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Visby den 9 oktober 2019
Inger Harlevi
Ordförande
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-10-21

Handlingar till

Ärende 1

Fyllnadsval till regionfullmäktige
Innehåll
• Länsstyrelsens sammanräkning 2019-09-26:
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Renée Lingström (S)
Mats Sundin (S), Gammelgarn Skogsby 781, 623 67 Katthammarsvik
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Katja Viklund (V)
Joan Sundin (V), Bangårdsgatan 3, 621 41 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Ingela Gardelin (M)
Aydin Akyuz (M), Kittelgatan 8, 621 53 Visby
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Johan Thomasson (L)
Claes Nysell (L), Greta Arwidssons gata 2, 621 37 Visby
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Claes Nysell (L)
Anna Hallbom (L), Signalgatan 10, 621 47 VISBY
Ny ledamot i regionfullmäktige efter Daniel Heilborn (MP)
Robert Hall (MP), Västerhejde Toftavägen 211, 621 99 VISBY
Ny ersättare i regionfullmäktige efter Robert Hall (MP)
Ylva Hammar (MP), Thottgatan 3, 621 58 VISBY

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-18

RS § 260

Fördelning av vissa anslag i budget 2020

RS 2019/7
AU § 227

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Nämndernas budgetramar justeras enligt tabell avseende
personalkostnadskompensation, internhyror samt förändring av interna priser på
regionstyrelseförvaltningen.

Regionstyrelsens beslut
•

Prisförändringar för regionstyrelsen godkännes enligt upprättat förslag.

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2019-2021 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för
förvaltningens resultatenheter.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning per
nämnd för kompensation av höjda internhyror.
Budgetramarna föreslås förändras enligt nedanstående tabell:
Nämnd / styrelse

Personalkostnads- Internpriser Internhyra,
kompensation, tkr RSF, tkr
tkr
6 167
1 283
583

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen
1 827
Tekniska nämnden, samhällsbyggnadsförvaltningen
969
Miljö- och byggnämnden
1 988
Barn- och utbildningsnämnden
25 813
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6 912
Socialnämnden
25 445
Hälso- och sjukvårdsnämnden
30 464
Politikerorganisationen
415
Summa
100 000

103

107

34

32
54

1 918

1 088

194
706

433
801

799
93
5 130

892
10
4 000
forts

15 (43)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-18

RS § 260 forts
RS 2019/7

Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del och en del som är
särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken. Yrkesgrupper som
förvaltningarna särskilt lyfter fram som kräver riktade satsningar är bland annat
sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Flera avtal som berör stora yrkesgrupper ska omförhandlas under våren
2020. Det behöver nämnderna ta hänsyn vid fördelning av budget inom nämnden.
Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-20
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/7
20 augusti 2019

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Strategisk plan och budget 2020-2022 – fördelning av vissa
anslag
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Nämndernas budgetramar justeras enligt tabell avseende personalkostnadskompensation, internhyror samt förändring av interna priser på
regionstyrelseförvaltningen.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Prisförändringar för regionstyrelsen godkännes enligt upprättat förslag

Sammanfattning

I samband med regionstyrelsens beslut om strategisk plan och budget 2019-2021 fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning av
personalkostnadskompensation till nämnderna samt prisförändring för förvaltningens
resultatenheter.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning per nämnd
för kompensation av höjda internhyror.
Budgetramarna föreslås förändras enligt nedanstående tabell:
Nämnd / styrelse

Personalkostnads
kompensation, tkr

Internpriser
RSF, tkr

Internhyra,
tkr

Regionstyrelsen

6 167

1 283

583

Tekniska nämnden, teknikförvaltningen

1 827

103

107

969

-

32

1 988

34

54

25 813

1 918

1 088

6 912

194

433

Socialnämnden

25 445

706

801

Hälso- och sjukvårdsnämnden

30 464

799

892

415

93

10

100 000

5 130

4 000

Tekniska nämnden,
samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Politikerorganisationen
Summa
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/7

Personalkostnadskompensationen innehåller både en generell del och en del som är
särskilt riktad till satsningar på jämställdhet samt bristyrken. Yrkesgrupper som
förvaltningarna särskilt lyfter fram som kräver riktade satsningar är bland annat
sjuksköterskor, lärare, socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och
handläggarfunktioner. Flera avtal som berör stora yrkesgrupper ska omförhandlas
under våren 2020. Det behöver nämnderna ta hänsyn vid fördelning av budget inom
nämnden.
Fördelningen har processats i HR nätverk och av koncernledningsgruppen.
Ärendebeskrivning

I samband med regionstyrelsens beslut om budget 2020 (2019-05-28 § 165) fick
regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning
avseende personalkostnadskompensation på 100 mnkr samt förändring av de interna
priserna på regionstyrelseförvaltningen motsvarande 5,1 mnkr. I det här ärendet
redovisas motiven och förslag till fördelning per nämnd.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att återkomma med förslag till fördelning per nämnd
för kompensation för höjda internhyror motsvarande 4 mnkr. Förslag är framtaget av
nämnden.
I regionfullmäktiges budgetbeslut i juni reserveras anslag för dessa kostnadsökningar.
Efter beslutet tas förslag till fördelning per nämnd fram och beslutas av regionstyrelsen
i september och regionfullmäktige i oktober.
Bedömning
Personalkostnadskompensation

I 2020 års budget beslutades att avsätta 100 mnkr för personalkostnadskompensation.
85 mnkr avser generell personalkostnadskompensation och 15 mnkr avser särskild
satsning på jämställdhet och bristyrken.
Region Gotland har under flera år gjort särskilda satsningar utifrån brist och
jämställdhet, men för att komma tillrätta med lönestrukturen och långsiktigt arbeta
med en löneutveckling i nivå med riket samt lönebildning framåt behöver satsningar
göras även kommande år. Förvaltningarna har identifierat och kostnadsberäknat
behovet av lönepåslag utifrån bristsituation och jämställdhet till cirka 36 mnkr utöver
den generella kompensationen på 85 mnkr.
Yrkesgrupper som förvaltningarna lyfter fram utifrån jämställdhetsperspektivet
alternativt både brist och jämställdhet är bland annat sjuksköterskor och lärare.
Bristyrken/yrken där det är svårt att behålla och rekrytera medarbetare är t ex
socialsekreterare, ingenjörer, specialist- och handläggarfunktioner. Av 15 mnkr som är
avsatta år 2020 utgör 8 mnkr satsningar utifrån jämställdhet och 7 mnkr där satsningar
behöver ske utifrån bristyrke och svårigheter att rekrytera/behålla. Förvaltningarna
lyfter även fram möjligheten att använda bristyrkessatsningarna till andra åtgärder, t ex
arbetsmiljösatsningar, för att kunna behålla och rekrytera medarbetare.
För att kunna rikta medlen till rätt grupper behöver förvaltningarna göra
kompletterande analyser och ställningstaganden när löneöversyn 2019 är helt avslutad
och lönekartläggningen genomförd.
En annan faktor som måste vägas in är att flera av de fackliga löneavtalen ska
omförhandlas under våren 2020. Detta medför en osäkerhetsfaktor vad gäller
lönebudgeten som nämnderna behöver ta hänsyn till vid fördelning av internbudgeten.
Löneavtalen som ska omförhandlas är Kommunal, Vision/SSR/Ledarna samt
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/7

Läkarförbundets avtalsområden. Vårdförbundet, Lärarförbunden och Akademikerna
har sifferlösa, pågående avtal.
Löneöversyn har genomförts under våren med samtliga fack utom Vårdförbundet.
Vårdförbundets centrala avtal blev klart i maj och löneöversynsförhandlingar kommer
att ske under hösten. I årets löneöversyn har jämställdhetssatsningar gjorts på
kvinnodominerade yrkesgrupper samt på bristyrken. Satsningarna har varit nödvändiga
för att kunna konkurrera med övriga landet vad gäller lönenivåer och för att rekrytera
och behålla medarbetare. I och med att årets löneöversynsförhandlingar med
Vårdförbundet inte är klara är det svårt att utvärdera lönesatsningarna.
I förslaget ingår även höjning av arvoden inom politikerorganisationen med 415 000
kr. I den summan ingår även höjning av arvoden till gode män. Arvodena räknas
årligen upp utifrån prisbasbeloppet.
Diskussioner om fördelningen av jämställdhets- och bristyrkesatsningarna har förts i
KLG och i HR-nätverket.
Nämnd/styrelse

Generell
kompensation,
tkr

Särskild
satsning på
jämställdhet
samt
bristyrken,
tkr

Summa, tkr

Regionstyrelsen

5 387

780

6 167

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen

1 687

140

1 827

Tekniska nämnden,
samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnämnden

969

969

1 761

227

1 988

20 895

4 918

25 813

6 304

608

6 912

Socialnämnden

21 577

3 868

25 445

Hälso- och sjukvårdsnämnden

26 005

4 459

30 464

415

-

415

85 000

15 000

100 000

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Politikerorganisationen
Summa

De verksamheter som inte är anslagsfinansierade (delar av teknikförvaltningen samt
delar av regionstyrelseförvaltningen) kompenseras via möjligheten att höja intäkterna.
Internpriser regionstyrelseförvaltningen

I budget 2020 fattade fullmäktige beslut om resultatenheternas budgetförutsättningar
som nu ska hanteras i prissättningen. Regionstyrelseförvaltningens resultatenheter fick
ett totalt tillskott på 5 130 tkr för löneökningar och ökade kostnader i
måltidsverksamheten.
Efter genomgång av samtliga tjänster inom respektive tjänsteområde uppgår respektive
nämnds ekonomiska effekt av prisförändring enligt följande tabell.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/7

Ekonomisk effekt av prisförändring fördelat på tjänsteområde och nämnd (tkr)
Tjänsteområde

POL

Vaktmästeri

TN

MBN

BUN

5

5

1

GVN

SON

HSN

RS

Summa

3

100

13

127

Bårhustjänster

15

Transporttjänster
Varuförsörjning

3

8

Hjälpmedel
Städtjänster
Kanslitjänster*

2

2
95

29

565

38

29

69

160

155

62

304

15
91

91

20

131
317

149

93

1 242
93

Måltidstjänster,
fast

940

66

316

120

1 442

Måltidstjänster,
rörligt

402

88

136

36

662

Reglering rest
2019
Summa

93

103

34

1 918

194

706

799

1 010

1 010

1 283

5 130

*Varav ÖFN 60, PAN 33

Internhyror

Tekniska nämnden ska enligt tidigare beslut höja internhyrorna med cirka 1,0 procent
vilket motsvarar en årskostnad på 4 mnkr. I nedanstående tabell redovisas hur
internhyreshöjningen fördelas per nämnd.
Nämnd/styrelse

Ökning
internhyra, tkr

Regionstyrelsen

583

Tekniska nämnden,
teknikförvaltningen

107

Tekniska nämnden,
samhällsbyggnadsförvaltningen

32

Miljö- och byggnämnden

54

Barn- och utbildningsnämnden

1 088

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

433

Socialnämnden

801

Hälso- och sjukvårdsnämnden

892

Politikerorganisationen
Summa

10
4 000

Beslutsunderlag

Regionstyrelsen 2019-05-28 § 165
Regionfullmäktige 2019-06-17 § 188
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-18

RS § 263

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt

RS 2019/212
AU § 231

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
• Reviderade riktlinjer för utmaningsrätt godkänns.

