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KOMPLETTERINGAR

Ärende 2– Fyllnadsval till regionfullmäktige
Rättelse
• Ny ledamot i regionfullmäktige efter Sven Bosarfve (M)
M
Patrik Thored, Endreväg 3, 621 43 Visby
• Ny ersättare i regionfullmäktige efter Patrik Thored (M)
M
Bo Ekelund

Ärende 25 – Medborgarförslag: nya

Medborgarförslag; nyinkomna efter att kallelsen trycktes.
• Leif-Åke Svenssons medborgarförslag om att flytta tillbaka biblioteket i
Fårösund till skolan.
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

Ärendena 26–27
Interpellationssvar

• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Hannes Müllers (-)
interpellation om förändrat säkerhetsläge på Gotland. RS 2018/376
Interpellationen bordlagd från föregående sammanträde.
• Tekniska nämnden ordförande Tommy Gardells (S) svar Ingemar Lundqvists (M)
interpellation om Region Gotlands innehav av skog och dess
skogsförvaltning. RS 2018/685
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Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Flytta tillbaka Fårosunds bibliotek från Kustateljén
till Fårösundsskolan.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
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I Kustateljén i Fårösund finns Fårösunds bibliotek, tillsammans med filmcrewutbildningen,
storyutbildningen och ungdomsgården. Här finns förutom verksamheternas kontorsutrymmen,
en 1000 kvm stor filmstudio samt snickeri, rekvisitaförråd, metallverkstad, två klipprum, en
mindre ljudstudio, en liten biograf med 15 platser och fyra loger möjliga att bo i för filmare
som får stöd från Film på Gotland. Det är alltså tänkt att människor skall kunna övernatta i
samma lokaler som biblioteket är beläget. Har man det så på Almedalens bibliotek också?
I september kommer man att spela in film och då får nian inte vara på övervåningen, eftersom
"klampandet" på övervåningen tydligen kommer att störa filminspelningen. Under samma tid
och av samma skäl kommer därför även fritidsgården att vara stängd. Dessutom låser man en
del av bibliotekets lokaler, då dessa skall användas av filmteamet.
Ventilationen för sådant oväsen (sus/brus) att en tidigare bibliotekarie var tvungen att ha
öronproppar. Belysningen är så dålig att det knappt går att läsa titlarna på böckernas
bokryggar. Lokalen, där in- och utlåning av böcker sker, är en öp pen planlösning - där kök,
matsal, samlingslokal och bibliotek samsas om samma utrymme - samtidigt. Ibland lagar man
mat eller äter lunch i lokalen och ibland har man samlingar, samtidigt som folk skall låna eller
lämna sina böcker - eller vill sitta i lugn och ro och läsa en tidning (om det finns någon plats
över). Den 13/9 var jag vid biblioteket vid 13:30-tiden för att lämna och låna några böcker.
Då satt det fullt av folk och åt lunch där. De övriga platserna var belamrade med div. kläder,
datorer, etc. så det fanns ingenstans att sitta för övriga besökare. Men det var å andra sidan ett
utmärkt exempel på när bibliotekverksamheten här på norr fungerar som allra sämst. Det här
är en så pinsamt dålig och tråkig miljö för såväl bibliotekarie som för låntagare. Har verkligen
detta godkänts av Miljö- och Hälsa?
Ända sedan flytten från skolan, har det varit trångt mellan hyllorna och så dåligt urval av
böcker, att man kan misstänka att hit skickas bara böcker som utgallrats från andra bibliotek.
För några år sedan låg biblioteket centralt i samhället, i trivsamma, ljusa lokaler och nyttjades
av både skolan och samhället - människor gick dit för att i lugn och ro kunna läsa sin tidning
och ströva runt bland bokhyllorna. Idag vet inte längre människor var biblioteket ligger. Det
ligger för avsides och för långt ifrån centrum. Meningen var att Fårösundsskolan skulle låna
böcker här. Vid alla de tillfällen jag besökt biblioteket (ungefär l gång/vecka), så har jag
aldrig sett en elev från Fårösundsskolan här - elever hinner helt enkelt inte gå till och från
Kustparken under skoltid.
Och eftersom det sällan finns lugn och ro att sitta och! läsa i en dagstidning, eller bläddra i en
bok, så går människor numera bara hit (de som hittar hit) för att lämna och hämta böcker de
beställt via bibliotekets internetportal. Är det rentav så att man påbörjat en smygnedläggning
av biblioteket och att flyttningen av biblioteket till Kustparken bara var första steget?
Vi är många i Fårösund, som vill att biblioteket skall flyttas tillbaka till sina tidigare lokaler i
skolan - eller till annan lämplig lokal, centralt i samhället.

