Komplettering 2

Regionfullmäktiges sammanträde 2019-02-25

KOMPLETTERINGAR

Ärende 24. Ungas sexuella hälsa. Motion från Eva
Gahnström (C)
• Motion 2018-06-18. (motionen saknades i den tryckta
versionen)
Ärende 26. Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll

a) Patrik Thoreds (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktiges valberedning
M
Rolf Öström, Burs Kärne 659, 623 49 Stånga
M (ers) Andreas Unger, Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby
b) Karl-Allan Nordbloms (MP) avsägelse som ersättare i regionfullmäktiges
valberedning
MP
???
c) Val av ersättare i socialnämnden (vakant plats, MP)
MP
Laila Ljunggren, Pjäsgatan 92, 621 38 Visby
d) Fyllnadsval som ledamot i Gotlands lantbruksmuseum i Havdhem
(efter avlidne Christer Mattson, C)

C

Bengt Wickman, Eskelhem Rovide 143, 622 70 Gotlands Tofta

e) Avsägelser i Närs Sparbank
C
Kjell Thomsson, När Dalbo 474, 623 48 Stånga
L
Andreas Wiklund, Lau Liffride 127, 623 62 Ljugarn
S
Håkan Jacobsson, Asarvegatan 152, 623 51 Hemse
f) Nyval till Gotlandshem värme AB
Elisabeth Kalkhäll VD AB Gotlandshem, ledamot
M
Roger Wärn Box 50, 623 15 Stånga, ledamot
S
Bo Björkman Korpklintsvägen 15 lgh 1003, 621 41 Visby, suppleant
Marcus Åslund ekonomichef AB Gotlandshem, suppleant
M (ers) Mariette Nicander,

forts.

forts.
g) Nyval av ledamot i Östersjöns författar- och översättarcentrum
C
Eva Gahnström, Bro Ytlings 411, 621 73 Visby
h) Nyval av ersättare i Östersjöns författar- och översättarcentrum
C
Eva Ahlin, Mästerby Bander 108, 622 32 Gotlands Tofta
M
Andreas Unger, Högklint Anders Wedins väg 4, 622 61 Visby
i) Val av förtroendevalda revisorer till styrelser, föreningar m.m.
Separat förteckning

Ärende 28. Medborgarförslag: nya

Medborgarförslag; nyinkomna efter att kallelsen trycktes.
• Mats Ekströms medborgarförslag om ny vattenverksamhet och eventuella
konsekvenser för lantbruk m.m. (inkom 2019-02-17) RS 2019/242
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Bobo Writzlers medborgarförslag om att riva den s.k. klottermuren vid
Greta Arwidsson gata (inkom 2019-02-21) RS 2019/286
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Ärende 32. Nya motioner
• 9 motioner har inkommit.

Ärende 33. Nya interpellationer
• 3 interpellationer har inkommit.

ORDFÖRANDEN

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Angående ungas sexuella hälsa
Den psykiska ohälsan hos ungdomar har ökat. Att det uppmärksammas alltmer är bra och
förhoppningsvis inkluderas unga i det arbetet. Gotland har länge legat högt i statistiken för
tonårsaborter och det har bedrivits olika projekt ända sedan 1970-talet för att få ner antalet
aborter. Glädjande nog sjunker antalet både på Gotland och i riket. Ett sorgligt kapitel har
varit antalet fall av klamydia, men nu (2016) ligger Gotland en bra bit under riksgenomsnittet.
Fler insatser behöver ändå göras och där har Ungdomsmottagningen en stor roll. Alla unga är
välkomna att besöka Ungdomsmottagningen, men det kan vara ett alltför stort steg för många
ungdomar. Barnmorskorna på Ungdomsmottagningen besöker även skolorna och informerar
om sitt arbete, men det saknas ett nära samarbete med Skolhälsovården. Det skulle till
exempel kunna vara att Ungdomsmottagningen har ett mobilt team som besöker
Wisbygymnasiet regelbundet.

Därför föreslår jag:
att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen tillsammans med Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen tar fram en modell för samarbete angående ungas sexuella hälsa
mellan Ungdomsmottagningen och Skolhälsovården.

Bro 180617

Eva Gahnström

Register över förtroendevalda 2019-2022

STYRELSEN FÖR GOTLANDS MUSIKSTIFTELSE,

Mandatperiod: 2019–2022
Revisor:
S

Ann-Marie Karedus, Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

STYRELSEN FÖR SAMORDNINGSFÖRBUNDET GOTLAND
Finsam

Mandatperiod: 2019–2022
Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
V

Carina Lindberg, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik

AB GOTLANDSHEM

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
L

Håkan Moon, Kung Magnus väg 44 lgh 1201, 621 39 Visby

GOTLANDSHEM VÄRME AB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
L

Håkan Moon, Kung Magnus väg 44 lgh 1201, 621 39 Visby

GOTLANDS ENERGI AB – GEAB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn
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GOTLANDS ELNÄT AB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

GOTLANDS ELFÖRSÄLJNING AB

Mandatperiod: 2019–2022 (t.o.m. bolagsstämman 2023)
Lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

Ersättare för lekmannarevisor: (nomineras till bolagsstämman)
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

GOTLANDS NÄRINGSLIVS- OCH ETABLERINGSSERVICE AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2019 – bolagsstämman 2022
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

WISBY STRAND CONGRESS & EVENT GOTLAND AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2019 – bolagsstämman 2022
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

INSPIRATION GOTLAND AB

Mandatperiod: Bolagsstämman 2019 – bolagsstämman 2022
Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Ersättare för lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby
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STIFTELSER SOM FÖRVALTAS AV REGIONSTYRELSEN
Mandatperiod: 2019-2022

Grupp 1

Stiftelsen för Hilma och Axel Gustafssons minne
Stiftelsen för julgåva i Visby
S A Petterssons stiftelse

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

Grupp 2

Hjalmar Westergård-Roos stiftelse
Systrarna Nanny och Dika Åkermans stiftelse
Gotlands kommuns sociala samstiftelse
Tullförvaltare Rudolf Odins stiftelse
Elsa Berglunds stiftelse
Sjukvårdens samstiftelse
Viktor och Therese Gyllenhammars stiftelse
Alma Bobergs stiftelse
Stiftelsen för premier till elever vid Gotlands grundskolor
Carl Degermans stiftelse
Stiftelsen Säveskolans allmänna premie- och stipendiefond
Katarina och Ann-Marie Mårtenssons Minnesfond
Stiftelsen Konsul Otto Åkermans Hem

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

REGION GOTLANDS SAMFÖRVALTADE STIFTELSER – Årsredovisning Grupp 1+2
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
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GOTLANDS TEATERFÖRENING
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
S

Ann-Marie Karedus Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

GOTLANDSFONDENS RÄKENSKAPER
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

