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• Feministiskt initiativ 2018-09-20

Ärende 26

Interpellationssvar
• Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlins (S) svar på Hannes Müllers (-)
interpellation om förändrat säkerhetsläge på Gotland. RS 2018/372
Interpellationen bordlagd från föregående sammanträde.

Ärende 23 - Avsägelse i regionfullmäktige
Omedelbar justering önskas

a) Eva Bofrides (C) avsägelse från uppdrag som ledamot i regionfullmäktige.
__________________________________________________________________

Ärende 31
•

Nya motioner 4 st.

ORDFÖRANDEN

Interpellationssvar
2018-09-25

Interpellation om förändrat säkerhetsläge

Regionfullmäktigeledamoten Hannes Müller har ställt två frågor till mig.

1. Finns det anledning för Gotlands politiker att ta ställning till utplacering av Patriotrobotar på ön och ett nära samarbete med NATO/USA och vad det skulle innebära
för säkerhetsläget för befolkningen på ön?
Mitt svar: Säkerhetspolitik är ett nationellt ansvar.
För Gotlands del ser vi att det förändrade omvärldsläget gör att försvarsmakten
återetablerar på Gotland. Region Gotland samverkar på flera sätt för att underlätta i
den processen.

2. Anser du att civilförsvaret på Gotland inom överskådlig framtid kan ha tillräcklig
kapacitet för att möta ett kärnvapenanfall eller omfattande bombningar?
Mitt svar: Interpellanten ber om min bedömning. Jag har otillräcklig kunskap för ett
välgrundat svar. Min högst personliga bedömning är, trots allt, att den hotbild som
beskrivs är av den art att nog väldigt få länder skulle klara det.

Meit Fohlin (S)
Regionstyrelsens ordförande

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Eva Bofride
Per Lundin
Avsägelse
den 23 september 2018 17:51:48

Hej!
Härmed avsäger jag mig uppdraget som ledamot för Centerpartiet i kommunfullmäktige, Gotland.
Vänligen
Eva Bofride

Till: Regionfullmäktige

2018-08-21

MOTION: Klimatsmart och kretsloppsgynnande hantering
av rötslam vid våra reningsverk
Bakgrund
Rötslammet från Visby avloppsreningsverk har under en följd av år utgjort ett problem och
en stor kostnad för regionen. Trots att rötslammet har haft en förhållandevis bra kvalitet,
har det ändå funnits ett motstånd att använda det som gödning på åkermark. Delar av
rötslammet har därför till höga kostnader fått transporteras till fastlandet. Detta är ingen
unik situation för Region Gotland utan motsvarande svårigheter finns i hela landet.
Med den så kallade Revac-metoden har mycket arbete lagts ned på att höja kvalitén på
slammet och få det certifierat så att den lokala användningen kan stimuleras. Nya direktiv
från regeringen med höjda krav på avlägsnandet av läkemedelsrester och återcirkulering
av fosfor för att få till ett hållbart kretslopp ställer nu högre krav på detta arbete.
Biokol genom pyrolys – modern metod att hantera organiska restprodukter,
återvinna fosfor och skapa koldioxidsänkor
Vid pyrolys upphettas avvattnat rötslam under syrebrist, så att endast en liten del av det
organiska innehållet i materialet förbränns. Vid processen:
• bildas metan (biogas) som kan
användas som energikälla i processen
eller anslutas till en biogasanläggning

Exempel på nyckelfärdig pyrolysanläggning

• elimineras läkemedelsrester,
hormonstörande ämnen och
mikroplaster
• avlägsnas vissa tungmetaller
• skapas biokol - en certifierad fosforrik
(10–20% P) restprodukt, i en för
växterna lättillgänglig form, som direkt kan spridas på åkern.
Biokol har de senaste åren tilldragit sig stort internationellt intresse inom jordbruk,
bioteknik och klimatåtgärder. Det är en produkt som bland annat ökar åkerjordens
vattenhållande förmåga, minskar näringsämnesläckage och ger högre skördar. Biokolet är
mycket stabilt och blir kvar oförstört i marken i flera århundraden och fungerar på så vis
även som koldioxidsänka. En win-win situation med andra ord!
MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Sidan 1 av 2

Stockholm Vatten och Avfall har köpt in en liten pyrolys-anläggning för att framställa
biokolberikad jord av trädgårdsavfall till stadens trädplanteringar och parker. Även i
Lidköping pågår biokolsprojekt.
Sammantaget ser Miljöpartiet de gröna pyrolys av rötslam som en mycket intressant
process, med potentiellt stora ekologiska-, ekonomiska- och samhälleliga vinster för
Region Gotland och Gotland med en teknik som i flera led även gör stor klimatnytta.
En pyrolysanläggning vid Visby avloppsreningsverk skulle i förlängningen kunna tjäna
som inspirationskälla för privata aktörer inom jord- och skogsbruk, att av biologiska
restprodukter, kommersiellt framställa och nyttja gotländsk biokol och därigenom både
skapa sysselsättning och bidra till den energi- och klimatomställning som Gotland av
regeringen har utsetts att leda.