Reservation
Filip Reinhag (S), Lena Eneqvist (S), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S),
Tommy Gardell (S), Thomas Gustafson (V) Och Isabel Enström (MP) reserverar sig
mot beslutet.
Den 15 december 2008-12-15, § 176 beslutade regionfullmäktige med anledning av
en motion att införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2018, § 43 punkt 9 beslutade
fullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
utmaningsrätt inom Region Gotland. Den 17 juni 2019, § 174 beslutade fullmäktige
att återremittera styrelsens förslag med motiveringen att tydliggöra vilka utmaningar
som en nämnd kan besluta om och vilka som är förbehållna fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen uppfattar frågan om utmaningsrätt som en rätt för vissa
enskilda att väcka ärenden jämte t.ex. medborgarförslag. Däremot skulle en införd
utmaningsrätt inte innebära någon skillnad på förutsättningarna för om ärendet kan
avgöras slutligt i nämnden eller måste tas av fullmäktige jämfört med om motsvarande ärende hade väckts internt i regionen. Den frågan måste alltid avgöras med
ledning av kommunallagen, speciallag, reglementen och omständigheterna i det
specifika ärendet. Kraven på beslutsfattandet blir alltså inte otydligare på grund av
varifrån förslagen kommer.
Det kan i sammanhanget även framhållas att det finns ett obligatoriskt kärnområde –
t.ex. normgivning, taxor, myndighetsutövning, obligatorisk egenregi, frivilliga
avgifter, bidragsgivning (resursfördelning) – där huvudregeln är att varken nämnd
eller fullmäktige kan besluta om att lägga ut uppgiften på annan.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar med instämmande av Thomas Gustafson (V) avslag.
Eva Nypelius (C) yrkar bifall regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordförande ställer proposition på Filip Reinhags yrkande och eget yrkande och
finner att eget yrkande bifalls.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-18

RS § 263 forts
RS 2019/212

Votering begärs. I omröstningen gäller ja- röst för regionstyrelseförvaltningens
förslag och nej-röst för Filip Reinhags yrkande.
Omröstningen ger 8 ja-röster: Jesper Skalberg Karlsson (M), Karl-Johan Boberg (C),
Eva Ahlin (C), Fredrik Gradelius (C), Andreas Unger (M), Mats-Ola Rödén (L), Lars
Engelbrektsson (SD) och ordförande Eva Nypelius (C), samt 7 nej-röster: Lena
Eneqvist (S), Filip Reinhag (S), Thomas Gustafson (V), Isabel Enström (MP), Aino
Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S) och Tommy Gardell (S). Regionstyrelsen
beslutar att riktlinjer för utmaningsrätt antas.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson instämmer i Filip Reinhags avslagsyrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-15
Skickas till
Författningssamlingen
Nämnderna
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/212
15 augusti 2019

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionstyrelsens förslag den 28 maj 2019, § 150 till riktlinjer för utmaningsrätt
antas.

Ärendet

Den 15 december 2008, § 176 beslutade regionfullmäktige med anledning av en
motion att införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade
fullmäktige att avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2019, § 43 9. beslutade
fullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
utmaningsrätt inom Region Gotland. Den 17 juni 2019, § 174 beslutade fullmäktige
att återremittera styrelsens förslag med motiveringen att tydliggöra vilka utmaningar
som en nämnd kan besluta om och vilka som är förbehållna fullmäktige.
Regionstyrelseförvaltningen uppfattar frågan om utmaningsrätt som en rätt för vissa
enskilda att väcka ärenden jämte t.ex. medborgarförslag. Däremot skulle en införd
utmaningsrätt inte innebära någon skillnad på förutsättningarna för om ärendet kan
avgöras slutligt i nämnden eller måste tas av fullmäktige jämfört med om
motsvarande ärende hade väckts internt i regionen. Den frågan måste alltid avgöras
med ledning av kommunallagen, speciallag, reglementen och omständigheterna i det
specifika ärendet. Kraven på beslutsfattandet blir alltså inte otydligare på grund av
varifrån förslagen kommer.
Det kan i sammanhanget även framhållas att det finns ett obligatoriskt kärnområde –
t.ex. normgivning, taxor, myndighetsutövning, obligatorisk egenregi, frivilliga
avgifter, bidragsgivning (resursfördelning) – där huvudregeln är att varken nämnd
eller fullmäktige kan besluta om att lägga ut uppgiften på annan.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Nämnderna
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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RIKTLINJER

Riktlinjer för utmaningsrätt
Fastställd av regionfullmäktige
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2019-09-03
Gäller tillsvidare
Ärendenr RS 2019/212
Version [1.0]

Riktlinjer för utmaningsrätt
1. Nämnderna ska behandla skriftliga initiativ om att utmana regionens verksamhet (utmaningsrätt) i enlighet med följande.
2. Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till regionen om att avgränsade delar av regionens verksamhet ska upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet som
regionen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av regionen
får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning måste utföras av regionens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna entreprenadavtal eller
via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten.
3. En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas. Avser
utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till regionstyrelsen.
4. Av utmaningen ska framgå: vilken del av regionens verksamhet som utmanas, en beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på verksamheten och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten.
5. När en utmaning har inkommit ska nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling
i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte upphandla verksamheten ska beslutet motiveras.
Överväger nämnden att bifalla utmaningen, ska nämnden även behandla frågan om det
enligt lag krävs beslut i regionfullmäktige eller om ärendet kan stanna i nämnden. Krävs
beslut i fullmäktige, ska nämnden väcka ärende hos fullmäktige för slutligt avgörande.
Nämnden ska informera regionstyrelsen om nämndens beslut enligt dessa riktlinjer.
__________________
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 174

Uppdrag om återinförande av utmaningsrätt

RS 2019/212

Regionfullmäktiges beslut
•

Ärendet återremitteras.

Utmaningsrätten innebär en rätt att väcka ärenden (initiativrätt) om en prövning av
om en upphandling skall genomföras av en kommunal verksamhet. Den som har
utmanat verksamheten har dock inga garantier om att få uppdraget utan kommer att
konkurrera med andra leverantörer på samma villkor. Ett trettiotal kommuner, men
såvitt känt ingen region, har för närvarande en utmaningsrätt.
Den 15 december 2008, § 176 beslutade fullmäktige med anledning av en motion att
införa en utmaningsrätt. Den 29 november 2010, § 29 beslutade fullmäktige att
avskaffa utmaningsrätten. Den 19 november 2018, § 43 punkt 9, beslutade fullmäktige att ge regionstyrelsen i uppdrag att bereda förslag för att återinföra
utmaningsrätt inom Region Gotland.
Såsom uppdraget formulerats har regionstyrelseförvaltningen med vederbörliga
ändringar utarbetat ett förslag för ett återinförande i enlighet med de regler för
utmaningsrätt som antogs år 2008.
Nämnderna ska behandla skriftliga initiativ om att utmana regionens verksamhet
(utmaningsrätt) i enlighet med följande.
Med utmaning menas att någon riktar ett önskemål till regionen om att avgränsade
delar av regionens verksamhet ska upphandlas. Med detta avses sådan verksamhet
som regionen bedriver med egen anställd personal. All verksamhet som drivs av
regionen får utmanas, med undantag av myndighetsutövning, strategiska ledningsfunktioner, pågående entreprenader och vad som enligt lag eller förordning måste
utföras av regionens egen personal. Verksamheter som bedrivs genom ingångna
entreprenadavtal eller via kundvalsmodeller kan dock inte utmanas. Verksamhet som
utmanas måste vara definierbar och kunna avgränsas från den övriga verksamheten.
En utmaning ska riktas till den nämnd som driver den verksamhet som utmanas.
Avser utmaningen en verksamhet som drivs av flera nämnder riktas utmaningen till
regionstyrelsen.
Av utmaningen ska framgå: vilken del av regionens verksamhet som utmanas, en
beskrivning som visar att utmanaren är en trovärdig potentiell anbudsgivare på
verksamheten och en uttryckt vilja från utmanaren att själv driva den aktuella verksamheten.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionfullmäktige
Sammanträdesdatum 2019-06-17

RF § 174 forts
RS 2019/212

När en utmaning har inkommit ska nämnden skyndsamt pröva frågan om upphandling i enlighet med intentionerna i utmaningen. Beslutar nämnden att inte
upphandla verksamheten ska beslutet motiveras. Nämndens beslut i ärendet ska
delges regionstyrelsen.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag med instämmande av Johan
Thomasson (L), Stefan Wramner (M), Johan Malmros (C), Gabriella Hammarskjöld
(C), Jesper Skalberg Karlsson (M), Lars Thomsson (C), Håkan Onsjö (M), Anders
Thomasson (C), Mats-Ola Rödén (L) och Lars Engelbrektsson (SD).
Meit Fohlin (S) yrkar att ärendet ska återremitteras med motivering om återremiss för
att tydliggöra vilka ärenden rörande utmaningsrätt som en nämnd i enlighet med
kommunallagen kan fatta beslut om och vilka utmaningar som ska beslutas av
fullmäktige. I detta instämmer Victoria Öjefors Quinn (V), Isabel Enström (MP), Bo
Björkman (S), Gerd Holmgren (FI), Filip Reinhag (S), Peter Barnard (V) och Saga
Carlgren (V).
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde
eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Ja för att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde. Nej för
att ärendet ska återremitteras. 39 ledamöter röstar ja. 31 ledamöter röstar nej.
1 ledamot är frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ärendet återremitteras då mer än en tredjedel röstat för återremiss.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-13
Regionstyrelsen 2019-05-28, § 150
Skickas till
Samtliga nämnder
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 196

Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021

RS 2018/1183
AU § 172

Regionstyrelsens beslut
•

Biblioteksplan med de av regionstyrelsen beslutade ändringar fastställs.

