadsavgift, (Äpbl).
* 5 st har fått sanktion
* 1 st har fått rättelseföreläggande
* 1 st har fått lovföreläggande
* 1 st har fått sanktion av BN men överklagat
-Vilka påföljder har dessa tillsyner givit?
•

Se ovan!

-Hur stora resurser finns avsatta för tillsyn?
•

Byggnadsinspektörer är ansvariga för tillsynsarbetet. Under hösten 2015 kommer en
samhällsbyggnadsjurist / tillsynsexpert att anställas med avsikt att hen ska ansvara för
tillsynsarbetet. I och med detta, och tillsammans med övriga åtgärder enligt nedan, anser jag
att tillsynsarbetet får resurser att fungera tillfredställande framåt.

Bakgrund till vad som påverkat handläggningstiderna
Vi måste gå tillbaka till 2010 för att se bakgrunden till de faktorer som påverkat handläggningstiderna
för tillsynsärenden. År 2011 ändrades Plan- och Bygglagen med mer omfattande undersökningsplikt
samtidigt som samma lag ställer krav på 10 veckors handläggningstid. Många valde då att få sina
bygglov prövade enligt gamla PBL, och en ärendepuckel byggdes upp. Parallellt med detta hade
bygglovsenheten vakanser i personalstyrkan. Vi fick dessutom under 2014 en ökad tillströmning av
ärenden, och blev överhopade av ansökningar om Attefallshus, som politiskt och i media beskrevs
som förenkling, vilket inte stämmer. Sammantaget fick våra hårt ansatta handläggare mindre tid över
för bland annat tillsynsärenden. Bygglovsärendena sågs som prioriterade för att ge god service åt de
sökande och skapa tillväxt.
En ytterligare påverkan är många inkompletta handlingar. De stoppar upp processer och blir lätt
grund för irritation hos våra kunder. Här har gjorts och görs insatser med information och checklistor.
Gotland är en av de kommuner i landet som får in flest bygglovsansökningar (nr 17 totalt). Antalet
ansökningar har under första halvåret ökat med 35 procent jämfört med samma period förra året,
vilket också bidrar till ökad belastning.

Effektiva i jämförelse med andra kommuner
Gotland är inte ensamt om att ha det tufft med handläggningstider, det är ett nationellt problem.
Liksom att det är svårt att rekrytera rätt medarbetare. Men i jämförelse med andra kommuner, ser vi
att våra handläggare i genomsnitt tar fler beslut och är därmed effektivare; det hjälper oss inte stort
här och nu, men ökar förståelsen för våra handläggares vilja.
Bygglovsenheten effektiviseras
Från det jag tillträdde som ordförande vid årsskiftet har bygglovsenheten varit ett speciellt skötebarn
för mig. Omgående beslutades att utöka delegationen till bygglovsenheten för en snabbare
hantering, då man slipper vägen runt byggnadsnämnden med enklare ärenden. Till det sjösattes ett
omfattande åtgärdsprogram för en förbättrad och effektivare organisation, som nu pågår.
Rekrytering och ”snabbspår”
Rekrytering för full bemanning och extrapersonal sker nu. Antal tjänster utökas i takt med ökat
ansökningstryck, totalt sex tjänster.
Vi rekryterar just nu en samhällsbyggnadsjurist/expert som ska ansvara för tillsynsärenden.
Under våren infördes en företagshandläggare som jobbar mot verksamhet, från lov till slutbesked,
något som visat sig effektivt och en framgång, och tjänsten kommer att förstärkas.
Införandet av ”Snabba bygglov”- lanseras under hösten, liksom utökning av vår drop inkundmottagning från två handläggare till åtta. Till det kommer kundtjänsten att förstärkas och
utökas. Kunder/besök tas också in direkt till förvaltningen för effektivare bemötande och bättre
service.
Metodiska förbättringar
Det metodiska förbättringsarbetet fortsätter. Kompetensutveckling sker kontinuerligt. Vi arbetar och
kommer alltid att arbeta för hög servicegrad, gott bemötande och god rättssäkerhet. I takt med att vi
effektiviserar och nu når full bemanning kommer även tillsynsärendena att få rätt prioritet.