Fårösund 2018-09-13
Leif-Åke Svensson

Interpellation till Tekniska Nämndens ordförande Tommy Gardell
Regionens skogsinnehav och skogsförvaltning
Tekniska nämnden har vid sammanträde 2017-05-31, ärende 145, fattat beslut om
skogspolicy. I beslutet ingick också att upphandla förvaltningen av regionens skog.
Skogsinnehavet uppgick då till 1 763,5 hektar produktiv skogsmark.
I beslutet ansågs regionen inte ha kunskapsmässig och ekonomisk möjlighet att själv förvalta
sitt skogsinnehav.
Mina frågor är:
1. Anser Du att det är god ekonomisk hushållning att inneha så mycket skog utan att
sköta den?
2. Vilka skäl ser Du för att inte avyttra skogsinnehavet och därigenom skapa ekonomisk
möjlighet, att exempelvis göra en avbetalning på regionens låneskuld?
3. Är upphandlingen av skogsförvaltning genomförd?
Visby 2018-06-18
Ingemar Lundqvist (M)

Mitt svar:
Det är korrekt som du skriver att TN fattade beslut i maj 2017 om en skogspolicy och att den
skulle vara grunden för en upphandling av skogsförvaltare.
Efter att policyn antogs har en skogsinventering genomförts och resultatet av den visar att
den antagna policyn inte håller måttet. Ny information har framkommit som gör att TN har
reviderat policyn igen och en ny skogspolicy föreslås i Tekniska Nämnden 2018-08-29 § 205.
Den nya policyn kommer att fastställas av regionfullmäktige.
Det är av stor vikt att Region Gotland har en tydlig skogspolicy inför arbetet med att ta fram
förfrågningsunderlag inför upphandling av skogsförvaltare. Skogspolicyn skall innehålla
tydliga prioriteringar och framtidsvisioner som ligger i linje med Vision 2025 och långsiktiga
mål för hållbarhet. Den största delen av regionens skogsinnehav finns i nära anslutning till
tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden. Utöver detta finns två
naturreservat på drygt 180 hektar (inklusive vattenområde), vilka omfattas av separata
skötselplaner.

Så här skriver TN i förslag till ny policy:
Skogsförvaltningen i Ekokommunen Region Gotland ska därför vara inriktad på att förvalta
skogens olika värden på ett långsiktigt hållbart sätt och utifrån ett tydligt
medborgarperspektiv. Långsiktiga sociala värden, såsom folkhälsa och skoglig
attraktionskraft, prioriteras före virkesproduktion.
Begreppet hållbarhet inkluderar ekologiska, sociala och ekonomiska dimensioner.
Regionens relativt lilla skogsinnehav bedöms vara av begränsad betydelse för regionens
långsiktigt hållbara ekonomi. Skogsinnehavets betydelse för den ekologiska och sociala
dimensionen av hållbarheten är däremot större, särskilt i tätortsnära lägen.
Detta innebär att Region Gotland prioriterar värden som hög tillgänglighet, biologisk
mångfald och social hållbarhet i sina skogar.
Svar på frågorna
1. Jag är medveten om att skötseln av Region Gotlands skogar är eftersatt. Tekniska
Nämnden har därför tagit fram förslag till en ny skogspolicy och upphandling av
skogsförvaltare skall genomföras så fort skogspolicyn är antagen.
2. Eftersom den största delen av regionens skog ligger i anslutning till tätorter kan det
vara olämpligt att avyttra skogen. Skogarna fyller många funktioner. Dels är det en
markreserv för framtida exploateringar. Dels är flera fastigheter omöjliga att sälja
pga. att de t.ex. är gamla soptippar och behöver både uppsyn och kontroll. Men
främst utgör våra tätortsnära skogar en enorm resurs för våra medborgare. Både som
plats för rekreation och friluftsliv, plus att de höjer värdet på bostadsområden. Att ha
ett naturområde runt knuten är väldigt attraktivt för många människor. Avyttring av
skogsfastigheter kommer att pågå parallellt med att förvaltaren börjar sköta de
skogar vi väljer att ha kvar. Inventering sker succesivt, och förvaltaren kommer att ge
förslag på vad vi kan avyttra.
3. Någon upphandling av skogsförvaltare har inte gjorts utan det kommer att ske efter
att regionfullmäktige fastställt skogspolicyn.
Visby 2018-09-20

Tommy Gardell

Regionens skogsinnehav