FÖRENINGEN HEMSEGÅRDEN
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

WISBY RIDKLUBB
Mandatperiod: 2019-2022

Revisor:
M

Carin Backlund, Tunnbindaregatan 9, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

FÖRENINGEN LEADER GUTE
Mandatperiod: 2019–2022

Revisor:
C

Barbro Hejdenberg Ronsten, Kastanjegatan 16, 621 44 Visby

Ersättare för revisor:
S

Ann-Marie Karedus Styrmansgatan 293, 621 51 Visby

Sida 4 av 5

Register över förtroendevalda 2019-2022

SCIENCE PARK GOTLAND
Mandatperiod: 2019–2022

Revisor:
S

Sonia Landin, Strandgatan 5 C, 621 57 Visby

Ersättare för revisor:
C

Ranita Gustafsson, Grötlingbo Kauparve 130, 623 38 Havdhem

GOTLANDS FILMFOND AB
Mandatperiod: 2019–2022

Lekmannarevisor: (Nominering till bolagsstämman)
V

Carina Lindberg, Östergarn Hallgårds 132, 623 68 Katthammarsvik

Ersättare för lekmannarevisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby

ALMI FÖRETAGSPARTNER GOTLAND AB
Mandatperiod: 2019–2022

Revisor:
S

Mats Ågren, Sanda Stora Varbos 941, 623 79 Klintehamn

Ersättare för revisor:
M

Lena Simonson, Korsgränd 5, 621 56 Visby
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Datum
2019-02-17 23:02

Ärendenummer
#9475

Sida
1(2)

Inskickat av: MATS EKSTRÖM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Region Gotland skall undersöka påverkan på det lokala näringslivet, och då främst lantbruket, FÖRE det att processer kring
vattenverksamhet påbörjas.
Beskrivning och motivering
Tillsammans med besöksnäringen är lantbruket Gotlands dominerande bransch och därmed viktig för att skapa arbeten, hålla landskapet
öppet och bidra till regionens skatteintäkter. Sedan 2017 har vi en livsmedelsstrategi som säger att livsmedelsproduktionen i Sverige skall
ÖKA. Det måste rimligtvis vara av yttersta vikt att ett jordbruksområde som Gotland då är med, och inte bara deltar, utan även driver denna
utveckling.
Ett av de största hoten mot utökad livsmedelsproduktion är när det läggs för stora pålagor eller andra begränsningar på såväl odlingsmarken
som djurhållningen. En dricksvattentäkt med tillhörande vattenskyddsområden kan ställa till stora problem och omöjliggöra odling av vissa
grödor, tex majs till foderproduktion och biogasanläggningar. Därför är det av yttersta vikt att påverkan på det lokala lantbruket utreds före
det att en vattenverksamhet påbörjas.
I Lojsta har det, efter provpumpningarna under 2018, nu påbörjats en process för att få ett 3-årigt tillstånd till ytterligare provpumpningar.
Redan i dag har externa konsulter börjat lägga ner arbete på detta med mål att slutligen få till en dricksvattentäkt. Jag anser att det är
orimligt att påbörja denna process utan att FÖRST utreda vilken påverkan en framtida vattentäkt kommer ha på den i Lojsta dominerande
näringen lantbruk och då främst djurhållning.
Skall Gotland landsbygdssäkra sina beslut och dessutom uppfylla livsmedelsstrategin så måste detta få genomsyra bemötandet av oss som
lever och verkar i närheten av vattenverksamheter. Därför är mitt förslag att Region Gotland skall undersöka påverkan på det lokala
näringslivet, och då främst lantbruket, FÖRE det att processer kring vattenverksamhet påbörjas.
En konsekvens av detta är att processen kring ytterligare provpumpningar i Lojsta pausas omedelbart. Annars hamnar vi i ett läge där
region Gotland pumpar in pengar i ett projekt som senare riskerar att stoppas av en mängd olika orsaker. Tex ska det i MKB anges
alternativ och det finns redan idag möjligheter att dels mineralisera vattnet i Kvarnåkershamn, dels utreda möjligheterna att ta tillvara på
vattnet från stenbrotten på norr.
Läs gärna även bifogad insändare till lokaltidningarna samt mitt svar på samrådsprocessen.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
Medborgarförslag från Mats Ekström.pdf (93 KB)
Insändare till lokaltidningarna på Gotland.pdf (88 KB)
Synpunkter gällande provpumpning i Lojsta.pdf (146 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803
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MATS EKSTRÖM
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Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
MATS EKSTRÖM
Adress
LOJSTA BÅTELS 420

Postnummer och ort
62359 HEMSE

E-postadress
lojstagrisen@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Insändare till lokaltidningarna på Gotland

Vad vill politikerna med gotländskt lantbruk?

Sedan 2017 har Sverige en livsmedelsstrategi som går ut på att ÖKA den svenska
livsmedelsproduktionen. I Lojsta upplever jag som lantbrukare att nuvarande process om
provpumpning av vatten går stick i stäv med livsmedelsstrategin. Jag har därför skrivit ett
medborgarförslag. Medborgarförslaget är att Region Gotland skall undersöka påverkan på
det lokala näringslivet, och då främst lantbruket, FÖRE det att processer kring
vattenverksamhet påbörjas.
Jag driver ihop med min familj och ca 10 anställda ett lantbruk i Lojsta med mjölkkor,
ekologiska dikor, grisproduktion, uthyrning av bostäder samt skötsel av skog och
betesmarker. Vi har valt att fortsätta utveckla verksamheten eftersom vi tror på de goda
förutsättningar som finns i Lojsta och på Gotland. En av våra största konkurrensfördelar är
ett klimat som lämpar sig för majsodling till djurfoder och till biogasproduktion.
Region Gotland utförde under föregående år provpumpningar av dricksvatten i Lojsta. För
att få bättre provresultat har regionen nu påbörjat en process om att få ett 3-årigt tillstånd
för provpumpning, med målet att kunna skapa en dricksvattentäkt. Detta kan i sin tur leda
till ett vattenskyddsområde som riskerar att ge stora inskränkningar i våra möjligheter att
bruka marken och därmed försvåra foderförsörjningen till våra djur. För att vara tydlig, efter
bildande av vattenskyddsområde kan vi inte längre odla majs.
I Lojsta är vi väl medvetna om att det finns vatten, både under jord och i träsken. Därför
lämpar sig Lojsta väldigt bra till såväl lantbruk som rekreation runt Lojsta Slott. När andra
socknar omkring oss minskat sin befolkning så har vi i Lojsta ökat. Lantbruket är helt klart en
bidragande orsak till detta. Och tillgången på vatten en förutsättning för att så kunnat ske.
Vill vi att hela Gotland skall leva och att näringslivet skall utvecklas så måste det i
rimlighetens namn gälla även oss i Lojsta. Dricksvatten går att lösa på andra sätt än detta.
- Jag vill därför ta tillfället i akt att bjuda ut samtliga nuvarande regionråd till vår gård och
verksamhet. Liksom den förra majoritetens dåvarande regionråd besökte mig som relativt
nystartad företagare.
- Jag vill dessutom att politikerna verkar för att mitt medborgarförslag får gehör och att
processen med provpumpning i Lojsta därmed pausas till dess att påverkan på det lokala
näringslivet, och då främst lantbruket, utretts ordentligt.