Karl-Allan Nordblom
ordförande Byggnadsnämnden

Ärendenr RS 2015/549
Bilaga § 274
Handlingstyp Interpellationssvar
Datum 12 oktober 2015

Interpellation om äldreboende, s.k. Särskilt boende (SÄBO) i kvarteret
Skenet, Visborg
Ledamoten Simon Härenstam (M) har i en interpellation ställt följande fråga om
Säbo i kvarteret Skenet, Visborg:
SON har fattat beslut om att beställa ett nytt äldreboende i Visby. Utpekat område
var kvarteret Skenet på Visborg – något som SON bedömde skulle vara en strategisk
framtidssatsning.
Enligt nuvarande plan och påbörjad projektering så har det nya äldreboendet
placerats på Terra Nova.
- Var (av vem) fattades beslut om placering på Terra Nova?

-

-

-

Mitt svar:
Regionstyrelsen beslöt 2014-10-30 följande
Ledningskontoret får i uppdrag att, i samråd med tekniska nämnden, påbörja
hyresavtalsupphandling för äldreomsorgsboende med 50 platser i Visby.
Ledningskontoret får i uppdrag att samråda med tekniska nämnden och
byggnadsnämnden kring ett lämpligt planlagt markområde, för nämnd
upphandling.
Ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden och
byggnadsnämnden, undersöka möjligheterna att etablera ett äldreomsorgsboende
inom kv. Kopparslagaren.
Ledningskontoret får i uppdrag att tillsammans med byggnadsnämnden påbörja
detaljplanearbetet inom annat lämpligt område, om äldreomsorgsboende inte
etableras inom kv. Kopparslagaren.
Utifrån detta beslut har ärendet handlagts av regionens tjänstemän.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Bilaga § 275

Interpellation ang fordonsförvaring.
Anna Hrdlicka (M) har i en interpellation ställt följande frågor till mig som ordförande i
tekniska nämnden.

Fårö den 2015 09 07

Interpellation: Fordonsförvaring
Till: Ordförande TN

Tekniska förvaltningen förfogar över en rad olika fordon.
- Förvaras dessa fordon inlåsta under icke arbetstid och helger?
- Förekommer privata ”lån” av dessa fordon
- Om så är fallet - vad betalar låntagaren och hur redovisas detta?
Anna Hrdlicka (M)

Mitt svar
Tekniska förvaltningen förfogar över en rad olika fordon.
- Förvaras dessa fordon inlåsta under icke arbetstid och helger?
SVAR: Fordon förvaras på Skarphällsgården, somliga inom inhägnat område som är låst
helg och efter 16.30 vardagar, somliga inom låst garage också inom inhägnat område. För
in och utpassage används kort och kod.
- Förekommer privata ”lån” av dessa fordon.
SVAR: Fordon för verksamhet används inte privat. Tjänstefordon (personbil) får användas
till hemmet under tid i beredskap.
- Om så är fallet - vad betalar låntagaren och hur redovisas detta.
SVAR: Se ovan.
Visby 2015-10-06

Tommy Gardell
Ordförande i tekniska nämnden

MOTION
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Bilaga § 276

Varje år dör sex miljoner människor i tobaks re laterade sjukdomar runt om i värld en} en li gt FN-organet WH O. All t fl er
länder väljer därför att sätta ett slu tdatum för räkning. Båd e Nya Zeeland och Irl and har sagt att tobaksrökningen ska vara
"noll ell er nära noll" reda n år 202S. I Sverige dör cirka 12000 människor varje år av rökning och sam häll ets ko stnader
uppgår till omkring 30 miljarder. Änd å saknas en liknande strategi.
Sverige har infört fl era förebyggande åtgä rder mot räk ningen . Även i sy nnerhet på Gotland har vi arb etat m ålm edvetet
med olika insatser fö r att minska räkningen. Än finns det mycket kvar att göra, Drygt tio procent av svenskarna röker och
av dem beräknas hälften dö j förtid. Antalet rökare i årskull 2 p å gymnasiet har ti ll och med ökat linder se nare år och
många skolgårdar är fortfarande inte rökfria. Kostnaderna är stora, även här på Gotland, både i ett eko n om isk och
män skligt perspektiv. Rökningen kostar ön cirka 180 miljoner varje år, enligt Socialstyrelsens schablonmässiga
beräkning, och omkring 80 gotlänningar dör årligen i förtid som en följd av tobaksrökning.
Den oberoende tankesmedjan Tobaksfakta arb etar för att Sverige ska sätta upp ett sllltdatllm för rökning på samma sätt
som Nya Zeeland och Irland men även Finland och Skottland har gjort. Projektet ka ll as Toba cco Endgame och m ålet är
att Sverige ska vara så gott som rökfritt 2025.
På n ation ell nivå har ett 80-tal organisationer ställ t sig bakom tanken p å en endgame -strategi. De fl esta är verksamma
inom hälso- och sjukvården så som exempelvis Vårdförbund et, Sve ri ge Läkarförbund och Cance rfonden. Sveriges
landstin g/regione r och kommuner bär en stor ekonomisk börda av rökningens effekter men den politiska ledningen i
paraplyorganisationcn SKL har än nu inte uttryckt sitt stöd för endgame-strategin.
Ett antal landsting/ regioner (Jämtland, Kalmar och Örebro) har genom fullmäktigeb es lut stä llt sig bakom strategin, men
dct behövs fler so m gö r det. Om ytterligare ett antal landsting/regione r och kommun er tar liknande b eslut får SKL mer
kraft och underlag att ställa sig bakom strategin oc h därigenom få en möj li ghet att p åverka regeringen att sä tta ett
slutdatum för rökning.
Att "ställa sig bakom" endgame-strategi n innebä r att man bejakar följande tre punkter:
• vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa den tobaksfö rebyggande strategin
• vi städjer prin cipen att ett årtal ska preciseras då rökningen ska vara kraftigt begränsad
• vi stä dj er en bred opinionsbildning fö r ett politiskt beslut m ed den inriktn in ge n

Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktIge att besluta att:

•
•

Region Gotland st öder kravet på ett politiskt bes lut på nationell nivå om en plan som syftar till
ett rökfritt Sve rige år 2025, Tobacco endgame-strategi
Regionen s plane ring för forts atta nödvändiga insatser på regional nivå, i syfte att uppnå en
vision om ett rökfritt Sverige, synkronise ras med arbetet att specificera strategier för god och
jäm lik hälsa för åren 2017-2021
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Bilaga § 276

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
ang. ”Håll Gotland Rent”
Enligt Region Gotlands hemsida planeras det för att åter bli medlemmar i ”Håll Sverige rent”.
Nedskräpningen har ökat under de senaste åren i samhällen, längsmed vägar och i naturen. Nu
är det verkligen dags att ta ihåll med skräpet. ”Håll Sverige rent” har bl. a. tagit fram förslag
på åtgärder mot nedskräpning, som hjälp till kommunerna. Det är bra att Teknikförvaltningen
har gratis sopsäckar för den som vill städa i sitt närområde. Men det räcker inte. Skolorna,
civilsamhället och företag måste engageras i arbetet mot nedskräpning. Det behövs också
informationsinsatser för att motverka att skräpet hamnar i naturen.
Gotland Kommun har under många år drivit projekt i Kibaha i Tanzania. Det startade som ett
vattenprojekt och har senare utvecklats till att även gälla renhållning, demokrati och kultur.
Gotland har hjälpt Kibaha med vattenhushållning, sopbil och utrustning till renhållningsarbetare. Det folket i Kibaha kan lära oss är att hjälpas åt och att samarbeta bättre. Till
exempel städar alla (innevånare, politiker och tjänstemän) sitt bostadsområde en gång i
månaden. Det är kanske att ta i att städa varje månad, men vi kan göra en rejäl städinsats en
gång i halvåret.
Därför föreslår jag:
att Region Gotland tar initiativ till att alla socknar och samhällen tillsammans städar Gotland.

Bro 151012

Eva Gahnström

Bilaga § 276
Visby 2015-10-12
MOTION:

Dra tillbaka överklagan om Tofta skjutfält

TILL:

Regionfullmäktige Gotland

Med anledning av det förändrade omvärldsläget har Försvarsmakten blivit ålagd
att basera ett mekaniskt skyttekompani och ett stridsvagnskompani på Gotland
under 2017 och 2018. Etableringen hotas att stjälpas av Region Gotland.
Just nu ligger en överklagan hos regeringen från Region Gotland angående
miljöprövningen av Tofta skjutfält. Denna process stoppar även regionens egna
planer angående Visborgsområdet eftersom där ännu ligger en skjutbana som ska
avvecklas efter avgörande. Överklagan gäller ett tillstånd som lämnades in för
ungefär tio år sedan och utgår utifrån dåtidens behov när hemvärnet hade en
dygnsövning och varje soldat förband sig att delta 20-40 timmar om året. Detta
ska jämföras med dagens 4-8 dygn (96-188 timmar) om året. Lägg där till
nyetableringen av ett heltidsanställt och ett deltidsanställt kompani och man
förstår att denna utdragna process behöver avslutas så fort som möjligt så att en
begäran om en ny miljöprövning som täcker dagens behov kan lämnas in.
Med anledning av ovanstående yrkar jag:
- att Region Gotland drar tillbaka sin överklagan med omedelbar verkan
- att motionen behandlas skyndsamt