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för alla
bibliotek inom Region Gotland. Syftet med planen är att den ska bidra till en fortsatt
utveckling av biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och anger mål för att ge
ytterligare kvalitet åt det arbete som redan bedrivs. Samverkan är en viktig framgångsfaktor för det fortsatta arbetet och biblioteksplanen ger riktlinjer för det arbetet.
I och med regionstyrelseförvaltningens beslut (RS § 372) har biblioteksplanen 20192021 med införda ändringar sänts på begränsad remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden med sista svarsdag 31 mars 2019.
Remissvar från barn- och utbildningsnämnden gemensamt med gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit innan
sista svarsdag.
Efter av regionstyrelseförvaltningen genomförda förändringar i texten efter remissomgång har kultur- och fritidsberedningen på sitt möte den 5 april ställt sig bakom
det färdigställda förslaget.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda förändringar i text är
biblioteksplanen färdigställd.
Arbetet framåt har behov av engagemang och tydliga direktiv i varje berörd
förvaltning för att genomföra biblioteksplanen. När arbete påbörjas kring nästa
biblioteksplan är det också av vikt att nyckelfunktioner från varje förvaltning är med
och utformar den.
Ärendets behandling under mötet

Filip Reinhag (S) yrkar att lässvaga grupper läggs till i texten under rubrik 4 i
Biblioteksplanen.
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
Thomas Gustafson (V) yrkar att följande text läggs till i under rubrik 3, punkt 5, efter
effektiva ”vilket inte innebär att de måste lokaliseras till Visby” och under rubrik 5
punkt 3 ändra till ”aktivt arbeta i enlighet med framtagna servicepunkter”.
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 196 forts
RS 2018/1183

Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att det bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Thomas Gustafsons
yrkande.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2019-05-03
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/1183
3 maj 2019

Sandra Falk

Regionstyrelsen

Förslag till biblioteksplan för Region Gotland 2019-2021
Förslag till beslut

•

Av Regionstyrelseförvaltningen framtagen biblioteksplan antas.

Sammanfattning

Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för alla
bibliotek inom Region Gotland. Syftet med planen är att den ska bidra till en fortsatt
utveckling av biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och anger mål för att ge
ytterligare kvalitet åt det arbete som redan bedrivs. Samverkan är en viktig
framgångsfaktor för det fortsatta arbetet och biblioteksplanen ger riktlinjer för det
arbetet.
I och med Regionstyrelseförvaltningens beslut (RS § 372) har biblioteksplanen 20192021 med införda ändringar sänts på begränsad remiss till barn- och utbildningsnämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden med sista svarsdag 31 mars 2019.
Remissvar från Barn- och utbildningsnämnden gemensamt med Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samt Hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit innan
sista svarsdag.
Efter av regionstyrelseförvaltningen genomförda förändringar i texten efter
remissomgång har kultur- och fritidsberedningen på sitt möte den 5 april ställt sig
bakom det färdigställda förslaget.
Ärendebeskrivning

Förslag till beslut från Barn- och utbildningsnämnden gemensamt med Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden har tagits i beaktande och följande ändringar har
gjorts utifrån detta:


Planen bör tydliggöras med vikten av ett fortsatt gemensamt och utvecklat samarbete mellan
berörda förvaltningar.
Ändringar: för denna punkt har ändringar gjorts i och med att texten under
rubriken Övergripande uppdrag för folkbiblioteken på Gotland omformulerats.
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Texten ”Vi driver inte skolbibliotek inom vår avdelning” har ändrats till
”Överenskommelser mellan folkbibliotek och skolbibliotek skall stärka
samarbetet framåt”.


Förslag till redaktionella ändringar


Under rubriken ”Biblioteken vid gymnasium, särskola och folkhögskola” bör
texten kompletteras med ett innehåll
Ändringar: text som inkommit från Jan Wahlén,
verksamhetsutvecklare på UAF, har lagts till med smärre
modifieringar under rubriken Biblioteken på Gotland – en kort överblick,
underrubrik Bibliotek inom grundskola samt Biblioteken vid gymnasium,
särskola och folkhögskola. En mening har även lagts till under rubriken
Övergripande uppdrag för skolbiblioteken på Gotland, underrubrik Inriktning.



Texten ”Vi driver inte skolbibliotek inom vår avdelning” Under rubriken
Övergripande ansvar för folkbiblioteken på Gotland bör texten ”vi har ett nära
samarbete med skolbiblioteken” stå.
Ändringar: för denna punkt har ändringar gjorts i och med att texten
under rubriken Övergripande uppdrag för folkbiblioteken på Gotland
omformulerats. Texten ”Vi driver inte skolbibliotek inom vår
avdelning” har ändrats till ”Överenskommelser mellan folkbibliotek
och skolbibliotek skall stärka samarbetet framåt”.



I övrigt tillstyrks förslaget till Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021

Förslag till beslut från Hälso- och sjukvårdsnämnden är enligt följande:


Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom förvaltningens förslag till remissvar och
skickar det som sitt eget.
I detta förslag finns inget som hänvisar till önskade ändringar. I texten ställer
sig Hälso- och sjukvårdsförvaltningen frågande kring på vilket sätt planen
omfattar hälso- och sjukvårdens verksamheter och de anser att det är oklart.
Från folkbibliotekens håll önskas att inför nästa arbete med en ny
biblioteksplan (som skall vara färdig i slutet av 2021) att Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen deltar i arbetet av planen. Det finns önskemål i
remissvaret om att ha viss biblioteksservice på Visby lasarett och den frågan
får lyftas till chefsnivå.

Vissa redaktionella ändringar i texten har gjorts samt viss korrektur där det har
behövts.
I biblioteksplanen finns hänvisningar till bibliotekslagen, skollagen sam skrifter som
använts till arbetet med denna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att efter ovan nämnda förändringar i text är
biblioteksplanen färdigställd.
Arbetet framåt har behov av engagemang och tydliga direktiv i varje berörd
förvaltning för att genomföra biblioteksplanen. När arbete påbörjas kring nästa
biblioteksplan är det också av vikt att nyckelfunktioner från varje förvaltning är med
och utformar den.
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Tjänsteskrivelse
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Beslutsunderlag

Biblioteksplan region Gotland 2019-2021sammanträdesdatum 12 december 2018.
Tjänsteskrivelse/remissvar från Barn- och utbildningsnämnden samt Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden den 20 mars 2019.
Tjänsteskrivelse/remissvar från Hälso- och sjukvårdsnämnden den 1 februari 2019.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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1. Inledning
Enligt bibliotekslagen §17 ska alla kommuner och landsting anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet.
Biblioteksplanen ska ses som ett policydokument som anger färdriktning för alla bibliotek
inom Region Gotland. Syftet med planen är att den ska bidra till en fortsatt utveckling av
biblioteken. Planen tar upp strategiska frågor och anger mål för att ge ytterligare kvalitet åt
det arbete som redan bedrivs. Samverkan är en viktig framgångsfaktor för det fortsatta arbetet och biblioteksplanen ger riktlinjer för det arbetet.
Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 omfattar biblioteken inom Regionstyrelseförvaltning (Kultur- och fritidsavdelningen), Utbildnings- och arbetslivsförvaltning samt Hälsooch sjukvårdsförvaltning. Almedalsbibliotekets universitetsdel styrs utifrån strategier för
Uppsala universitetsbibliotek och omfattas inte av den här planen.
Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 är en revidering av tidigare biblioteksplan;
Bibliotek för alla – biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017.
Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 är framtagen utifrån följande
styrdokument:
Bibliotekslagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-fortfattningssamtling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
Från ord till handling. Utkast till nationell biblioteksstrategi
http://nationellbiblioteksstrategi.blogg.kb.se/files/2018/05/Fra%CC%8An_ord_till_handling_WEBB.pdf
Bibliotek för alla – biblioteksplan för Region Gotland 2014-2017
https://www.gotland.se/81309

Vision Gotland 2025 – Regionalt utvecklingsprogram för Gotland
https://www.gotland.se/gotlandsutveckling
Region Gotlands kulturplan 2017-2020
https://www.gotland.se/93281

Ärendenr RS 2018/1183 Datum 2019-06-12

Skollagen
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag2010800_sfs-2010-800
Skolverkets informationssida om skolbibliotek
https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/skolbibliotek/lagar-och-tillsyn1.194436
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2. Biblioteken på Gotland – en kort överblick
Almedalsbiblioteket
Almedalsbiblioteket är ett integrerat folk- och universitetsbibliotek, unikt i sitt slag i Sverige. Målgrupp är den lärande människan i alla åldrar och skeden i livet och har i sin roll
som universitetsbibliotek ett särskilt ansvar att stödja studenter, forskare och personal vid
Campus Gotland. Avtal reglerar samarbetet mellan huvudmännen och utbyte av information kring verksamheten, sker i bibliotekskommittén. Vid lokalsamlingen samlas, bevaras
och tillgängliggörs lokalhistoriskt material. Almedalsbiblioteket ansvarar även för den äldre
boksamlingen Visby läroverkssamling.
Distriktsbibliotek
Enheter:
Bokbuss
Burgsviks bibliotek
Fårösunds bibliotek
Gråbo bibliotek
Hemse bibliotek
Klintehamns bibliotek
Korpens bibliotek
Roma bibliotek
Slite bibliotek
Östergarns bibliotek
Bibliotek inom grundskola
Integrerade folk- och skolbibliotek
Fårösund bibliotek, Gråbo bibliotek.

Ärendenr RS 2018/1183 Datum 2019-06-12

Integrerade bibliotek är en samverkansform som styrs utifrån överenskommelser mellan
Regionstyrelseförvaltningen och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Skolbibliotek i grundskolan
Skolbiblioteken är en del av skolornas pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. De ska bidra till elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse. De främjar elevernas språkutveckling och stimulerar till läsning. Det fungerar kraftfullast i de skolor
som har bemanning i skolbiblioteken.
Bokbestånden är avpassade för de elever som nyttjar dem, och finns sökbara i den
kommungemensamma biblioteksdatabasen.
Alla skolor har en lärarbibliotekarie med delegerat ansvar för respektive skolbibliotek. De
flesta av dessa har ingen eller mycket liten tid avsatt för detta ansvar. Inom vissa skolområden betalar skolorna för bibliotekspersonal utifrån överenskommelse från Regionstyrelseförvaltningens avdelning Kultur och fritid, enheten biblioteken på Gotland.
Bibliotek och förskola
Bokstart Gotland är en satsning som vänder sig till familjer med barn i åldrarna 0-3 år. Syftet är att uppmuntra föräldrar och andra vuxna i barnets närhet, att läsa högt, prata sjunga,
5 (10)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen/Biblioteken på Gotland

Biblioteksplan

rimma och ramsa med sitt barn. Projektet genomförs av barnhälsovården, folkbiblioteken,
förskolan och öppna förskolan., tillsammans med familjer.
Många förskolor är frekventa besökare på folkbiblioteken och skolbiblioteken.
Skolbokbuss
Bokbussen besöker under förmiddagsturerna ett stort antal landsbygdsskolor och förskolor, då kallad skolbokbuss. Detta sker utifrån överenskommelse mellan Regionstyrelseförvaltningen och Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen.
Skolbibliotekssamordning
Inom kvalitet & Utvecklingsavdelningen finns funktion som skall arbeta med nätverkande
och kompetensutvecklingsfrågor för lärarbibliotekarier. Funktionen skall utgöra en länk
mellan folkbibliotek och skolbibliotek för att utveckla verksamheten
Biblioteken vid gymnasium, särskola och folkhögskola
Gymnasiebibliotek
Wisbygymnasiets bibliotek och Infoteket vid Kompetenscentrum Gotland.
Gymnasiebiblioteken stödjer eleverna att självständigt söka och värdera information enligt
läroplanens föreskrifter, dvs. biblioteken är en del av gymnasiets och Kompetenscentrum
Gotlands pedagogiska verksamhet. Gymnasiebiblioteken bidrar till läsfrämjande verksamhet och beaktar behoven hos elever med läs- och skrivsvårigheter. Mediebeståndet är anpassat till de olika kunskapsnivåerna. Verksamheten tar hänsyn till elevers och lärares önskemål och behov. Gymnasiebiblioteken är en funktion, inte ett rum eller en boksamling
Folkhögskolebibliotek
Biblioteket på Hemse folkhögskola. Biblioteket vänder sig till elever, lärare samt övrig personal på skolan. Biblioteket i Hemse folkhögskola är bemannat 2 dagar i veckan men är tillgängligt för sina målgrupper alla dagar. Hemse folkhögskola har en filial i Fårösund som
saknar ett eget bibliotek.