Yrkande
Miljöpartiet de gröna på Gotland, föreslår Regionfullmäktige:
- att ge Tekniska Nämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna att införa ett
pyrolys-steg i regionens hantering av rötslam från Visby avloppsreningsverk.

Isabel Enström (MP)

Stefaan de Maecker (MP)

Daniel Heilborn (MP)

Cecilia Nygren (MP)

Robert Hall (MP)

Lena Stenström (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Sidan 2 av 2

Till fullmäktige i Region Gotland

Motion angående Trygghet på Gotland
Sommarens brandkatastrofer i Sverige stämmer onekligen till eftertanke.
Har samhället prioriterat ned det grundläggande samhällsskyddet för lågt?
Kommande klimatförändringar kommer dessutom med all säkerhet skapa
ännu större naturkatastrofer i form av bränder, stormar och
översvämningar.
En grundförutsättning för att människor ska känna sig trygga över hela
Gotland är att vi har en räddningstjänstorganisation som har bra täckning
över ön och är fullbemannad. En förutsättning för att detta skall var
möjligt är att Region Gotland klarar av att rekrytera personal till
deltidskårerna. Och att behålla dem fullbemannade med deltidspersonal
boende på orterna. Sommarens bränder har visat hur viktig den lokala
närvaron är.
I gällande Handlingsprogram är det inskrivet att Regionen skall jobba
aktivt med rekrytering till deltidskårerna. Bland annat via
kombinationstjänster, flexiblare upplägg och ökad marknadsföring.
Insatser för att stärka bemanningen på deltidskårerna har gjorts, men
inget stort genombrott har åstadkommits. Framförallt saknar vi insatser
från Region Gotland att skapa kombinationstjänster över
förvaltningsgränserna, med syfte att skapa tjänster på de aktuella orterna
som möjliggör för regionanställda att bli deltidsbrandmän.
Vi yrkar därför att:
Region Gotland, genom samverkan över förvaltningsgränserna, ser över
tjänsteutbudet för att skapa flexibilitet i tjänster som underlättar för
regionanställda att ingå i deltidsbrandkårerna.

Lärbro 2018-07-30

Björn Dahlström (C)

Fredrik Gradelius (C)

Motion till Fullmäktige i Region Gotland

Villatomter i Burgsvik
Det har i princip varit byggnadsförbud, under flera år, i och runt Burgsviks samhälle på
grund av att vatten och avloppsfrågan inte har varit löst.
Det finns idag ett uppdämt behov av inflyttning till Burgsvik och när nu VA frågan går mot
sin lösning är det högst angeläget att det finns byggbara villatomter att tillgå.
För att Storsudret ska kunna fortsätta utvecklas är det av största betydelse att det finns
villatomter och lägenheter att tillgå.
Region Gotland äger marken med fastighetsbeteckning Öja Ockes 1:29.
Fastigheten som ligger insprängt mellan villorna på Lillvägen, gränsar intill vägen där nya
VA ledningar med separat rörsystem för dräneringsvatten är nerlagt.
Fastigheten som omfattar drygt 9 tusen m2 kan inrymma upp till sex villatomter.

Med hänvisning till ovansagda, så föreslår jag att:

Region Gotland färdigställer ovan nämnda fastighet för villabebyggelse.

Burgsvik 2018-09-24

Eric Martell
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Motion till Fullmäktige i Region Gotland

Planläggning av mark i Burgsvik
I den fördjupade Översiktsplanen för Storsudret står att läsa:
En etablering av boende och verksamheter på en unik plats i Burgsvik kan bidra till en
ökad inflyttning och sysselsättning. De positiva effekter som en utveckling inom utpekat
LIS-område kan bidra till, bedöms stå i proportion till den eventuella påverkan på
strandskyddets skyddsvärde i det aktuella området.
Regionen som äger Öja Boxarve 1:21 och 1:22 är beläget inom ovan nämnda lisområde
och sträcker sig från Hoburgsvägen och ner till strandkanten.
Det är ett mycket attraktivt läge för bostadsbebyggelse och då de omfattar mer än 32 tusen
m2 vore det lämpligt att planlägga marken för ett blandat boende av främst hyresrätter men
också villatomter och eventuellt fritidsboende.
För att stimulera bostadsbebyggelse över hela Gotland så har RF beslutat om ”Dubbel
markanvisning”.
Då nya möjligheter för inflyttning till Burgsvik behöver skapas och att fastigheterna har ett
mycket attraktivt läge så bör de kvalificera sig till nästa upphandling.

Med hänvisning till ovansagda, så föreslår jag att:

Region Gotland planlägger ovan nämnda fastigheter för blandad bebyggelse,
vidare:
att fastigheterna ingår i upphandling av dubbel markanvisning

Burgsvik 2018-09-24

Eric Martell
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