Mats Ekström, lantbrukare i Lojsta

Diarienummer TN 2018/1591, Synpunkter på tidsbegränsat tillstånd för provpumpning av
grundvatten i närheten av Natura 2000-området Kvie, Lojsta hed, Gotland
Synpunkter nertecknade av Mats Ekström, lantbrukare i Lojsta

29/1 2019

Bakgrund
Vår familj bedriver sedan generationer lantbruk inom Lojsta socken. Vi har idag en större
mjölkproduktion med ca 200 mjölkkor och en mindre slaktgrisproduktion med ca 2500
slaktgrisar årligen. Våra 60 ekologiska dikor och ytterligare ca 200 kvigor och ungdjur håller
ca 70 ha av Lojstas betesmarker öppna. Vi har renoverat hus och fastigheter som idag bebos
av ca 25 åretruntboende personer i alla åldrar. Vi brukar ca 200 ha åker och har även en del
skog för avsalu och egen flis. Vi är idag ca 10 personer som arbetar året om med detta.
Näringslivsfokus
I Lojsta är lantbruket den dominerade näringen. Vi är sett till antalet invånare en av de
socknarna med flest djur och därmed även intensivast odling på hela Gotland. Vi är flera
gårdar som satsat och som ser till att hålla bygden levande. Medan övriga socknar omkring
oss tappat invånare har Lojsta lyckats öka antalet invånare sista 10 åren. Lojsta är helt enkelt
en populär socken att leva och verka i. Det kommer inte av sig själv utan av oss som bor och
verkar i Lojsta. Ingenstans i samrådsunderlaget tas våra förutsättningar som lantbrukare
upp, vilket är både oseriöst och otidsenligt med vår nya livsmedelsstrategi.
Problemet med nya vattenskyddsområden
Målet med en provborrning är såklart att hitta grundvatten, vilket senare skall kunna bli en
grundvattentäkt och därmed ett vattenskyddsområde. Vi verkar redan inom vattenskyddsområdet för Asa träsk och vet vilka konsekvenser det får i form av omöjliggörande för odling
av vissa grödor, tex majs till våra djur. Förutom att ett framtida vattenskyddsområde
kommer begränsa våra möjligheter att fortsätta driva våra företag, så kommer det bli en
betydande kostnad för Region Gotland att betala för det skördetapp omöjliggörandet av
majsodling skulle innebär.
Alternativa vattentäkter
Vi vet om att det finns vatten i Lojsta, det är en av grundförutsättningarna för att bedriva
intensivt jordbruk med djurhållning. Omöjliggörs effektiv och ekonomisk djurhållning i vårt
område så sker den istället på annan plats, kanske utan eget dricksvatten. Effekten blir då att
Region Gotland driver bort utveckling av djurhållningen från en plats MED vatten till en plats
UTAN vatten och istället tvingas ta av vårt vatten och pumpa dit. Vi vet att det finns en
mängd alternativa lösningar där detta inte kommer inträffa, tex tillsättande av mineraler i
Kvarnåkershamn eller utveckling av vattenmagasin tillsammans med stenindustrin på norr.
Slutord
Vi trivs med att leva och verka i Lojsta. Lojsta socken utgör ett unikt bidrag till Hemsetrakten
och hela Gotland redan idag, även utan en ny vattentäkt och därmed ett nytt vattenskyddsområde. Vi är del av en klimatsmart och effektiv livsmedelsproduktion. Vi håller landskapet
öppet och möjliggör för fler att bosätta sig på landet. Vi engagerar oss i Lojsta Slott och
träsken i Lojsta. Låt oss få fortsätta med detta utan att ha risken för framtida vattenskyddsområden, sinande brunnar och sänkta fastighetsvärden hängandes över oss!

Region

Gotland
Region Gotland
Reception Visborg

2019 -02- ? 1

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Sign:..

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

fly/
U/Q

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.

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
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.ni.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Namntecknin

Datum

Namnfbrtydligande
Adress
Postadress
E-postadress
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BOBOWRITLER
Greta Arwidssons gata 22E
621 37 Visby

2019-02-20

REGIONSFULLMÄKTIGE l
Region Gotland
621 81 Visby

MEDBORGARFÖRLAG
Jag vill uppmana Regionfullmäktige att besluta om flytt alternativt rivning av den klottermur som
finns på gamla A7 området där det idag byggts bostäder.
Muren som tidigare fungerat som kulfång vid skjutbana används idag, med Regionens
godkännande, som sk klotterplank. Tidigare låg denna på en avskild plats i samhället utan
påverkan på annan verksamhet eller bebyggelse.
Efter att bygglov givits och bostäder uppförts i området måste denna mur avlägsnas eller rivas.
Det är inte acceptabelt att detta, för området otroligt förfulande och, för de boende, sanitärt och
miljömässigt olämpliga objekt skall finnas kvar.
Vid samtal med byggledare och byggnadsarbetare vid Arriba som uppfört bostäderna vid brf
Sergeanten 1 har de berättat att det samlats grupper av klottrare som under timmar spelar musik,
festar och klottrar med sprayfärg. Resterna efter dessa klottrare ligger idag i drivor kvar på
marken i form av burkar med rester av miljöfarliga färger och annat skräp. Se bifogade bilder.
Den typ av färg som dessa klättrare använder är luftburen, miljöfarlig och vid sydlig/sydvästlig
vind driver färgrester och stark lukt rakt in mot bostäderna som ligger ca 15 meter från muren.
Jag har förstått att det planeras en lekplats i samma område där muren finns och det måste ses
som direkt olämpligt att barn skall vistas i denna miljö där grupper av ungdomar ägnar sig åt
spraymålning med miljöfarliga färger och, tyvärr, lämnar färgburkar med giftiga rester kvar på
marken, lätt åtkomliga för barn.
Jag föreslår därför att muren snarast rivs och eventuellt att en ny mur eller liknande uppförs på en
lämplig plats där boende ej störs och barn ej utsätts för miljöfarliga färger och giftigt skräp. Det är
helt oacceptabelt att Regionen efter att ha beslutat om uppförande av bostäder tillåter att denna
verksamhet fortsätter till men för de boende i området och de risker som barn och djur utsätts för
i form av giftiga rester och skräp som slängs.
Kostaden för en rivning och eventuellt uppförande av en ny på lämplig plats kanske uppvägs av
de ersättningsanspråk som boende/föreningar kan komma att ställa till Regionen för rengöring/
sanering av fasader/fönster etc då färg blåser in mot byggnaderna i omedelbar närhet då
Regionen upplåter och tillåter denna verksamhet.