Ärendenr RS 2018/1183 Datum 2019-06-12

Gotlands länsbibliotek
Gotlands länsbibliotek är inget fysiskt bibliotek utan en funktion. Länsbiblioteket ska arbeta för att ge alla folkbibliotek på ön samma förutsättningar, så att invånarna får en så hög
och jämlik biblioteksservice som möjligt. Länsbiblioteket ska bistå folkbiblioteken med
fortbildning, inspiration och stöd i utvecklingsarbetet.
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3. Övergripande uppdrag för folkbiblioteken på Gotland
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla.
(Bibliotekslagen SFS 2013:801 §2)
För att stärka samverkan mellan folkbiblioteken och för att utveckla en effektiv och bra
verksamhet för bibliotekens användare, arbetar folkbiblioteken på Gotland utifrån följande
principer:
•
•
•
•

•

•
•

Folkbiblioteken ska vara öppna med personal under ett antal timmar per vecka. Det kan
vara som minst två halvdagar i veckan
Ett bibliotek kan vara meröppet, men inte enbart meröppet
Som medborgare möts man av samma rutiner och regler på alla bibliotek
Allt som kan centraliseras ska centraliseras, det vill säga de arbetsuppgifter som berör
all verksamhet och som idag utförs av flertalet personal ses över och görs mer effektiva.
Det behöver inte innebära att de lokaliseras till Visby.
Mediabudgeten görs om till en gemensam istället för som idag uppdelad på respektive
bibliotek och därmed bildas även centrala inköpsgrupper. Hela beståndet är gemensamt
oavsett var man bor, det vill säga ingen litteratur tillhör ett specifikt bibliotek med undantag för specialsamlingar som ha regler som styr hanteringen av dessa och blir på så
sätt tillgängliga på ett jämlikt sätt över hela Gotland
Den mobila/utåtriktade verksamheten utvecklas genom projektet stärkta bibliotek
Tydliga överenskommelser mellan folkbibliotek och skolbibliotek skall stärka samarbetet framåt

4. Prioriterade målgrupper
•
•
•
•

Barn och unga
Personer med funktionsnedsättning
Personer med annat modersmål än svenska
Nationella minoriteter

Ärendenr RS 2018/1183 Datum 2019-06-12

Dessa grupper ska prioriteras enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801). Folkbibliotekens mest prioriterade målgrupp är Barn och unga. I verksamheten arbetar biblioteken genomgående med lässvaga grupper.
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5. Folkbibliotekens inriktning
5.1 Läsfrämjande
Folkbiblioteken ska särskilt främja läsning och tillgång till litteratur. Biblioteken ska i sin programverksamhet stimulera intresset för språk och litteratur och bidra till att sätta dagens berättelser i relation till berättelser från andra tider och platser. Biblioteken ska synliggöra den gotländska litteraturen och dess upphovspersoner för allmänheten och stärka kontakten mellan författare och publik. Barn och unga ska inspireras till eget berättande och skrivande.

Vi når detta genom att:
• Genomföra projekt Bokstart Gotland för att stärka föräldrar i deras betydelsefulla roll
för barnets språk- och läsutveckling.
• Öka intresset för samtida och dåtida litteratur och berättelser och för läsning oavsett format.
• Bidra till barns och ungas lust att läsa och stimulera till eget deltagande.
• Arbeta läsfrämjande mot personer med annat modersmål än svenska
• Synliggöra gotländska författare på bibliotekens arenor.
5.2 Digitalt kompetenslyft
Biblioteken ska utgöra centra för information. Där ska användarna ha möjlighet att aktivt och
självständigt söka, välja och kritiskt värdera information.

Vi når detta genom att:
• Delta i projekt Digitalt först med användaren i fokus.
• Bibliotekens personal har relevant kompetens och beredskap att möta användarnas behov av vägledning.
• Utveckla tjänster som stärker gotlänningarnas möjlighet att använda digitala tjänster
och att vara delaktiga i samhället.
5.3 Biblioteken som mötesplats
Biblioteken är viktiga digitala och fysiska mötesplatser där besökarna kan ta del av bibliotekens
utbud och aktivt delta i olika forum. Biblioteksmiljöerna ska vara lätta att nå och lätta att förstå.

Ärendenr RS 2018/1183 Datum 2019-06-12

Vi når detta genom att:
• Utveckla arbetet med webbplatser och sociala media.
• Öka tillgången till det digitala och fysiska biblioteket med de prioriterade målgrupperna
i fokus.
• Meröppet utvecklas och införs som ett komplement på lämpliga bibliotek.
• Det fysiska biblioteket är synligt och inbjudande för väntade och oväntade möten.
• Aktivt arbeta i enlighet med de framtagna servicepunkterna.
5.4 Tillgång till information
Bibliotekens utbud ska kännetecknas av allsidighet och kvalitet för att användarna ska ha möjlighet att fritt bilda sig en åsikt, att utbilda sig och att ta del av litteratur i olika genrer. Biblioteken ska tillgängliggöra medier i relevant format och bidra till användarnas fria tillgång till information. Biblioteken på Gotland strävar efter ett medieutbud som är attraktivt, relevant och
intressant i samtiden.

Vi når detta genom att:
• Biblioteken tillhandahåller ett brett urval av medier i tryckt och elektronisk form.
• Region Gotlands bibliotekskatalog införlivas i den nationella katalogen Libris.
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6. Övergripande uppdrag för skolbiblioteken på Gotland
•
•
•
•

Eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att kontinuerligt använda biblioteket som en
del i elevernas undervisning för att bidra till att nå målen för utbildningen.
Biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och
andra medier.
Biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera
till läsning, samt anpassat till skollagens krav för respektive skolform.
Skolbiblioteket används som en del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga
förmåga och digitala kompetens samt utgör ett stöd i elevens lärande och utveckling.

Samtliga grundskolor har tillgång till ett eget skolbibliotek liksom Wisbygymnasiet. Eleverna
inom särskolan har tillgång till dessa bibliotek. Vuxenutbildningen har Infoteket och Lövsta
landsbygdscentrum har ett bibliotek.
Förskolorna på Gotland har inga egna bibliotek.
Folkhögskolan
Folkhögskolan i Hemse har ett eget bibliotek, medan studerande i folkhögskolans filial i Fårösund saknar ett eget bibliotek.
6.1 Inriktning
Skolbiblioteken behöver utvecklas. Samarbete och samverkan med folkbiblioteken och skolbiblioteken ska utvecklas och förtydligas.

7. Gotlands länsbibliotek – övergripande uppdrag och inriktning
Enligt bibliotekslagen ska varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

Ärendenr RS 2018/1183 Datum 2019-06-12

Länsbibliotekets inriktning för perioden överensstämmer med folkbibliotekens och ska
under perioden arbeta för att målen genomförs, bl.a. genom kompetensutveckling av
bibliotekspersonalen och flera utvecklingsprojekt. Särskilt fokus under perioden kommer att vara föräldrastödjande insatser för att främja högläsning och små barns språkutveckling, utveckling av digital kompetens hos bibliotekspersonalen och insatser för att
göra biblioteken mer angelägna och tillgängliga för alla.
Länsbiblioteket ska bidra till att biblioteken och dess verksamheter är anpassade efter
användarnas behov oavsett funktionsnedsättningar. Utgivningen av ”På tal om Gotland”
fortsätter, en taltidning för personer med olika former av läshinder. Länsbiblioteket ska
fortsätta stötta folkbibliotekens arbete med nationella minoriteter och minoritetsspråk,
mångspråk, verksamheter för nyanlända samt inkluderande bemötande. Länsbiblioteket
ska bidra till att öka läsförståelsen och läslusten hos barn och unga samt bidra till att
göra biblioteken angelägna för barn och unga, bl a som mötesplatser för eget skapande.
Länsbiblioteket ansvarar även för litteraturområdet i kultursamverkansmodellen.
Strategier för perioden: Kartlägga aktörerna och deras behov, inventera litteraturens
villkor på Gotland. Utifrån detta utforma en långsiktig strategi. Skapa plattformar för
möten mellan aktörerna. Engagera regionens författare i olika sammanhang i skolor,
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bibliotek. Utveckla biblioteken som arenor för gotländska författare. Utveckla och erbjuda möjligheter för barn och ungas eget skrivande. Målbild, strategier och inriktning
för litteraturområdet beskrivs utförligt i Region Gotlands kulturplan 2017-2020.

8. Uppföljning, handlingsplaner och revidering
Berörda nämnder och förvaltningar ansvarar för att Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021
följs upp.
Utifrån Biblioteksplan Region Gotland 2019-2021 och övriga anvisningar inom regionen, upprättas årliga handlingsplaner för folkbiblioteken på Gotland.

Ärendenr RS 2018/1183 Datum 2019-06-12

En utvärdering och revidering av denna plan ska ske under 2021. Revidering bör också ske vid
större förändringar som påverkar biblioteksverksamheten.

