Komplettering 2

Regionfullmäktiges sammanträde 2019-07-16

KOMPLETTERINGAR

Ärende 28. Avsägelser regionfullmäktige
• Peter Håårds (SD) som ersättare i regionfullmäktige
• Ayman Aboulaich (M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
• Charlotte Criwalls(M) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige
• My Frändestrands (S) avsägelse som ledamot i regionfullmäktige

Ärende 29. Avsägelser och fyllnadsval av förtroendevalda
a) Brittis Benzlers (V) avsägelse som representant för Region Gotland i Leaders LAGgrupp
b) Ayman Aboulaichs (M) avsägelse som ledamot i tekniska nämnden
c) Vera Kebbes(Fi) avsägelse som ersättare i Gotlands musikstiftelse
d) Ny ledamot i tekniska nämnden (efter Ayman Abouliach, M)
M
Lina Runander, Fröjel Puser 755, 623 55 Klintehamn
e) Ny ersättare i tekniska nämnden (efter Lina Runander, M)
M
Mariette Nycander,

Ärende 19. Medborgarförslag; nya

Medborgarförslag; inkomna efter att kallelsen trycktes.
Andreas Söderlunds medborgarförslag om att bredda Hangarvägen till förmån för
cykelväg. RS 2019/ 753
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Isa Everts medborgarförslag om att stänga motorbanan Gotland Ring. RS 2019/766
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Elsa Langlands medborgarförslag om en ramp vid Kappelshamns badstrand.
RS 2019/778

Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Mats Lindkvist medborgarförslag om att göra cykel- och gångbanor av f.d.
järnvägsbankar. RS 2019/779
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Ärende 37. Nya motioner
Motion från Meit Fohlin (S), Saga Carlgren (V), Isabel Enström (MP) och Torun Ström (Fi)
om att integrera Agenda 2030 i Region Gotlands budgetarbete.
Motion från Filip Reinhag (S) om produktivitetsmått i hälso- och sjukvården.

Ärende 38. Nya interpellationer
• Torun Ströms (Fi) interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C)
om förberedelser innan barnkonventionen blir lag. RS 2019/
• Saga Calrgrens (V) interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Stefan Nypelius (C) om barngruppernas storlek i förskolan. RS 2019/
• Per Edmans (V) interpellation till tekniska nämndens ordförande Karl-Johan
Boberg (C) om genomförande av det regionala trafikförsörjningsprogrammet.
RS 2019/

EXTRA ÄRENDEN
39. Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088)
40. Reviderad timtaxa för verksamheter inom Miljöbalken
41. Detaljplan för del av Västerhejde Annex 1:1 (skifte 2), antagande

Ärendena med handlingar återfinns sedan tidigare i kallelsen på Region Gotlands
hemsida samt i de förtroendevaldas Meeting-app.

ORDFÖRANDEN

Datum
2019-06-07 07:38

Ärendenummer
#12430

Sida
1(1)

Inskickat av: ANDRÉAS SÖDERLUND

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bredda Hangarvägen, söder om Visby flygplats, till förmån för en cykelväg.
Beskrivning och motivering
Knyter ihop Väg 149, Broväg och Skarphäll på ett bra sätt.
Idag är inte Hangarvägen säker för varken cyklister eller gående, gärna med belysning.

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.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
ANDRÉAS SÖDERLUND
Adress
VIOLVÄGEN 6

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
Viol2009@hotmail.se
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

Datum
2019-06-12 21:05

Ärendenummer
#12693

Sida
1(1)

Inskickat av: ISA EVERT

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Gotland ring borde stängas
Beskrivning och motivering
Gotland ring förstör miljön över hela Kappelshamnsviken. Det ständiga oväsendet gör trakten mindre åtråvärd att bo på och alla avgaser
som släpps ut borde klassas som miljöförstöring. Att det ovanpå det t buskörs runt här på dom vanliga vägarna påväg till och från ringen är
både farligt och störande.

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.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
ISA EVERT
Adress
KAPPELSHAMN OXELSTIGEN 2

Postnummer och ort
624 55 Lärbro

E-postadress
isa.ewert@hotmail.se
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

Datum
2019-06-16 14:20

Ärendenummer
#12835

Sida
1(1)

Inskickat av: ELSA LANGLAND

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ramp till kappelshams badstrand
Beskrivning och motivering
Det är en stor del med åldrande befolkning i kappelshamn, och att en kommunal badstrand bör vara tillgänglig för allmänheten. Ett enkelt
ingrepp för att öka tillgängligheten.
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
1560687607045739226997.jpg (5,51 MB)
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.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
ELSA LANGLAND
Adress
JUNGMANSGATAN 234 BV

Postnummer och ort
621 51 Visby

E-postadress
elsalangland@gmail.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