Bobo Writler
bobo@telia.com
073 990 8000
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Motion till Regionfullmäktige Gotland

Förnyelsebara bränslen i regionens fordon och transporter. Uppdaterad
drivmedelsstrategi för Region Gotland
Region Gotlands Biogasstrategi gäller till och med 2019, och omfattar alla nämnder och förvaltningar, vilket
innebär att i första hand skall biogas användas i regionens fordon.
På Gotland finns det i dag god tillgång till komprimerad biogas (CNG), som dessutom är lokalproducerad.
Tyvärr finns inte alla fordonstyper som behövs i utförande för CNG. Framför allt tunga fordon och
entreprenadmaskiner saknas i utbudet. Tyvärr har också utbudet av nya personbilar anpassade för CNG
minskat. I dag är det svårt att hitta en ny taxibil (särskild kollektivtrafik) som uppfyller regionens krav på gasdrift
och som passar in i kravspecifikationen avseende mått på bilen.
På marknaden finns det i dag flera andra förnyelsebara fordonsbränslen, till exempel HVO100 och RME (FAME).
HVO100 går utmärkt att använda i de flesta nyare dieselmotorer. RME fungerar i många tyngre fordon och
anläggningsmaskiner. Både HVO100 och RME är bränslen som är tillgängliga i dag på Gotland. Det förekommer
många myter och gamla föreställningar om ”biodiesel”, vill man uppdatera sig kan man googla, eller besöka till
exempel denna sida: www.energifabriken.se Det finns också andra typer av förnyelsebara bränslen.
För att vi skall klara omställningen till förnyelsebara bränslen behövs det en drivmedelsstrategi som tar hänsyn
till att många typer av transport- eller entreprenadarbeten inte kan utföras med biogasdrivna fordon.
Då många fordon (även biogasfordon) kan köras på petroleumprodukter kan det vara lämpligt att i
upphandlingskrav ha med transparens och kontroll av drivmedelsfakturor.

Därför yrkar jag:
-Att Region Gotland tar fram en drivmedelsstrategi som styr mot förnyelsebara bränslen när biogas
inte kan användas i regionens egna fordon.
-Att Region Gotland ställer krav på förnyelsebara bränslen där så är möjligt, vid upphandling av
transport- och entreprenadarbeten.

2019-02-24

Claes Nysell, Liberalerna

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Anläggande av minnesmärke för veteraner som gjort fredstjänst utomlands
för statens räkning
Sedan 2011 hedras de veteraner som för statliga civila och militära myndigheter gjort utlandstjänst i fredens
namn. Veterandagen, som har statsceremoniell status, firas den 29 maj varje år. På ett 20-tal orter runt om i
Sverige har det anlagts minnesmärken för våra veteraner.

Nedan en bild från Sundsvall. Minnesstenen invigd 2017

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna – Gotland (SVF) har erbjudit sig att vara huvudman för ett
minnesmonument i Visby, och har framfört särskilt önskemål om att det skall ligga i anslutning till
Almedalen. En placering i Almedalen är också klok ur underhållsperspektiv, då skötsel inte förväntas
generera extra kostnader utöver Almedalens befintliga kostnader. Har regionen inte ekonomiskt
utrymme för att anlägga monumentet kan SVF lösa finansiering.
På denna adress kan man läsa mer om de olika minnesmärkena runt om i landet:
www.sverigesveteranforbund.se/forbundet/minnesmarken-och-monument
Därför yrkar jag:
-Att Region Gotland snarast inleder arbetet med att anlägga ett veteranmonument i
Almedalsområdet.
-Att Region Gotland samarbetar med SVF-Gotland i detta ärende

2019-02-14

Claes Nysell, Liberalerna

Till: Regionfullmäktige

2019-02-25

MOTION: Handlingsplan för att nå klimatmålen
Klimatförändringarna är ett tydligt symptom på en hållbarhetskris som hotar våra barn
och barnbarn. Utsläppen av växthusgaser, som i sin tur leder till global uppvärmning med
smältande polarisar och glaciärer, stigande havsyta, torka och översvämningar, måste
minska. Den nödvändiga omställningen har bara börjat och det är bråttom. Frågan är
global men omställningen måste ske lokalt. Gotland har fantastiska förutsättningar att leda
den utvecklingen. Gotland har en viktig uppgift som föregångare med egen förnybar
energiproduktion.
Klimatfrågan är akut! Även om konsekvenserna smugit sig på oss blir dom allt tydligare i
form av torka, vattenbrist och mer extrema väder. Enligt SMHI:s klimatscenarion kommer
klimatet på Gotland ha förändrats mot slutet av seklet med bland annat varmare årstider
och längre vegetationsperiod. Tillrinningen beräknas öka under vinter och höst, men
minska under vår och sommar. Sommarsäsongen med lägre flöden förlängs.
Det är lokalt som förändring kan och måste ske och här har Region Gotland ett ansvar som
regional utvecklingsansvarig aktör. Att nå klimatmålen är avgörande för ett långsiktigt bra
liv på Gotland och för bland annat våra största näringar lantbruket och besöksnäringen.
Den koldioxidbudget som tagits fram har beräknat Gotlands andel av utsläppsminskning
för att nå Sveriges utsläppsmål. Dessa är framräknade till 16 procent årligen 2020-2040.

Med utgångspunkt i ovan yrkar vi:
- att en brett förankrad handlingsplan tas fram för att Gotland ska nå sin andel av
klimatmålen
- att alla Region Gotlands beslut ska klimatsäkras, dvs konsekvenserna för klimatet
måste utredas och beslut som ger starkt negativ klimatpåverkan ska inte fattas

Isabel Enström (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND

Wolfgang Brunner (MP)

Lisbeth Bokelund (MP)
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Motion till Regionfullmäktige Gotland

Färdplan för ett klimatneutralt Gotland
Mänskligheten står inför en av de största utmaningarna någonsin, klimatförändringarna. Det
ställer enorma krav på individer, på samhällen och beslutsfattare att begränsa utsläppen men
också att hantera de konsekvenser av klimatförändringarna som vi redan ser och som kommer
fortsätta.
Sommarens torka och Gotlands vattensituation påminde nog alla om hur beroende vi är av en
fungerande livsmiljö och hur allvarliga följder som kan inträffa om vi inte agerar kraftfullt och
skyndsamt.
Världen har enats om Parisavtalet vilket ger en tydlig inriktning på vilka beslut som måste till på
internationell och nationella nivå. Den lokala nivåns betydelse i omställningsarbetet behöver öka
men vi måste också ta vårat ansvar för helheten.
Mycket har gjorts, satsningar på biogas och förnybar energi är två exempel på hur Gotland
arbetar med sin del. Men takten, kreativiteten och ambitionerna måste öka.
Stora utmaningar kräver stor handlingskraft. Men det kräver också en tydlig strategi. Gotland
saknar idag en sådan strategi. Utsläppen kommer idag från en lång rad källor och kräver en god
samverkan mellan privata, ideella och offentliga aktörer. Men för att en strategi ska vara verksam
krävs också en färdplan som skapar tydlighet kring när saker ska ske, i vilken ordning och på
vilket sätt.
Den före detta presidenten i USA, Theodore Roosevelt sägs ha uttalat följande: ”do what you
can, with what you’ve got, where you are”.
Därför yrkar jag på att:
1. Region Gotland tar fram en färdplan för ett klimatneutralt Gotland 2035 som ska beslutas
av regionfullmäktige senast 2020-12-31