10 (10)

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 214

Motion. Avgiftsfria busskort till asylsökande
på Gotland

RS 2017/292
AU § 191

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Nina Ruthström (Fi) har i en motion föreslagit att Region Gotland under en provperiod på ett år tillhandahåller busskort för landsbygdstrafik till asylsökande på
Gotland. Argumenten för detta är att asylsökandes dagersättning är låg och att detta
medför att asylsökande inte har råd att resa kollektivt. Det innebär i sin tur att
personerna lever i isolation och deras etablering i samhället försvåras samt att de i
viss mån uteblir från läkarbesök vilket ger en kostnad för den gotländska sjukvården.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden vars förslag är att motionen bör
avslås.
SKL anger i sin agenda för integration från 2015 under punkt 6 Säkerställ att asylsökande kan resa med kollektivtrafik att de anser att ”Staten bör täcka asylsökandes
kostnader för färdbiljetter alternativt ombesörja och bekosta transporter till och från
asylboenden på andra sätt när det inte rimligen går att lösa med kollektivtrafik.”
Region Gotland kan inte få ersättning för resor med kollektivtrafiken för asylsökande
personer. En asylsökande person har att använda kollektivtrafik kostnadsfritt vid
besökt till sjukvården mot uppvisande av kallelsen (dock inte till hälsovård såsom
barnavårds- respektive mödrahälsovård samt den inledande hälsoundersökningen för
asylsökande). Kostnadsfri resa med kollektivtrafiken gäller samtliga personer som
kallas till sjukvården, oavsett om du är asylsökande eller inte.
Efter beslut i tekniska nämnden förtydligar tekniska förvaltningen att orsaken till att
motionen bör avslås är att det skulle innebära en kostnad på 7 500 kronor per årskort
på årsbasis. Det är en kostnad som inte tekniska förvaltningen anser sig kunna bära
utifrån tilldelad budget.
Migrationsverket uppger att det i dagsläget finns 77 asylsökande på Gotland vilket
skulle innebära en kostnad under en prövoperiod på 577 500 SEK (77 * 7 500 SEK).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att avgiftsfria busskort för asylsökande skulle
gynna etableringen i det gotländska samhället. Däremot finns inga särskilda medel
tillgängliga för att genomföra motionens förslag. Om en ekonomisk prioritering
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 214 forts
RS 2017/292

skulle göras för motsvarande summa bedömer regionstyrelseförvaltningen att avgiftsfria busskort till asylsökande inte nödvändigtvis är den insats som skulle ge bäst
effekt för att bryta isolation och öka etableringen i samhället. Mer troligt skulle
exempelvis insatser för att få fler nyanlända personer i arbete eller studier vara en
mera effektiv prioritering. Utifrån denna bedömning föreslår regionstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) anser motionen ska bifallas.
Beslutsunderlag

Motion 2017-03-27
Tekniska nämnden 2018-02-21, § 49
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Till:

Avgiftsfria busskort till asylsökande på Gotland
Regionfullmäktige

Antalet asylsökande på Gotland minskar. Många har flyttats till Migrationsverkets boenden på fastlandet eller fått positiva eller negativa besked på sina asylansökningar. Just nu finns bara ett asylboende kvar på Gotland, boendet i Klintehamn. Många asylsökande finns dock kvar runt om på
Gotland i olika former av EBO-lösningar. Enligt Migrationsverkets prognoser minskar också antalet
asylsökande drastiskt under de närmaste åren.
Redan för ett år sedan, när antalet asylsökande på Gotland var som högst, var kommunikationerna
ett stort problem. Sjukvården och asylhälsan på Gotland har länge efterlyst en lösning på transportproblematiken när det gäller resor till och från sjukvård och mödravård m m. Eftersom dagersättningen för asylsökande är mycket liten har man ofta inte råd att resa med kollektivtrafiken. De fåtal
fria resorna som Migrationsverket tillhandahåller räcker oftast inte till. Resultatet är ofta uteblivna
sjukbesök med inbokade tolkar, en stor kostnad för den gotländska sjukvården.
Feministiskt initiativ Gotlands målsättning är att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för alla. Detta
behövs för klimatet, men är också en fråga om rättvisa och ökad frihet. Ingen ska hindras från att
resa kollektivt för att man inte har råd. Detta gäller för många utsatta grupper i samhället, men
kanske mest för asylsökande som ofta lever isolerade i asylboenden och egna boenden på landsbygden. För att minska isolering, för att snabbare komma in i samhället, hitta praktikplatser och snabbare komma i försörjning behövs möjligheter till resor med kollektivtrafik. Runt om på Gotland
ordnas också en mängd integrationsfrämjande aktiviteter av föreningar och volontärgrupper, aktiviteter som ofta kräver resor, aktiviteter som man av ekonomiska skäl ofta måste avstå ifrån.
Redan för ett år sedan uttalade sig SKL om gratis busskort till asylsökande:
– Många nyanlända kommer inte till hälsoundersökningar därför att de inte anser sig ha råd
att åka med kollektivtrafiken. Det finns också ett problem med trafiksäkerheten när nyanlända promenerar på landsvägarna.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland under en provperiod på ett år avgiftsfritt tillhandahåller busskort för
landsbygdstrafik till asylsökande på Gotland.

Nina Ruthström, Feministiskt initiativ
2017-03-21

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/292
23 april 2019

Karl Risp

Regionstyrelsen

Motion. Avgiftsfria busskort till asylsökande på Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige avslår motionen.

Sammanfattning

Nina Ruthström (F!) har i en motion föreslagit att Region Gotland under en
provperiod på ett år tillhandahåller busskort för landsbygdstrafik till asylsökande på
Gotland. Argumenten för detta är att asylsökandes dagersättning är låg och att detta
medför att asylsökande inte har råd att resa kollektivt. Det innebär i sin tur att
personerna lever i isolation och deras etablering i samhället försvåras samt att de i
viss mån uteblir från läkarbesök vilket ger en kostnad för den gotländska sjukvården.
Motionen har remitterats till tekniska nämnden vars förslag är att motionen bör
avslås.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att avgiftsfria busskort för asylsökande skulle
gynna etableringen i det gotländska samhället. Däremot finns inga särskilda medel
tillgängliga för att genomföra motionens förslag. Om en ekonomisk prioritering
skulle göras bedömer regionstyrelseförvaltningen att avgiftsfria busskort till
asylsökande inte nödvändigtvis är den insats som skulle ge bäst effekt för att bryta
isolation och öka etableringen i samhället. Mer troligt skulle exempelvis insatser för
att få fler nyanlända personer i arbete eller studier vara en mera effektiv prioritering.
Utifrån denna bedömning föreslår regionstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Bedömning

SKL anger i sin agenda för integration från 2015 under punkt 6 Säkerställ att
asylsökande kan resa med kollektivtrafik att de anser att ”Staten bör täcka asylsökandes
kostnader för färdbiljetter alternativt ombesörja och bekosta transporter till och från
asylboenden på andra sätt när det inte rimligen går att lösa med kollektivtrafik.”1
Region Gotland kan inte få ersättning för resor med kollektivtrafiken för asylsökande
personer. En asylsökande person har att använda kollektivtrafik kostnadsfritt vid
besökt till sjukvården mot uppvisande av kallelsen (dock inte till hälsovård såsom
1

https://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7585-467-0.pdf?issuusl=ignore
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barnavårds- respektive mödrahälsovård samt den inledande hälsoundersökningen för
asylsökande). Kostnadsfri resa med kollektivtrafiken gäller samtliga personer som
kallas till sjukvården, oavsett om du är asylsökande eller inte.
Efter beslut i tekniska nämnden förtydligar tekniska förvaltningen att orsaken till att
motionen bör avslås är att det skulle innebära en kostnad på 7 500 kronor per årskort
på årsbasis. Det är en kostnad som inte tekniska förvaltningen anser sig kunna bära
utifrån tilldelad budget.
Migrationsverket uppger att det i dagsläget finns 77 asylsökande på Gotland vilket
skulle innebära en kostnad under en prövoperiod på 577 500 SEK (77 * 7 500 SEK).
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att avgiftsfria busskort för asylsökande skulle
gynna etableringen i det gotländska samhället. Däremot finns inga särskilda medel
tillgängliga för att genomföra motionens förslag. Om en ekonomisk prioritering
skulle göras för motsvarande summa bedömer regionstyrelseförvaltningen att
avgiftsfria busskort till asylsökande inte nödvändigtvis är den insats som skulle ge
bäst effekt för att bryta isolation och öka etableringen i samhället. Mer troligt skulle
exempelvis insatser för att få fler nyanlända personer i arbete eller studier vara en
mera effektiv prioritering. Utifrån denna bedömning föreslår
regionstyrelseförvaltningen att motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion, Nina Ruthström (F!) 2017-03-27
Beslut TN § 49, 2018

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Nina Ruthström (F!)
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2018-02-21

TN § 49

Remiss. Motion. Avgiftsfria busskort till
asylsökande på Gotland

TN 2017/976
TN AU § 41

Tekniska nämndens beslut

•

Tekniska nämnden avslår motionen och överlämnar den till fullmäktige för
beslut.

Sammanfattning

Nina Ruthström, Feministiskt initiativ yrkar i sin motion på att:
Region Gotland under en provperiod på ett år avgiftsfritt tillhandahåller busskort för
landsbygdstrafik till asylsökande på Gotland.
Bedömning

När asylsökande barn och ungdomar började anlända till Gotland framfördes ett
önskemål om att Teknikförvaltningen skulle hjälpa till så att ungdomarna kunde åka
med Kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikenheten ställde ut bussiga kort till nyanlända barn och ungdomar utan
ersättning.
För vuxna nyanlända ställdes kort laddade med reskassa ut, dessa betalade
Migrationsverket.
I den nya taxan som gäller från 1 november 2017 finns möjligheten att köpa ett
årskort i kollektivtrafiken, en motsvarighet till Bussiga kortet.
Avgiften för ett årskort är 10 gånger priset för ett länskort, nuvarande taxa är för
årskort, ungdom/student/pensionär 6500 kronor, länskort för vuxen 7500 kronor.
Teknikförvaltningen hänvisar till möjligheten att köpa årskort och avslår önskemålet
om avgiftsfritt resande.
Beslutsunderlag

Motion Nina Ruthström, Feministiskt initiativ 2017-03-21
Tjänsteskrivelse 2018-01-29
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden avslår motionen och överlämnar den till fullmäktige för beslut.
Skickas till
Regionfullmäktige
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2018-02-21

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 245

Motion. Trygghet på Gotland

RS 2018/995
AU § 219

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Regionstyrelsens beslut
•

Pågående utredningsarbete ska redovisas på budgetavstämningen 2019.

Centerpartiet har genom Björn Dahlström och Fredrik Gradelius i motion daterad
2018-07-30 yrkat att Region Gotland genom samverkan över förvaltningsgränserna,
ser över tjänsteutbudet för att skapa flexibilitet i tjänster som underlättar för regionanställda att ingå i deltidsbrandkårerna.
I det gällande handlingsprogrammet (RS 2016/786, 2017-02-27) finns angivet att
Region Gotland ska jobba aktivt för att avhjälpa den svåra bemanningssituationen
som råder inom den skadeavhjälpande organisationen (RiB). Resurser för detta kan
utgöras av allt från Region Gotlands egna personalgrupper till medborgare, privata
aktörer eller andra organisationer.
Pågående arbete
Räddningstjänsten har dialog och kontinuerlig samverkan med flera aktörer som kan
förebygga olyckor och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats på Gotland.
Ett arbete har påbörjats i samverkan med HR-nätverket för att identifiera vilka
tjänster inom Region Gotlands verksamheter där det skulle vara möjlig att kombinera
grundtjänsten med deltidsbrandman (RiB) uppdrag.
Man kan konstatera att det är en utmaning att hitta tjänster inom Region Gotlands
utbud där man samtidigt ska uppfylla de krav som ställs på en deltidsbrandman (RiB)
både avseende de fysiska kraven men även krav på inställelsetid (5-7 min).
Detta arbete kommer att redovisas för räddningschefen under hösten 2019.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-07-30
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-09
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

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)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/995
9 juli 2019

Christer Stoltz

Regionstyrelsen

Motion. Trygghet på Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad.