Robin Storm (M)

Bilaga § 276
Visby 2015-10-12

Motion:

Avyttra de byggnader som Uppsala Universitet Campus Gotland
disponerar idag till Akademiska Hus AB

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Uppsala Universitet Campus Gotland är en stor tillgång för regionen. Nya möjligheter till
rekrytering, forskning och utveckling som gynnar Gotland öppnar sig i och med att
Högskolan blivit Universitet. Men, frågan är om Region Gotland i nuvarande ekonomiska
läge (eller över huvud taget) är rätt hyresvärd för ett universitet med planer på att
utvecklas vidare.
Akademiska Hus AB är det statliga bolag i Sverige som äger och förvaltar
campusområden i Alnarp, Bohuslän, Borås. Grythyttan, Gävle, Göteborg, Karlstad,
Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Skövde, Stockholm, Umeå,
Uppsala och Örebro.
Akademiska hus har en organisation som är uppbyggd för att förvalta och utveckla
undervisnings- och forskningsmiljöer. De är experter på att veta vad som behövs för att
stärka ett campusområde för att det ska bli attraktivt för både lärare och studenter. Där
sitter arkitekter, ekonomer och fastighetsutvecklare och man har en egen stab av
fastighetsskötare. Alla arbetar för att campusområdena ska vara intressanta och
inspirerande. För att utveckla platsen och staden runt omkring.
Om vi ska vara krassa. Region Gotland saknar både resurser och kompetens att hjälpa
Uppsala Universitet Campus Gotland att växa och utvecklas. Region Gotland har inte de
ekonomiska muskler som krävs för att utveckla fastigheterna på ett sätt som stärker
campus.
För att säkra en långsiktigt positiv utveckling av universitetet bör en aktör med kunskap
och kapital ges möjligheten att ta över. Den aktör som vi pekar på är ett statligt
specialistbolag och vi anser att de bör tillfrågas om intresse.

Därför yrkar vi;

- att det utreds huruvida Akademiska Hus AB är intresserade av att förvärva de
byggnader i vilka Universitetet i dag har sin verksamhet.
Moderaterna Gotland

Anna Hrdlicka

Simon Härenstam

Sven Bosarfve

Roger Wärn

Lena Celion

Patrik Thored

Mats Hedström

Rune Fröling

Meishuan Wong

Håkan Onsjö

Margareta Benneck

Robin Storm
Per-Anders Croon

Bilaga § 276

Motion Regionfullmäktige 12/10

Folkpartiet på Gotland kräver att regionstyrelsen återkallar överklagandet
avseende miljötillståndet för Tofta skjutfält.
Även om det kan finnas andra överklaganden är det viktigt att politiken på
Gotland nu står upp för de försvarssatsningar som görs på ön. Det
stridsvagnskompani som Folkpartiet framtvingade i försvarsbeslutet 2009 får
snart sällskap av ett mekaniserat kompani. Folkpartiet på riksnivå går nu vidare
med förslag om att även kustartilleri och tung kustrobot grupperas på ön.
I ljuset av detta måste Gotland göra det man kan för att tillstånden på Tofta nu
kommer på plats
Det svenska försvarets återkomst på Gotland är det enskilt viktigaste steget för
ökad nationell säkerhet. Det stabiliserar även säkerhetsläget runt övriga
Östersjön.
Folkpartiet yrkar att regionstyrelsen återkallar överklagandet avseendet
miljötillstånd för Tofta skjutfält.
Visby 2015-10-09