Filip Reinhag
Socialdemokraterna

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Erbjud förmånscyklar till Region Gotlands anställda.
Införandet av förmånscyklar har en rad fördelar. Arbetsgivarrollen, folkhälsan, miljön och
trafiksituationen. Förmånscykel innebär att anställda i Region Gotland erbjuds att välja en cykel enligt
särskilt avtal där avdrag görs på lönen varje månad. Många andra kommuner och regioner runtom i
Sverige har infört detta och efterfrågan har varit stor. Erbjudandet innefattar en stor valfrihet av cyklar
med allt från traditionella cyklar, elcyklar och lådcyklar.
Att vara anställd i Region Gotland ska innebära goda villkor och attraktiva arbetsplatser. Region
Gotland har under de senaste åren arbetat för att stärka rollen som arbetsgivare med bland annat
särskilda lönesatsningar. En pusselbit att lägga till förmånerna med att arbeta inom Region Gotland
skulle vara erbjudandet av förmånliga avtal för cyklar till samtliga anställda.
Ett ökat cyklande innebär en bättre folkhälsa. Daglig motion och idrott genom hela livet är en av de
enskilt viktigaste variablerna för förbättrad hälsa och välmående. Genom ett införande av
förmånscyklar ökar sannolikheten för just daglig motion hos ca 6500 anställda. Ett ökat cyklande
innebär minskat bilåkande. Förmånscykeln är ett bra incitament för de anställda att oftare låta bilen stå.
Det skulle minska utsläppen och Gotlands del i den så akuta och viktiga omställningen för minskade
klimatförändringar.
I parkeringsstrategin nämns just ökat cyklande och förmånscyklar som en viktig del i att lösa
parkeringssituationen. Fler cyklar innebär minskat tryck på parkeringsplatser för bilar.
Gotland är avlångt och införandet av förmånscyklar skulle sannolikt inte vara en möjlighet för alla
anställda, men för många. Det skulle göra vardagen lättare för de som måste använda bilen och som
saknar andra alternativ.
En positiv konsekvens av detta är minskade kostnader för parkeringar och ett lägre behov av
investeringar i parkeringslösningar.
Införandet av förmånscykeln som ett erbjudande till Region Gotlands anställda skulle skapa många
goda konsekvenser.
Därför yrkar jag på att:
-

Region Gotland inför förmånscyklar som erbjudande till sina anställda.

Filip Reinhag
Socialdemokraterna

Visby 2019-02-25
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Samlad strategi för ett narkotikafritt Gotland.
En av de främsta orsakerna till missbruk, kriminalitet och psykisk ohälsa på Gotland är att så många
faller in i missbruk av narkotika och alkohol. Attityden mot hasch och annan narkotika bland öns unga
är farligt liberal och leder till att många unga prövar och fastnar i ett narkotikaberoende, som sedan
leder till kriminalitet och psykisk ohälsa. Ofta leder narkotikabruket också till våld i nära relationer.
Årligen tvingas skattebetalarna lägga 100-tals miljoner kronor om året på åtgärder för att ta hand om
effekterna av det gotländska narkotikamissbruket. Det politiska valet står mellan att betala dessa 100tals miljoner kronor för att ta hand om skadade gotlänningar och konsekvenserna av missbruket eller
om vi offensivt ska satsa på att förebygga och hindra att främst de unga, men även alla andra
missbrukare inleder ett narkotikamissbruk. Ofta talas om sociala investeringar, och det är ur alla
synvinklar klokare att satsa offensivt mot narkotikabruket, än att betala för att reparera skadorna av
redan narkotikaskadade individer.
Vad som krävs är ett samlat grepp där många aktörer samverkar för att bryta narkotikans makt över de
som missbrukar. Det är inte bara polisens och socialtjänstens uppgift, utan det krävs en samlad strategi
där regionstyrelsen tar ledningen och skapar en samverkan mellan regionens olika delar, där skolan
spelar en viktig roll tillsammans med andra myndigheter. Liksom att föräldrar ges stöd och kompetens,
som krävs för att tidigt upptäcka och hitta motkrafter mot de ungas användande av narkotika.
Istället för att år efter år se gotlänningar gå under i narkotikamissbruk, kriminalitet och våld i nära
relationer, som kostar 100-tals miljoner kronor om året, borde vi satsa offensivt i en social investering
på förebyggande åtgärder i en samlad aktion för att få ett narkotikafritt Gotland. Därför yrkar jag:
Att regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att utarbeta en mångårig offensiv samlad
strategi för att snarast få ett narkotikafritt Gotland.
Att offensiven för ett narkotikafritt Gotland ska ses som en social investering. Det innebär att resurser
måste avsättas till denna sociala investering.

Håkan Ericsson
Socialdemokraterna
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Gratis halkskydd till våra äldre - en åtgärd för att minska fallolyckor.
De senaste veckorna har Gotland haft varit extremt halt väglag med en besvärande ishalka som drabbat
många gotlänningar, särskilt våra äldre. Ideliga väderomslag har försvårat halkbekämpningen och många
har klagat på dålig sandning. Ansvarig personal har jobbat för högtryck, ibland dygnet runt. Media har
intervjuat äldre och hemtjänstpersonal som haft det mycket svårt. Vintertid utomhus är halkan ett gissel
för många äldre.
En ökad ålder medför att förmågan att upprätthålla kroppens balans gradvis förändras. Förmågan att
förflytta sig försämras och fallrisken ökar. Många äldre upplever att balansen känns sämre när man är
utomhus än inomhus. Äldres skelett är skörare och frakturer är vanliga i samband med fallolyckor. Det
framgångsrika programmet ”Trill int ikull” har under flera år fokuserat på det fallförebyggande arbetet.
Fallskadorna innebär stora kostnader och på Gotland beräknas över 300 gotlänningar årligen vårdas till
följd av fallskador. En höftleds-operation beräknas kosta cirka hundra tusen kronor. En rad kommuner
i landet har som en förebyggande åtgärd beslutat köpa in halkskydd till sina äldre.
Därför yrkar vi att:
•

Region Gotland köper in halkskydd som delas ut gratis till gotlänningar över 65 år. En insats som
kan bespara mycket lidande för den enskilde och sjukvårdskostnader som därmed kan minskas.
Utdelningen organiseras på lämpligt sätt av regionens vårdcentraler.