Sammanfattning

Bakgrund
Centerpartiet har genom Björn Dahlström och Fredrik Gradelius i motion daterad
2018-07-30 yrkat att Region Gotland genom samverkan över förvaltningsgränserna,
ser över tjänsteutbudet för att skapa flexibilitet i tjänster som underlättar för
regionanställda att ingå i deltidsbrandkårerna.
I det gällande handlingsprogrammet (RS 2016/786, 2017-02-27) finns angivet att
Region Gotland ska jobba aktivt för att avhjälpa den svåra bemanningssituationen
som råder inom den skadeavhjälpande organisationen (RiB).
Resurser för detta kan utgöras av allt från Region Gotlands egna personalgrupper till
medborgare, privata aktörer eller andra organisationer.
Pågående arbete
Räddningstjänsten har dialog och kontinuerlig samverkan med flera aktörer som kan
förebygga olyckor och/eller utföra en tidig skadeavhjälpande insats på Gotland.
Ett arbete har påbörjats i samverkan med HR-nätverket för att identifiera vilka
tjänster inom Region Gotlands verksamheter där det skulle vara möjlig att kombinera
grundtjänsten med deltidsbrandman (RiB) uppdrag.
Man kan konstatera att det är en utmaning att hitta tjänster inom Region Gotlands
utbud där man samtidigt ska uppfylla de krav som ställs på en deltidsbrandman (RiB)
både avseende de fysiska kraven men även krav på inställelsetid (5-7 min).
Detta arbete kommer att redovisas för räddningschefen under hösten 2019.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 215

Motion. Stärk demokratin i ett väl
fungerande samhälle

RS 2017/861
AU § 192

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås.

Ledamoten Saga Carlgren (V) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen genomför
en bred genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla demokratin i
och genom den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de
idéer som redovisas i motionen.
Ärendet behandlades på regionstyrelsens arbetsutskotts sammanträde den 17 januari
2018 där det återremitterades. Det efterfrågades en komplettering med information
om vad som redan har genomförts och vilket pågående arbete som finns inom
området.
Sedan tidigare har regionstyrelseförvaltningen anfört följande:
Regionstyrelseförvaltningen delar motionärens bedömning att några angelägna
områden att komma till rätta med är medborgarnas låga tillit till regionen, det låga
genomslaget för de förtroendevaldas beslutade målstyrning i regionen och medarbetarnas små möjligheter att påverka sitt eget arbete och därmed bidra till
utveckling av verksamheten. Frågan är dock om vem som kan eller bör göra vad. Vad
är närmast en fråga för partierna att bilda opinion om och vad är mera en fråga för
regionens förvaltande ansvar?
När det gäller det förvaltande ansvaret tyder forskning (Quality of Government) på
att en objektiv, saklig och opartisk byråkrati är det som genererar välfärd åt medborgarna. Regionstyrelseförvaltningen noterar vidare att Sveriges Kommuners och
Landstings programberedning är på några motionen liknande frågor i sin slutrapport,
Vem kör egentligen. I rapporten anförs (se s. 27) bl.a. att ”[i] stora organisationer kan
man inte förvänta sig att varje medarbetare ska känna till och uppfatta alla politiska
mål. Däremot måste var och en vara införstådd med de mål som man själv ska bidra
till att förverkliga. Här har chefers förutsättningar att leda sin personal stor betydelse.
Antal underställd personal, tillgång till verksamhetsnära administrativt stöd har
uppmärksammats som viktiga faktorer för att chefer ska kunna utöva sitt ledarskap.”
forts

62 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-06-12

RS § 215 forts
RS 2017/861

Med detta sagt anser regionstyrelseförvaltningen att det är förenat med svårigheter att
genomföra en bred genomgång av området. Mindre breda frågor och mera
preciserade direktiv krävs. Även med beaktande av den påtagliga begränsningen av
administrativa resurser kan regionstyrelseförvaltningen inte åta sig utredningen med
utsikt att kunna rapportera något av värde inom rimlig tid. Därför föreslås att
motionen avslås.
Utifrån begärd komplettering har det inte framkommit något ytterligare som ändrar
regionstyrelseförvaltningens bedömning varför motionen föreslås att avslås.
Ärendets behandling under mötet

Thomas Gustafson (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag om avslag på
motionen och Thomas Gustafsons yrkande om bifall till motionen och finner att
motionen ska avslås.
Omröstning begärs. Ja för avslag på motionen. Nej för bifall till motionen. Följande
röstar ja: Anna Hrdlicka (M), Lena Eneqvist (S), Anders Thomasson (L), Eva Ahlin
(C), Fredrik Gradelius (C), Stefan Wramner (M), Johan Thomasson (L), Filip Reinhag
(S), Isabel Enström (MP), Aino Friberg Hansson (S), Håkan Ericsson (S), Tommy
Gardell (S), Lars Engelbrektsson (SD) och Eva Nypelius (C). Följande röstar nej:
Thomas Gustafson (V). Regionstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag att
motionen avslås.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-09-25
Regionstyrelseförvaltningen 2019-04-29
Skickas till
Miljö- och byggnämnden

63 (70)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

2017-09-25

Motion till regionfullmäktige

Stärk demokratin
En stark demokrati är ett avgörande fundament i ett bra och väl fungerande samhälle. Demokratin är
inte något vi kan ta för given utan den måste ständigt återerövras och utvecklas. På flera sätt har
Region Gotland, och landets andra kommuner, ett särskilt ansvar att bidra till detta återerövrande
och denna utveckling. Genom den lokala demokratin kan vi konkret visa demokratins förtjänster och
möjligheter. Genom att viktiga verksamheter i samhället drivs enligt demokratiska principer kan vi
visa hur demokratiska värderingar bidrar till att bygga ett samhälle som är bra för alla.
Genom demokratiska val och en öppen debatt är Region Gotland ett viktigt exempel på lokal
demokrati men vi menar att det också finns stora möjligheter och behov av att tydligare lyfta fram
det demokratiska uppdraget.
De senaste decennierna har inneburit privatiseringar, mer affärsinriktade styrmodeller och en ökad
juridifiering av offentligt finansierade verksamheter. Detta har sammantaget lett till att demokratin
försvagats. En försvagning som vi menar att det är dags att återta. Ett återtagande som känns extra
angeläget i ett läge där vi dessvärre har anledning att känna fler hot mot demokratin än vi gjort på
mycket länge.
Exakt vilka förändringar som bör göras vill vi inte peka ut just nu. Vi tror att en bred debatt är bästa
sättet att utveckla vår organisation och verksamhet i mer demokratisk riktning men vi vill redovisa
några angelägna områden som bör prövas:
•
•
•

Alldeles för många medarbetare i Region Gotland upplever för små möjligheter att påverka
sitt eget arbete och att bidra till en utveckling av verksamheten.
Gotlänningarna har ett för svagt förtroende för Region Gotlands vilja och förmåga att
medverka till en bra utveckling.
De politiska ambitionerna får för svagt genomslag på många områden.

Utgångspunkten för vår bedömning är egna erfarenheter och kunskaper men vi tycker också att den
medborgarundersökning som gjordes 2016 ger stöd för vår bild.
Gotland får svaga resultat i den del som handlar om hur medborgarna i Region Gotland ser på sitt
inflytande i kommunen.
•

Bara en kommun får sämre omdöme än Gotland på frågan om ”invånarnas möjligheter att
påverka inom de kommunala verksamheterna”.

•

Bara två kommuner har sämre omdöme än Gotland på frågan ”hur väl politiska beslut
genomförs”. Det gäller också på frågan ”hur kommunens högre tjänstemän arbetar för
kommunens bästa”.

En hel del inom regionens organisation och arbete kan och bör förbättras. Men det är också viktigt
att regionen stöder och stimulerar en bra diskussion om våra gemensamma angelägenheter.
Exempel på detta kan vara att erbjuda bra och generösa möjligheter att använda kommunala lokaler
eller att upplåta plats så att politiska och andra budskap kan spridas, till exempel genom att
anslagstavlor finns tillgängliga.
Vi föreslår därför
att regionstyrelsen genomför en bred genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla
demokratin i och genom den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de idéer
som redovisas i motionen.

För Vänsterpartiets fullmäktigegrupp

Saga Carlgren

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/861
29 april 2019

Stefaan de Maecker

Regionstyrelsen

Motion. Stärk demokratin
Förslag till beslut

•

Motionen avslås

Sammanfattning

Ledamoten Saga Carlgren (V) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen genomför
en bred genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla demokratin i
och genom den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de
idéer som redovisas i motionen.
Ärendet behandlades på regionstyrelsens arbetsutskottets sammanträde den 17
januari 2018 där det återremitterades. Det efterfrågades en komplettering med
information om vad som redan har genomförts och vilket pågående arbete som finns
inom området.
Ärendebeskrivning

Ledamoten Saga Carlgren (V) har i en motion föreslagit att regionstyrelsen genomför
en bred genomgång av regionens möjligheter att stödja och utveckla demokratin i
och genom den kommunala organisationen och verksamheten i enlighet med de
idéer som redovisas i motionen.
Ärendet behandlades på regionstyrelsens arbetsutskottets sammanträde den 17
januari 2018 där det återremitterades. Det efterfrågades en komplettering med
information om vad som redan har genomförts och vilket pågående arbete som finns
inom området.
Under 2018 har ett flertal insatser gjorts för att stärka området demokrati och
inflytande. Som exempel kan nämnas följande:


Dialogmöten med medborgare har genomförts i samarbete mellan
regionstyrelsen och tekniska nämnden kring strategi för hållbart serviceutbud
och framtidens kollektivtrafik. Utvärderingen visade att mer än 90% var
nöjda eller mycket nöjda med mötena.
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En regiongemensam medarbetarenkät har genomförts med syfte att beskriva
upplevelsen av arbete och arbetsmiljö bland medarbetarna i Region Gotland.
Den ingår som en naturlig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet och är ett
verktyg för att utveckla regionen som en god arbetsgivare där medarbetarna
känner engagemang, trivsel, ansvar och arbetsglädje. Utifrån enkäten tas
handlingsplaner fram för att genomföra förbättringsaktiviteter under året.



För att stärka samarbetet mellan politiker och tjänstemän i svåra frågor har
ett utvecklingsarbete gjorts inom tekniska nämnden. Stöd har givits från
regionstyrelseförvaltningen i samarbete med konsult från SKL.



En revisionsrapport rörande granskning av verkställighet av fullmäktiges och
styrelsens beslut har lämnats och besvarats med information om pågående
arbete för att förstärka informationshantering, utveckling av styrande
dokument, tydligare uppdragsuppföljning och vikten av tydliga
beslutsformuleringar. Samtliga viktiga områden för att stärka genomslag för
politiska beslut.