Johan Thomasson

Amy Öberg

Ulf Klasson

Lena Grund

Bilaga § 276

MOTION - Förbättrat bemötande av HBTQ-personer inom ansvarsområde Hälsa och Sjukvård
I den studie som gjordes 2014 av RFSL på uppdrag av Region Gotland och Länsstyrelsen om hur livet
ter sig för de HBTQ-personer som bor och verkar på Gotland anges, att arbetet skall fortsätta för att
förbättra situationen för dessa. Det står också att om ingen pratar om det behöver det ej hanteras. Nu
pratar om vi det för att göra bättre.
Gotland ligger enligt studien väl framme i landet beträffande HBTQ-personers situation. Hälsoläget
bland HBTQ-personer är dock sämre än i övriga populationen, vilket framkommit i nationella studier.
I RFSLs studie beskrivs önskan att yrkesverksamma i vården, hos polisen, i socialtjänsten med flera
instanser bättre kunde inkludera och bemöta de som är HBTQ-personer.
Vi Liberaler anser att människor varken kan eller bör bedömas utifrån påstådda gruppegenskaper, utan
att envar ska bemötas utifrån sina individuella egenskaper. Det 'motverkande arbetet' har blivit allt
viktigare. En viktig del i detta motverkande arbete är kunskap om hur normer styr vårt beteende och
om hur sociala mekanismer kan verka exkluderande. Kunskapen ska leda till förändrat beteende och
förhoppningsvis även till förändrad attityd.
Vi förslår därför att ett program för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom all verksamhet inom
regionens ansvarsområde 'Hälsa och sjukvård' tas fram.
För att den vårdsökande inte ska behöva komma ut i kontakten med bokningar eller genom att gå till
särskilda mottagningar föreslås att vid webb-bokning HBTQ ska kunna markeras som kriterium. Då
ska endast visas de tider där den mottagande har HBTQ-kompetens.
All personal bör kunna kunna remittera patienter till en 'särskild HBTQ-central' när de upptäckter att
den egna HBTQ-kompetensen inte räcker till. Uttrycket 'särskild HBTQ-central' ska tolkas som en
funktion, och behöver inte nödvändigtvis vara en organisatorisk enhet.
Med hänvisning till det ovan anförda yrkar vi:
•
•
•
•
•
•

att ett program för kompetenshöjning i HBTQ-frågor inom regionens ansvarsområde 'Hälsa
och sjukvård' ska tas fram
att ett program för att uppmuntra HBTQ-certifiering av vårdcentraler ska tas fram
att det säkerställs att de som arbetar vid akutmottagningar och andra som särskilt möter
våldtagna har kompetens för att ta emot alla våldtagna oavsett kön eller sexuell läggning
att de nämnda kompetenshöjande programmen ska omfatta alla vård- och omsorgsgivare
oavsett ägarstruktur
att vid webb-bokning ska HBTQ kunna markeras som kriterium, och att då ska endast visas de
tider där den mottagande har HBTQ-kompetens
att en 'särskild HBTQ-central' inrättas dit övriga vårdinstanser kan remittera patienter
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Normkritisk pedagogik
Regionfullmäktige

Dagens skoldiskurs rör sig i huvudsak kring måluppfyllelse. Klarar elever målen? Blir de
godkända? Hur väl presterar de? Men utöver kunskapsuppdraget har skolan även ett demokratiuppdrag, som kommit i skymundan i den rådande diskursen. ”Människolivets
okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska
gestalta och förmedla”, står det att läsa i läroplanernas allra första paragraf.
Förutom att demokratiuppdraget har stor betydelse i sig själv, utgör det också själva
grundförutsättningen för kunskapsuppdraget. Utan en trygg skolmiljö kan inget lärande
ske. Men vad krävs egentligen för en trygg skolmiljö? Skolverket gav 2009 ut rapporten
Diskriminerad, trakasserad, kränkt? vilken är en redovisning av ett regeringsuppdrag som
handlade om att undersöka den otrygghet som många upplever i skolan, till följd av diskriminering, trakasserier och kränkningar. Resultatet av undersökningen är helt otvetydigt:
"Själva grunden till att diskriminering, trakasserier och kränkningar uppstår kan kopplas till
normer som finns i skolan.”
Den lösning Skolverket presenterar i sin rapport lyder: normkritisk pedagogik. Regeringen
uppmanas att föra in ett normkritiskt perspektiv i lärarutbildningarnas examensmål, och
alla kommunala huvudmän uppmanas att se till att alla yrkesverksamma lärare utbildas i
normkritik. Man påpekar också att det inte är tillräckligt att informera lärare, utan utbildningen måste innefatta tid för diskussion och reflektion.
2014 presenterades på uppdrag av Region Gotland rapporten Om ingen pratar om det
behöver det inte hanteras -hur ter sig livet för Gotlands HBTQ-personer? I rapporten utpekas mycket riktigt skolan som ett av de största problemområdena för HBTQ-personer. Ett
antal förslag till åtgärder presenteras i rapporten, och ett av dessa är just utbildningsinsatser för pedagoger, med syfte att uppnå ett ”norm-medvetet och intersektionellt perspektiv i
alla ämnen.”
Att arbeta normkritiskt ligger även i linje med CEMR-deklarationen, den bindande deklaration om jämställdhet mellan kvinnor och män som Region Gotland undertecknade 2014.
Där står bland annat att ”Undertecknaren förbinder sig att [...] se över läromedel, undervisningsmetoder samt utbildningsprogram för skolan och andra utbildningsinstanser för att
försäkra sig om att de motverkar stereotypa attityder och beteenden.”
Med utgångspunkt i Skolverkets direktiv, rapporten Om ingen pratar om det behöver
det inte hanteras -hur ter sig livet för Gotlands HBTQ-personer?, samt CEMR-deklarationen, yrkar jag
- Att Region Gotland upprättar en genomgripande plan för hur det normkritiska
perspektivet ska implementeras i verksamheterna, genom långsiktig och löpande
fortbildning för all pedagogisk personal.