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Bo Björkman

2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Sjukresor
Nuvarande regelsystem för sjukresor inom Region Gotland har brister och kostnader är olika
beroende på var man bor på Gotland och resor till utomlänsvård har blivit dyra.
Anslutningsresor till buss på ön nyttjas inte beroende på regler som ofta innebär långa
väntetider och avståndsregler som utesluter många resenärer.
Patientorganisationer har framfört kritik över regionens regelsystem för sjukresor och speciellt
kostnader för resor till vård på fastlandet som blivit dyra i jämförelse med andra landsting.
Rimligt vore att alla betalade samma egenavgift var man än bor och vilket sjukhus man än åker
till. En enhetstaxa skulle förbättra särskilt för de som bor på landsbygden och samtidigt bli
dyrare för de som bor nära sjukvården. Ett enklare system som minskar administrationen för
alla och blir lätt att förstå. Det blir en utjämnande kostnad så totalt borde kostnaden inte öka
för regionen
Egenavgifterna idag för enkelresor är:
• 0-7 km = 105 kr, 8-15 km = 110 kr, 16-27 km = 131 kr, över 27 km = 152 kr
• Utomlänsresa = 304 kr
Anslutningsresa till buss med privatbil eller taxi nyttjas nästan inte alls idag eftersom
regelverket begränsas med avstånd till bostad och närmaste hållplats. Närmaste hållplats kan
ofta vara en hållplats där bussen inte går så frekvent och då kan väntetider bli helt orimliga
både till och från sjukhuset
Regelverket idag är följande:
• Anslutningsresa med taxi ersätts om avståndet till närmaste hållplats från bostaden är
minst 3 km. En egenavgift tas ut för taxi med 50 kr.
• Anslutningsresa med privatbil ersätts m avståndet till närmaste hållplats från bostaden
är 12 km. Ingen egenavgift tas ut.
Därför yrkar vi att:
•
•
•

Enhetstaxa för sjukresor införs, till sjukvård på Gotland respektive till utomlänsvårds
Anslutningsresa till buss med taxi eller privatbil ersätts utan särskild prövning
Begreppet närmaste hållplats och avstånd till bostad tas bort och man väljer själv
hållplats och får bilersättning och ersättning för taxi och buss vid uppvisande av kvitto

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Tommy Gardell
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Gotland ska ha Fritidsbanker
Fritidsbanken är ett koncept där alla kan låna utrustning till idrott och rörelse gratis. 2013 öppnade den
första Fritidsbanken i Forshaga kommun och nu finns 87 stycken spridda runt om i landet. På Gotland
finns Fritidsbanken i Visby och i Klintehamn.
Fritidsbanken är ett koncept som är unikt. För Fritidsbankens verksamhet gäller tre utgångspunkter:
- Alla får låna
- Allt är gratis
- Fokus på miljö och återbruk
Det ska inte kosta pengar att låna, ingen deponeringsavgift tas ut och heller ingen förseningsavgift. Går
något sönder syns det att man har haft kul! Inga böter eller ersättningskrav får tas ut. (De flesta
artiklarna är skänkta). Verksamheten bygger helt och hållet på återbruk och all utrustning är skänkt av
privatpersoner, föreningar och företag. Barn växer ur sin utrustning och de vuxna tröttnar och
människor blir väldigt glada när de kan skänka sakerna vidare. Det är bättre att låna skridskor de gånger
du behöver, då sparar du både på miljön och din egen plånbok. Fritidsbanken kan ses som en
rekryteringsplattform för ny utövare. Nya intressen väcks genom utlån och Fritidsbanken kan vara
länken mellan individ och lokalt föreningsliv.
När en Fritidsbank startar är det inom ramen för konceptet och utifrån den inriktning som
Fritidsbanken tagit fram. Med det kommer också en tydlig struktur med kvalitet på köpet.
Fritidsbanken ska ta sin utgångspunkt i ovan och bidrar till både individ och flera av Region Gotlands
mål inom tillexempel:
•

Inkludering och social hållbarhet - Alla barn och vuxna har inte tillgång till utrustning för
rörelse och idrott. Fritidsbanken bidrar till inkludering och social hållbarhet när fler ges tillgång
till möjligheten att röra sig och upptäcka idrott.

•

Folkhälsa och välbefinnande - Idrott, lek och fysisk aktivitet bidrar till bättre folkhälsa. Målet är
att gotlänningar ska må bättre än genomsnittet i riket. Vi vet att rörelse bidrar till det. Varje
utlån på Fritidsbanken kan omsättas till minst en timme fysisk aktivitet.

•

Miljö och hållbarhet - Att köpa ny utrustning varje år barnen växer är varken socialt,
ekonomiskt eller miljömässigt hållbart. Att återbruka och låna bidrar till miljön. Vi behöver
anamma sådant som är cirkulärt och återbrukande. Fritidsbanken passar väl in i Globala målen
för hållbar utveckling på flertalet punkter.

•

Arbetsmarknad och tillväxt - På varje Fritidsbank ska finnas personer med
arbetsmarknadsåtgärd. Att jobba med sociala anställningar är en del av konceptet. På det sättet
bidrar Fritidsbanken med arbetstillfällen för personer som kan finnas långt ifrån
arbetsmarknaden som genom anställning på Fritidsbanken får värdefull erfarenhet av
meningsfull sysselsättning. På så vis är Fritidsbankerna också en arbetsmarknadsåtgärd värd att
stötta.

På Gotland har vi Fritidsbank i Visby och i Klintehamn. Inom ramen för Fritidsbanken arbetar sex
personer där fem är extratjänster och en samordnare. Idag går Arbetsförmedlingen in med en summa
pengar för samordningstjänst och lokalkostnad. Region Gotland hade genom den tidigare rödgröna
majoriteten avsatt 2 miljoner för integrationsinsatser där viss del av dessa medel var tänkte att gå till
Fritidsbanken. Inför 2019 plockades dessa integrationsmedel bort av nuvarande Alliansstyre varför
Region Gotland idag inte har en budget som säkerställer att Fritidsbankerna blir kvar.
Fritidsbankerna fyller således stor funktion brett i det gotländska samhället. Region Gotland bör vara
med att ta ansvar för dess verksamhet och utveckling. Det kan organiseras som idag eller inom ramen
för IOP.
Därför yrkar jag att:
-

Region Gotland inleder dialog med Gotlands Idrottsförbund för att hitta upplägg, organisation
och finansiering som säkrar Fritidsbankerna där de finns idag.
Region Gotland tillsammans med lokala företrädare och Gotlands idrottsförbund utreder
behovet av fler Fritidsbanker på fler orter.