Region Gotland har en servicepolicy som beskriver grunden för den service
regionen erbjuder oavsett vilken verksamhet det handlar om och att
öppenhet, tillgänglighet och dialog är verktyg vi använder oss av i alla våra
kontakter. Servicepolicyn har reviderats och ett förbättringsarbete har startats
upp i koncernledningsgruppen kring service och tillgänglighet.



Flera kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för alla kommunikatörer
i Region Gotland med fokus på normkritik, aktuell utveckling av digitala
medier och det nya webbdirektivet för ökad tillgänglighet.

Regionstyrelsen gav den 26 oktober 2017 regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
sammanställa förslag på aktiviteter och arbetssätt som kan öka delaktighet utifrån
delaktighetsindex (RS2017/140, RS20171026 §257). Uppdraget redovisades den 27
november 2018 för arbetsutskottet (RS2018/854, RSAU20181127 §376) och innehöll
förslag på en handlingsplan för ökad delaktighet. Ärendet återremitterades till
regionstyrelseförvaltningen för ytterligare beredning.
Bedömning

Sedan tidigare har regionstyrelseförvaltningen anfört följande:
Regionstyrelseförvaltningen delar motionärens bedömning att några angelägna
områden att komma till rätta med är medborgarnas låga tillit till regionen, det låga
genomslaget för de förtroendevaldas beslutade målstyrning i regionen och
medarbetarnas små möjligheter att påverka sitt eget arbete och därmed bidra till
utveckling av verksamheten. Frågan är dock om vem som kan eller bör göra vad. Vad
är närmast en fråga för partierna att bilda opinion om och vad är mera en fråga för
regionens förvaltande ansvar?
När det gäller det förvaltande ansvaret tyder forskning (Quality of Government) på att en
objektiv, saklig och opartisk byråkrati är det som genererar välfärd åt medborgarna.
Regionstyrelseförvaltningen noterar vidare att Sveriges Kommuners och Landstings
programberedning är på några motionen liknande frågor i sin slutrapport, Vem kör
egentligen. I rapporten anförs (se s. 27) bl.a. att ”[i] stora organisationer kan man inte
förvänta sig att varje medarbetare ska känna till och uppfatta alla politiska mål.
Däremot måste var och en vara införstådd med de mål som man själv ska bidra till
att förverkliga. Här har chefers förutsättningar att leda sin personal stor betydelse.
Antal underställd personal, tillgång till verksamhetsnära administrativt stöd har
uppmärksammats som viktiga faktorer för att chefer ska kunna utöva sitt ledarskap.”
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/861

Med detta sagt anser regionstyrelseförvaltningen att det är förenat med svårigheter att
genomföra en bred genomgång av området. Mindre breda frågor och mera
preciserade direktiv krävs. Även med beaktande av den påtagliga begränsningen av
administrativa resurser kan regionstyrelseförvaltningen inte åta sig utredningen med
utsikt att kunna rapportera något av värde inom rimlig tid. Därför föreslås att
motionen avslås.
Utifrån begärd komplettering har det inte framkommit något ytterligare som ändrar
regionstyrelseförvaltningens bedömning varför motionen föreslås att avslås.
Beslutsunderlag

Saga Carlgrens motion den 25 september 2017, Stärk demokratin
Beslut om återremiss RS2017/861, RSAU20180117 §22

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 246

Motion. Utveckla Hemse vårdcentral

RS 2018/688
AU § 221

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Lena Grund (L) yrkar i motion Satsa på primärvården i Hemse- utveckla till en
lättakut och äldrevårdscentral på följande:
-

Uppdraget för Hemse vårdcentral säkras och utvecklas för att långsiktigt
tillhandahålla det som per definition är primärvårdens uppdrag.
- Behovet av geriatrisk kompetens tillhandahålls. Detta kan också utgöra ett
kompetenstillskott till de enheter på lasarettet som behandlar sjukdomstillstånd
med geriatrisk relevans.
- Stödet till cancerpatienter förstärks med kontaktsjuksköterska som samarbetar
med läkare och rehab på vårdcentralen vilket önskas i processen Standardiserade
vårdförlopp.
- Uppföljning förbättras efter stroke och hjärtattack i enlighet med Öppna
jämförelser.
- Öppettiderna förlängs för att öka tillgängligheten och möta upp den stora
volymen av telefonsamtal och för att klara patientkontraktet.
- Kriterierna för att nyttja drop-in ses över.
- Mobil röntgen tillhandahålls som kan minimera besök på lasarettet.
- Plan görs för att identifiera och successivt införa fler IT-lösningar.
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som efter en intern
återremiss inkommit med svar.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-13
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2019-06-18, § 70
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-02

54 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion till Regionfullmäktige Gotland
Satsa på primärvården i Hemse - utveckla till en lättakut och äldrevårdscentral
Utveckling ökar Gotlands möjligheter att möta framtida förändringar. Det går inte att satsa på att
ingen förändring behövs.
Beträffande vården finns ett ytterst viktigt och tydligt budskap från patienter och medborgare - man
önskar en ökad tillgänglighet till sjukvårdens första linje - primärvården. Liberalerna vill göra Hemse
vårdcentral till en vårdcentral med många möjligheter.
Av hälso- och sjukvårdens strategiska plan för 2019-2021 framgår att med närhet avses flera
dimensioner; dels geografiskt, dels tillgänglighetsmässigt i form av öppettider, fysiska/digitala möten
och kontaktmöjligheter men också relationellt vilket skapas genom kontinuitet, samordning, trygghet
och kompetens. Liberalerna vill att Hemse vårdcentral skall utgöra en sådan bas. Hemse vårdcentral
är redan idag en framgångsrik utbildningsvårdcentral och har ett bra teamarbete. Bra
förutsättningar för att utvecklas.
Vården har stora möjligheter att använda IT-lösningar i betydligt större utsträckning än idag. Både på
Gotland och i samarbete med vårdgivare i andra landsting, det är en viktig strategisk fråga för hälsooch sjukvården på Gotland. Liberalerna vill skapa satsningar på fler it-lösningar, skapa
grundförutsättningar så den tekniska utrustningen är lättanvänd och tillgänglig samt med tillgång till
adekvat support.
Liberalerna vill också att en mobil röntgenutrustning tillhandahålls i Hemse för att underlätta t ex för
de äldre, som idag bara har lasarettet att tillgå för fastställande av vissa diagnoser som kanske kunde
ha lösts och behandlats i Hemse, med it-teknikens hjälp.
Liberalerna vill tillföra geriatrisk kompetens i Hemse för att möta den demografiska utmaning med en
åldrande befolkning, som vi vet kommer, speciellt på Gotland. Att bygga ut primärvården genom att
öka kompetensen förefaller förnuftigt både ur ekonomisk och humanitär synvinkel. Kanske att detta
kan bli modellen för att slippa bygga för många personalkrävande äldreboenden. En
äldrevårdscentral är målet.
Det behövs också resurser inom primärvården för cancerpatienter och det behövs mer uppföljning av
stroke och hjärtattacker i den nära vården.
För att uppfylla krav på kvalitet, tillgänglighet, kompetensutveckling, handledning och deltagande i
olika utvecklingsarbeten behövs en viss storlek på en vårdcentral. Vilken storlek detta innebär är
direkt relaterad till uppdragets utformning.
Jag yrkar:
•
•
•

Att uppdraget för Hemse vårdcentral säkras och utvecklas för att långsiktigt
tillhandahålla det som per definition är primärvårdens uppdrag.
Att behovet av geriatrisk kompetens tillhandahålls. Detta kan också utgöra ett
kompetenstillskott till de enheter på lasarettet som behandlar sjukdomstillstånd
med geriatrisk relevans
Att stödet till cancerpatienter förstärks med kontaktsjuksköterka som samarbetar
med läkare och rehab på vårdcentralen vilket önskas i processen Standardiserade
vårdförlopp

•
•
•
•
•

Att uppföljning förbättras efter stroke och hjärtattack i enlighet med Öppna
jämförelser
Att öppettiderna förlängs för att öka tillgängligheten och möta upp den stora
volymen av telefonsamtal och för att klara patientkontraktet.
Att kriterierna för att nyttja drop-in ses över.
Att en mobil röntgen tillhandahålls som kan minimera besök på lasarettet
Att en plan görs för att identifiera och successivt införa fler it-lösningar

Hemse den 18 juni 2018

Lena Grund (L)

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/688
2 augusti 2019

Veronica Hermann

Regionstyrelsen

Motion. Utveckla Hemse vårdcentral
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.

Bakgrund

Lena Grund (L) yrkar i motion Satsa på primärvården i Hemse- utveckla till en
lättakut och äldrevårdscentral på följande:









Att uppdraget för Hemse vårdcentral säkras och utvecklas för att långsiktigt
tillhandahålla det som per definition är primärvårdens uppdrag.
Att behovet av geriatrisk kompetens tillhandahålls. Detta kan också utgöra ett
kompetenstillskott till de enheter på lasarettet som behandlar
sjukdomstillstånd med geriatrisk relevans
Att stödet till cancerpatienter förstärks med kontaktsjuksköterska som
samarbetar med läkare och rehab på vårdcentralen vilket önskas i processen
Standardiserade vårdförlopp
Att uppföljning förbättras efter stroke och hjärtattack i enlighet med Öppna
jämförelser
Att öppettiderna förlängs för att öka tillgängligheten och möta upp den stora
volymen av telefonsamtal och för att klara patientkontraktet.
Att kriterierna för att nyttja drop-in ses över.
Att en mobil röntgen tillhandahålls som kan minimera besök på lasarettet
Att en plan görs för att identifiera och successivt införa fler it-lösningar

Ärendebeskrivning
Motionen har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden som efter en intern
återremiss inkommit med svar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att motionen kan anses besvarad med
hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande.
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Beslutsunderlag

Motion. Utveckla Hemse Vårdcentral, in 2018-06-18
Yttrande av motionVer3, in 2019-06-18
HSN§ 70 RS Remiss – Motion Utveckla Hemse Vårdcentral, in 2019-06-18

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
HSN
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-13

HSN § 70

HSN § 70

RS Remiss - Motion. Utveckla Hemse
vårdcentral

HSN 2018/364
HSN-AU § 60

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad
med nedanstående motivering.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till en fortsatt utveckling av den
primära vården på Gotland med inriktning på digitala lösningar.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i verksamhetsplan
2020 tydligt inkludera en fortsatt satsning på den primära vården där också en
bedömning av möjligheten att inrätta röntgen och utökad provtagning på
Hemse vårdcentral ska omfattas.