Elin Bååth, Feministiskt initiativ 2015-10-03
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I Europa finns ca 10 miljoner romer. Mellan 70 och 90% av dem lever i vad Världsbanken
kallar allvarlig fattigdom. Diskrimineringen mot romer är idag särskilt påtaglig i Rumänien,
där romer hölls som slavar fram till 1864, och där stora delar av den romska befolkningen
nu lever helt utanför samhällets infrastruktur och sociala skyddsnät.
I och med EU:s fria rörlighet har en del av den misär och fattigdom som dessa människor lever i
blivit synlig på Sveriges gator. I konstruktionen av EU och den fria rörligheten togs mycket lite
hänsyn till frågor om sociala rättigheter, vilket skapat det rättsliga vakuum som råder idag. Detta
har lett fram till en diskussion om var ansvaret för dessa människor egentligen ligger.
Den frågan måste naturligtvis lösas på EU-nivå, men här och nu finns fortfarande de människor vuxna och barn - som lever som rättslösa, var de än befinner sig i Europa. Sverige har dessutom
anledning att tänka två gånger innan man skjuter ifrån sig ansvaret. Romernas historia är inte
exklusivt kopplad till Rumänien - tvärt om. Romer är ett statslöst folk, och den romska historien är
lika mycket svensk som rumänsk. Sverige bär på ett historiskt ansvar, inte minst från 30- och 40talen då Sverige förbjöd romer att resa in i Sverige, allt medan Förintelsen pågick, där minst en
halv miljon romer avrättades. Den situation rumänska romer befinner sig i i Sverige idag - med
tältläger, avhysningar och barn som nekas skolgång - är ett eko tillbaka till 50- och 60-talen, då
svenska romer tvingades bo i tält- och husvagnsläger, och avhystes av polis om de stannade
längre än 3 veckor i samma kommun. Och då precis som nu nekades barnen skolgång.
Men det finns idag inga juridiska hinder för att skapa en människovärdig tillvaro för rumänska
romer i Sverige och på Gotland. Det rådande rättsliga vakuumet innebär att det finns utrymme för
en mängd olika tolkningar. Så har Göteborgs stad exempelvis beslutat att alla barn har rätt till
skolgång på lika villkor, medan Umeå kommun nekar romska barn skolgång. Den nationella
samordnaren för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, meddelade på den rikstäckande
konferens som hölls om frågan 1-2/10 att han varken ser sig ha som uppgift eller möjlighet att ge
kommunerna direktiv kring hur lagarna ska tillämpas, utan att det kommunala självstyret mycket
riktigt råder. Region Gotland undertecknade dessutom 2014 den bindande CEMR-deklarationen,
som på flera punkter ställer krav som berör utsatta EU-medborgare, exempelvis när det gäller
arbete mot hemlöshet, människohandel samt flerfaldig diskriminering.
Vi kan alltså konstatera två saker: Situationen är här för att stanna för ett bra tag framöver, och det
är en fråga om politisk vilja hur vi hanterar den. För det här är en politisk fråga, och ansvaret för
hur det rättsliga vakuumet ska tolkas och hanteras varken kan eller bör läggas på
tjänstemannanivå. Tvärt om bör tjänstemän vid alla berörda enheter få stöd i form av tydliga
riktlinjer kring dessa frågor.

Jag yrkar därför på
- Att en långsiktig handlingsplan om utsatta EU-medborgare upprättas, med syfte att ge
stöd och riktlinjer till tjänstemän, samt att stärka likabehandlingen och motverka risken för
utsatthet hos EU-medborgare som befinner sig på Gotland, särskilt vad gäller kvinnor och
barn.
Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2015-10-09