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Visby 2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Långsiktig planering för marktilldelning för GotlandsHem
I GotlandsHems nuvarande ägardirektiv från 2015 står det att bolaget ska arbeta för en nyproduktion
som har ett långsiktigt perspektiv och är i takt med de behov som finns, dock minst 400 lägenheter till
år 2020.
Gotland har en positiv befolkningsutveckling och vi vet att behovet av nyproduktion av bostäder är
fortsatt högt. Idag är brist på tillgång till bostad ett tillväxthinder. I näringslivet är oron större för att
bostad inte ska finnas till nya rekryteringar än huruvida rätt kompetens finns. Gotland är rödlistade i
Sveriges Förenade Studentkårers Bostadsrapport som kom i augusti 2018. Gotlands demografiska
struktur med hög andel äldre och lägre andel i arbetsför ålder ger behov av att locka nya gotlänningar
som kan ta jobben.
GotlandsHem är den viktigaste aktören vad gäller tillkomsten av fler hyresrätter. Fler hyresrätter är
viktigt utifrån perspektivet att alla har rätt till en bostad. Svårast att hitta bostad är det för den som stått
i kö kortast tid. Dit hör grupperna unga och utrikes födda. Dit hör också den som just flyttat till ön.
Tillgången till hyresrätter är därför central för stora och viktiga grupper och för Gotlands utveckling.
Utifrån behov framåt kommer ägardirektivet till GotlandsHem fortsatt ställa krav på minst 400
bostäder i perioden. Den takten innebär ett projekt om ca 80 lägenheter om året fram till 2025.
En sådan kontinuerlig byggtakt skulle skapa goda förutsättningar för bolaget att uppföra nyproduktion
på ett hållbart sätt. En tydlig plan gynnar bolagets planeringsförutsättningar och ekonomi samt
arbetsmarknaden för underleverantörer som också får långsiktighet.
För att GotlandsHem ska lyckas med sitt beting måste marktillgång säkerställas. Det ställer krav på
Region Gotland att erbjuda detaljplanelagd mark som möjliggör att ett nytt projekt startar varje år.
Därför yrkar jag att:
- dialog om behov av marktilldelning sker mellan bolaget och Region Gotland utifrån
ägardirektivets krav på nybyggnation
- Region Gotland säkerställer mark i olika delar av Visby och på landsbygden utifrån
ägardirektivet och bolagets ambition
- det utifrån ägardirektivet ska finnas en tydlig och gemensam plan för marktilldelning

Meit Fohlin
Socialdemokraterna

Underlätta för distansarbete –
minska transportbehovet

25 februari 2019

Klimatkrisen ställer krav på stora förändringar av både produktion,
konsumtion och levnadsvanor. Region Gotland ska bidra i det arbetet
inom så många områden som möjligt. Att minska behovet av resor
genom att ge förutsättningar för distansarbete för medarbetare som inte är
beroende av att vara på en speciell arbetsplats, kan vara ett bidrag. Inte
istället för ett ökat resande med kollektivtrafiken eller omställning till
fossilfria drivmedel, utan som ett komplement. Bättre möjligheter för
distansarbete gynnar också möjligheterna till boende över hela ön.
Vi föreslår att:
-

Region Gotland tar initiativ för att öka möjligheterna till
distansarbete.
Att regionen undersöker intresse för och möjlighet till att skapa
distansarbetsplatser i några tätorter, tex i kommunhuset i Hemse.
Att arbetet med att eventuellt skapa distansarbetsplatser sker i
samverkan med statliga myndigheter på Gotland.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

College – en väg mot en
jämställd arbetsmarknad
Arbetsmarknaden är alltför könsuppdelad. I många yrken dominerar män, i
andra kvinnor. Ofta har kvinnodominerade yrkena lägre lön än
mansdominerade. Vi tror att en jämnare könsblandning inom yrken är bra, inte
bara för att jämna ut orättvisa löneskillnader. Med en jämnare könsfördelning
kan en yrkesgrupp eller arbetsplats ge fler infallsvinklar på ett problem och
produkter och tjänster som tas fram kan bli mer brukarvänligt då det oftast är
både män och kvinnor som använder produkten/tjänsten. Diskrimineringslagen
säger att arbetsgivaren ska främja en jämnare könsfördelning och vår tro är att
jämställdheten mellan könen ökar om yrken blir mer könsblandade.
En viktig orsak till att arbetsmarknaden är könsuppdelad är den fördelning av
män respektive kvinnor som råder inom gymnasieskolan. Till exempel är det
mest tjejer på Vård- och omsorgsprogrammet och mest killar på El- och
energiprogrammet. Bristen på förebilder och stereotypa föreställningar kring
olika yrken lyfts ofta som en orsak till att könsuppdelningen består, men även
hur ett ämne presenteras spelar roll för vem som lockas, här finns en utmaning
inom skolväsendet att tänka nytt. Kan det exempelvis vara så att tjejer är mer
intresserade av att skapa en produkt eller lösa ett problem snarare än att utforska
tekniken för teknikens skull?
När Vänsterpartiet var en del av majoriteten under förra mandatperioden
jobbade vi för att öka könsblandningen bland gymnasieskolans olika program.
Vi vet att ska man lyckas är det ett långsiktigt arbete med mycket tålamod som
krävs. Vänsterpartiet vill att det arbetet ska fortsätta, annars når vi inga
godtagbara resultat. Ett av de sätt vi jobbade på var genom projektet
Kompetenta Gotland. Det är en del av projektet Hållbara Gotland och syftar till
att förbättra kompetensförsörjningen. I projektet jobbar man bland annat med att
öka kunskapen om arbetsmarknaden, inte minst tekniska yrken. Arbete bedrivs
redan i grundskolan där målet är ökad kunskap bland eleverna om
arbetsmarknaden. På gymnasienivå har vi infört Teknikcollege där El- och
energi- och Teknikprogrammet ingår. Ett eventuellt vård- och omsorgscollege
kan också komma att införas.
Redan idag arbetar man inom projektet också med en ambition att öka
jämställdheten. Vänsterpartiet menar att det nu när college är på väg att startas
då räcker det inte längre med en god ambition. Det är nu det behöver sättas upp
tydliga mål och skapas en konkret strategi för att uppnå målen. Annars är risken
stor att vi inte lyckas jämna ut könsblandningen på gymnasieskolans program.
Målet skulle kunna vara att inom fem år ska El- och energi-, Teknik-, Vård- och
omsorg- och Barn- och fritidsprogrammet ha minst 40 % av det minst
representerade könet. Strategin skulle kunna börja med att utreda var hindren
finns och föreslå hur avhopp motverkas och hur minoriteten kan stärkas.
Påverkas könsblandningen av den homogena lärarkåren på programmen?
Behöver vi utbilda lärarna i jämställdhet? Behöver de kill- och tjejdominerade
programmen arbeta aktivt med förebilder och riktade insatser för
grundskoleelever? Hur ska könsaspekterna hanteras vid arbetet med
arbetsmarknadsutbildning i grundskolan? Genom att börja med dessa program
tror vi att en naturlig fortsättning är gymnasieskolans övriga verksamhet.

