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KOMPLETTERINGAR

Ärende 43. Nya motioner och interpellationer
•
•

Inga nya motioner.
Nya interpellationer 3 st.

ORDFÖRANDEN

Visby 2018-11-06

Löner och villkor för välfärdsarbetarna.
Interpellation ställd till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C).
Vid regionstyrelsens sammanträde 181025 föreslog alliansminoriteten med stöd av
sverigedemokraterna att återinföra utmaningsrätten inom region Gotland. Utmaningsrätten
innebär att en privat aktör vid varje givet tillfälle kan utmana regionen om att ta över offentlig
verksamhet. Det riskerar att bli kostsamt för skattebetalarna och det föranleder akuta behov av
att bygga en annan organisation som klarar av att upphandla, följa upp och beställa på ett helt
annat sätt än vad region Gotlands organisation är strukturerad för idag.
Syftet med utmaningsrätten är att sänka kostnaderna för driften. Offentlig verksamhet kan inte
sällan delas upp i två tunga kostnadsposter, personal och fastigheter. För att sänka kostnaderna
måste endera av dessa två, substantiellt sänkas för att det ska finnas en rationell grund för en
privat aktör att ta över verksamheten.
Men med utmaningsrätten tillkommer en kostnadspost som idag inte finns, vinst. Verksamheten
måste för en privat aktör generera vinst på ett antal procentenheter av omslutningen för att den
ska vara ett intressant objekt för en privat aktör. Detta sätter givetvis ytterligare press på de
övriga kostnaderna som personal och fastigheter.
Privat välfärd utmärker sig inte sällan på minst två sätt. Färre legitimerade eller utbildad personal
som arbetar i verksamheterna och sämre löner och villkor för arbetstagarna. Det är en
grundförutsättning för att ägarna till verksamheten ska kunna addera komponenten vinst till
kalkylen. Detta gör välfärdsyrken mindre attraktiva och svårare att försörja med rätt kompetens
på både kort och lång sikt.
Politiskt kan vi motverka detta och se till att det offentliga ställer krav på kollektivavtal i samband
med upphandling. Det garanterar arbetstagarna bättre arbetsvillkor och bättre lön.
Med anledning av ovanstående önskar jag ställa två frågor till regionstyrelsens ordförande Eva
Nypelius (C):
1. Ser Eva Nypelius (C) ett behov av att stärka region Gotlands organisation för att hantera
införandet av utmaningsrätten? Om ja, på vilket sätt och inom vilka verksamheter?
2. Kommer regionstyrelsens ordförande att medverka till att krav på kollektivavtal ställs vid varje
möjlig upphandling?
Filip Reinhag (S)
2018-11-06

Visby 2018-11-02

Utmanade bibliotek
Interpellation ställd till kultur- och fritidsberedningen ordförande Fredrik
Gradelius (C).

Alliansminoriteten har föreslagit att Region Gotland återigen ska införa utmaningsrätten.
Utmaningsrätten innebär att en privat aktör när som helst kan utmana region Gotland om driften
av en verksamhet. Det riskerar att bli dyrt, oflexibelt och svårhanterat för region Gotland.
Vid regionstyrelsens sammanträde 181025, när alliansen med stöd av Sd röstade för att återinföra
utmaningsrätten frågade vi i oppositionen om vilka av Region Gotlands verksamheter
utmaningsrätten skulle omfatta. Svaret som gavs var att myndighetsutövning går inte men att
resten var öppet för diskussion.
På andra platser i landet ser vi att bibliotek nu privatiseras. Så har skett i Nacka men också
centerpartiet i Stockholm har öppnat för att privatisera stadens bibliotek.
Med anledning av detta önskar jag ställa två frågor till kultur och fritidsberedningen ordförande
Fredrik Gradelius (C).
1. Kan alliansminoriteten tänka sig att låta utmaningsrätten även omfatta Gotlands
biblioteksverksamhet?
2. Vilka konsekvenser skulle en privatisering av biblioteken innebära för gotlänningarna?

Filip Reinhag (S) 2018-11-02

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
angående elavbrott på Gotland.
Under hösten har vi fått uppleva flera elavbrott på Gotland. GEAB/Vattenfall varnar för
risken att det fortsätter även i december. Dessa avbrott har medfört kostnader för
abonnenterna.
För företagskunder ökar kostnaderna i form av minskad produktion och tekniska system som
går sönder vid upprepade elavbrott. Troligen är det svårt för företagen att få alla sina ökade
kostnader ersatta. Det är inte alltid så enkelt att bevisa för försäkringsbolaget att
utrustningen gick sönder på grund av elavbrotten. För att slippa byråkratin kring en osäker
fordran är det troligen många företagare som avstår från att begära ersättning och betalar
själva.
För privatpersoner påverkas vardagslivet. Om de ständigt återkommande elavbrotten
orsakat några ökade kostnader för Region Gotland vet jag inte. Enligt min uppfattning är det
rimligt att GEAB visar goodwill och ersätter såväl privatpersoner och företagskunder för de
elavbrott vi haft.
Mina frågor till Eva Nypelius är:
Har årets elavbrott orsakat några ökade kostnader för Region Gotland?
På vilket sätt har Region Gotland som delägare av GEAB agerat för att kundernas alla extra
kostnader på grund av de upprepade elavbrotten ersätts? Hur kommer man att agera?
Kommer Region Gotland gentemot GEAB att agera för att samtliga kunder kompenseras för
bristande leveranssäkerhet och upprepade elavbrott?
Sjonhem 2018-11-19
Jörgen Benzler (V)