Vi yrkar att:
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ges i uppdrag:
att tydliga mål för fördelningen av könen på El- och energi-, Teknik-, Vård- och
omsorg- och Barn- och fritidsprogrammet tas fram
att en strategi tas fram för hur målen ska uppnås
att stärka de elever som är i klar minoritet i sin grupp.

Saga Carlgren (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Peter Barnard (V)
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INTERPELLATION

Frånvarande politiskt ansvar vid rekrytering
Interpellation ställd till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén (L)
Ett av de första besluten som alliansminoriteten fattade var att avsluta hälso- och sjukvårdsdirektörens
förordnande. Det har inneburit att Region Gotland stått med tillförordnad förvaltningsdirektör sedan
årsskiftet. Sedan förordnandets utgång har en rekryteringsprocess med hjälp av externa konsulter satts
igång. Kravprofil och kompetenser har förankrats och diskuterats såväl med förvaltning och politik.
Ansökningsprocessen har varit såväl öppen för sökanden men även uppsökande av lämpliga
kandidater.
Alliansminoriteten har försökt göra sjukvården till sitt stora nummer. Under sina åtta år i opposition
har man inte missat en chans att anklaga den dåvarande majoriteten för bristande politisk styrning med
anledning av hälso- och sjukvårdens kostnadsutveckling. Krav på avgång och att fullmäktige inte skulle
bevilja nämndens dåvarande ordförande ansvarsfrihet har ställts i regionfullmäktige.
Sjukvården behöver enligt vad alliansminoriteten menat en ”omstart”. Döm då om min förvåning när
hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola Rödén meddelade att han inte skulle medverka på
intervjuerna med de utvalda kandidaterna till posten som hälso- och sjukvårdsdirektör i Region
Gotland.
Att avsätta den förra direktören gjordes med stor kraft, rekryteringen av en ny behandlas däremot med
anmärkningsvärt avslappnad attityd.
Med anledning av detta önskar jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Mats-Ola Rödén (L):
1.
Varför har inte nämndens ordförande prioriterat att närvara vid rekryteringen av
chefstjänstemannen för den verksamhet han ytterst är ansvarig är för?
2.
Hade rekryteringsprocessen kunnat planeras på annat sätt så att högst politiskt ansvarig
närvarade vid intervjuer med de utvalda kandidaterna?

Filip Reinhag
Socialdemokraterna
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INTERPELLATION

Interpellation till regionstyrelsen ordförande Eva Nypelius
Gotlänningarna har mycket högt förtroende för regionens hälso- och sjukvård. När de betygsätter vården
anger 88 % att de har tillgång till den vård de behöver (källa; SKL, Hälso- och sjukvårdsbarometern
2018). Det innebär att Gotland har bland de bästa resultaten i landet. De som bär upp vår hälso- och
sjukvård är våra medarbetare som med kompetens och engagemang dagligen utför sitt viktiga arbete.
Högst ansvarig för hälso- och sjukvården är regionens sjukvårdsdirektör och när det i november 2018
beslutades att avskeda sjukvårdsdirektören fick det stor uppmärksamhet bland gotlänningarna.
Förvaltningsledningen, medarbetarna inom sjukvården, ansvariga politiker inom de avgående partierna
och media, alla blev fullständigt överraskade. Behovet att försöka framstå som en ”handlingskraftig”
politisk ledning prioriterades före behovet att visa mänsklig hänsyn.
Ansvariga politiker för beslutet; regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och den då föreslagna
ordföranden för hälso- och sjukvårdsnämnden Mats-Ola Rödén, angav som förklaring att den nya
minoritetsalliansen ville få ”en nystart för att ta sig an sjukvårdens utmaningar”. Några brister och
tillkortakommande har inte presenterats och de goda resultaten kan tyckas tala för sig själva.
Ett prioriterat uppdrag har varit att minska behovet av hyrpersonal och resultaten har 2018 visat ett
glädjande trendbrott. Gotland är en av få regioner/landsting i landet som uppvisar ett minskat behov,
påtagligt för hyrsjuksköterskor, men även ett minskat behov av hyrläkare. Medarbetarundersökningen
2018 visar flera viktiga resultatförbättringar. Samarbetsklimatet i Hälso-och sjukvårdsnämnden har
utmärkts av stor enighet, inte minst arbetet med nämndens stora utmaning, ekonomin. En
underfinansierad budget har under årtionden, oavsett politisk ledning, inneburit återkommande
underskott. En situation Gotland delar med övriga regioner/landsting i landet.
•

När och i vilka avseenden kan gotlänningarna förvänta sig se resultat av den utlovade ”nystarten”?

•

Trots uttalanden typ ”jag eftersträvar ett bra samarbete”, varför avstod du från att samråda med
den avgående politiska ledningen vid avskedandet?

•

Vilken kostnad innebär avskedandet för Region Gotland? Kommer kostnaden att belasta den nya
hälso- och sjukvårdsnämnden?

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Interpellation
till gymnasie- och
vuxenutbildningsnämndens
ordförande Andreas Unger
angående avgiftsfria
sommarlovsaktiviteter
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Att komma tillbaka till skolan efter ett lov kan vara förknippat med oro för många
barn. De som inte har någon resa med familjen eller semesteraktivitet att berätta om
för klassen, eftersom föräldrarnas ekonomi inte räcker till det.
En av de åttio reformer som Vänsterpartiet fick igenom i förhandling med regeringen
(S,MP) under förra mandatperioden var ett statsbidrag till kommunerna för att
genomföra avgiftsfria lovaktiviteter för barn. 2018 var bidraget till Gotland drygt
800 000 kr för sommaraktiviteter och runt en miljon kronor för övriga lov. Pengarna
har nyttjats både av Region Gotlands verksamheter men också av andra aktörer
exempelvis idrottsföreningar och kulturföreningar, med tanken att fler av de
gotländska barnen skulle kunna få meningsfulla och roliga lov. Nu har riksdagen
beslutat om en budget för 2019 som Moderaterna och Kristdemokraterna står
bakom och stor osäkerhet råder kring vad den innebär inom olika områden.
Mina frågor:
- Har pengarna för avgiftsfria lovaktiviteter för barn tagits bort ur statsbudgeten?
- Har du som ordförande i GVN tagit några initiativ för att kunna behålla
möjligheten för gotländska barn att få tillgång till avgiftsfria lovaktiviteter?
- Planerar du att initiera något sånt arbete?
Saga Carlgren
Vänsterpartiet

Vänsterpartiet
v.gotland@gmail.com
gotland.vansterpartiet.se