Lena Grund (L) har i en motion 2018-06-18 lämnat en rad förslag syftande till
förändringar av Hemse vårdcentrals uppdrag. Motionen innehåller förslag om
satsningar på vårdcentralen i Hemse i form av utveckling till lättakut och genom
etablering av röntgenverksamhet.
Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott beslutade på sitt sammanträde 2019-0123 (HSN-AU § 6) att återremittera ärendet då en djupare beskrivning ansågs behövas
i underlaget gällande möjligheten till röntgen på Hemse vårdcentral. Förvaltningen
har nu gjort en fördjupad beskrivning vilken presenteras i ärendets tjänsteskrivelse.
Bedömning

Förvaltningen instämmer i att primärvårdens uppdrag behöver säkras men att det
måste ske för all primärvårdsverksamhet oavsett lokalisering eller driftsform. Flera av
motionens föreslagna åtgärder har redan påbörjats genom strategiska beslut.
Vårdcentralen i Hemse bedriver ett aktivt utvecklingsarbete där bland annat
införande av självmonitorering har visat sig ge goda resultat.
En av de viktigaste förutsättningarna är tillgång till kompetent personal. Satsningar
görs därför på fler ST-läkare inom allmänmedicin samt vidareutbildning till
specialistsjuksköterska. Att rekrytera geriatriker till vårdcentraler har inte bedömts
möjligt på grund av dagens utmaningar att kompetensförsörja. Istället har ett
strategiskt val gjorts att satsa på det mobila äldresjukvårdsteamet.
För patienter med cancersjukdomar har kontaktsjuksköterskor med ansvar för
behandling och kontakt med berörda patienter etablerats. Arbete pågår för att även
skapa möjligheter för kontaktsjuksköterska på vårdcentral.
För att förbättra uppföljningen av patienter efter stroke och hjärtinfarkt har ett ITbaserat uppföljningssystem införts. Systemet har implementerats under 2017-2018.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-13

HSN § 70

Vårdcentralerna och sjukvårdsledningen följer kontinuerligt statistik på
tillgängligheten via telefon och möjligheten att vid behov få tid till läkarbesök.
Resultatet är för vissa vårdcentraler inte tillräckligt bra. Hemse vårdcentral har dock
nått telefonmålet under tio av de tolv senaste månaderna och besöksmålet under sju
av de tolv senaste månaderna.
Att införa röntgenundersökningsmöjlighet har visat positiv effekt vid andra
vårdcentraler nationellt. En möjlig förbättring som identifierats för Hemse
vårdcentral är att patienter som remitteras för lungröntgen skulle kunna hanteras
snabbare. Årligen remitteras från Hemse 275-300 patienter för sådan undersökning.
Införande av en egen röntgenverksamhet förutsätter både investering i utrustning
samt bemanning med röntgensjuksköterska. I nuläget bedöms inte erforderligt
investeringsutrymme finnas och dessutom föreligger stora rekryteringssvårigheter av
röntgenpersonal. Införande av röntgen ses därför inte som möjligt i dagsläget.
Arbetet att förstärka digitaliseringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen pågår.
Förvaltningen har också ett uppdrag från nämnden att ta fram en strategisk planering
för digitalisering för att ytterligare förstärka möjligheterna till nya arbetssätt med IT
som stöd.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Madelene Gadd Wäss (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut men med
förändringen att beslutspunkt tre ändras till att omfatta endast vårdcentralen i
Hemse.
Filip Reinhag (S) yrkar instämmande av Anita Jonsson (MP) bifall till arbetsutskottets
förslag till beslut.
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) ställer Madelene Gadd Wäss (M) yrkande mot Filip
Reinhags (S) yrkande och finner att Madelene Gadd Wäss (M) yrkande vunnit bifall.
Votering begärs.
Hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Madelene Gadd Wäss (M) yrkande.
Nej-röst för Filip Reinhags (S) yrkande.
Voteringens utfall:
7 ja-röster: Bibbi Olsson (C), Eva Engström (C), Rebeca Gajardo Angel (C), Gunnar
Solin (M), Madelene Gadd Wäss (M), Mats-Ola Rödén (L), Dennis Söderström (-).
6 nej-röster: Filip Reinhag (S), Lennart Petersson (S), Kristiina Hansson (S), Therese
Livemo (V), Anita Jonsson (MP), Greger Eneqvist (S).
Med 7 ja-röster mot 6 nej-röster beslutar hälso- och sjukvårdsnämnden enligt
Madelene Gadd Wäss (M) yrkande.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-06-13

HSN § 70

Bakgrund HSN-AU § 60
Diskussion och resonemang kring motionen och utvecklingen av vårdcentralernas
uppdrag liksom den primära vården.
Yrkanden
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt
lämnar följande tilläggsyrkanden:
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till en fortsatt utveckling av den
primära vården på Gotland med inriktning på digitala lösningar.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i verksamhetsplan
2020 tydligt inkludera en fortsatt satsning på den primära vården där också en
bedömning av möjligheten att inrätta röntgen och utökad provtagning på
vårdcentraler ska omfattas.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige anse motionen besvarad
med nedanstående motivering.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig positiv till en fortsatt utveckling av den
primära vården på Gotland med inriktning på digitala lösningar.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i verksamhetsplan
2020 tydligt inkludera en fortsatt satsning på den primära vården där också en
bedömning av möjligheten att inrätta röntgen och utökad provtagning på
vårdcentraler ska omfattas.
Beslutsunderlag

Motion. Utveckla Hemse vårdcentral 2018-06-18
Tjänsteskrivelse daterad 13 maj 2019
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 247

Motion. Beredskap att hantera kris och ofred

RS 2018/686
AU § 223

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad.

Liberalerna har genom Claes Nysell (L) i motion yrkat att regionstyrelsen uppdras att
göra en kartläggning av olika krisscenarion och kopplar uppdrag utifrån kartläggningen till förvaltningarna för att klara den operativa driften.
Region Gotland genomför förlöpande, i samverkan med Länsstyrelsen, uppdatering
av den regionala risk- och sårbarhetsanalysen vilken också beaktas i det arbete och
planering som genomförs såväl regionövergripande som i förvaltningarnas planering.
I den nu gällande, och av regionfullmäktige antagna, planen för allvarliga och extraordinära händelser i Region Gotland anges i ett av de övergripande målen att det
inom Region Gotlands verksamhetsområden ska genomföras risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa analyser ska utgöra ett viktigt underlag i planen för allvarlig och
extraordinära händelser.
I den årliga uppföljning som görs av Länsstyrelsen, överenskommelsen mellan staten
och Sveriges kommuner och landsting (SKL), så konstateras att Region Gotland
uppfyller de krav som staten ställer inom krisberedskapsområdet.
I revisorernas sammanfattning av PwC granskning av kris- och katastrofberedskapen
anges, enligt motionen, att Region Gotland inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig
krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheternas riktlinjer. Denna
skrivning har kommenterats i det yttrande (RS 2018/474) som lämnades till
regionens revisorer den 11 juli 2018. Revisorerna hade sex uppsatta kontrollmål varav
tre är helt uppfyllda och tre är delvis uppfyllda, vilket vi anser vara positivt och i
enlighet med vår uppfattning. Att vi inte fullt uppfyller tre av dessa kontrollmål
innebär inte att vi inte uppfyller lagens krav.
Utveckling Det senaste året har nya överenskommelser träffats mellan staten och
SKL både när det gäller krisberedskap och civilt försvar. I överenskommelserna ges
kommuner och regioner (landsting) tydliga uppdrag både inom krisberedskap och
civilt försvar bl a utifrån det förändrade omvärldsläget - uppdrag som också innehåller ett omfattande stöd från staten både på nationell och på regional nivå. Arbetet
inom detta ska ha påbörjats senast 2020-12-31 framförallt inom civilt försvar.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 247 forts
RS 2018/686

I Region Gotlands, i många avseenden, samhällsviktiga verksamhet är vi oerhört
beroende av fungerade infrastruktur som andra myndigheter eller privata aktörer
ansvarar för bl a då det gäller läkemedelslagring, färjetrafik, telekommunikationer
med mera. Detta är några exempel på områden som nu belyses särskilt nationellt för
att skapa en motståndskraft i det svenska samhället med anledning av det förändrade
omvärldsläget.
Regeringen har även gett Gotland (Länsstyrelsen och Försvarsmakten) ett särskilt
uppdrag under perioden 2018-2020 när det gäller utvecklingen av totalförsvarsplaneringen på ön. Utvecklingssatsningen belyser ett antal viktiga samhällsviktiga
områden i sitt arbete bl a energiförsörjning, hälso- och sjukvård, kommunalteknisk
försörjning, information och kommunikation, livsmedel, skydd och säkerhet samt
transporter. Region Gotland medverkar aktivt i detta arbete samt leder arbetet inom
några områden, hälso- och sjukvård samt kommunalteknisk försörjning. Region
Gotland medverkar även i såväl styrgrupp som referensgrupp i detta arbete.
Inom Region Gotland har också krisberedskapsorganisationen under det senaste året
förstärkts med ytterligare medarbetare, för att kunna möta upp de nya kraven från
staten utifrån nämnda överenskommelser. En översyn av en mängd planer och
processer har inletts kopplat till detta arbete, exempelvis:
- risk- och sårbarhetsanalys
- plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser
- katastrofplan för hälso- och sjukvården
Utöver detta har ett omfattande utbildnings- och övningsprogram tagits fram för
perioden 2020-2022 riktat både mot politiker- och tjänstemannaorganisationen.
För att ytterligare betona vikten av detta arbete så fastställde regionfullmäktige den
17 juni i Region Gotlands styrkort ett mål kopplat till detta område som lyder:
- Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
Detta ger ytterligare tyngd år det arbete som nu ska göra inom Region Gotlands olika
verksamheter de kommande åren kopplat till det förändrade omvärldsläget.
Sammantaget är detta ett arbete som kommer att stärka det gotländska samhällets
motståndskraft mot olika samhällsstörningar i såväl vardag som höjd beredskap och
därmed öka tryggheten hos såväl medborgare som besökare.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-09
56 (63)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Förbättra regionens förmåga att hantera kris och ofred
I händelse av kris är det den som ansvarar för en verksamhet i normala
situationer, som har motsvarande ansvar vid en störning. Region Gotland
ansvarar för många områden, bland annat; sjukvård, hamnverksamhet, skolor,
vatten och avlopp, äldrevård och omsorg.
Regionen skall också ansvara för samverkan med andra myndigheter. Gotland
har ett mycket utsatt läge om det blir störningar i varutillförsel även i fredstid.
PWC har genomfört en revision ”Granskning av kris- och katastrofberedskap –
Region Gotland”. Granskningen avgränsar sig till regionstyrelse och HSN. Enligt
rapporten har regionen inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig krisberedskap i
enlighet med lagstiftning och myndigheters riktlinjer.
Det operativa ansvaret; att se till att det finns vatten, att skolor fungerar, att
medborgarna kan få information, att det finns mediciner, att
hamnverksamheten fungerar och mycket annat vilar på förvaltningarna
Jag yrkar därför att:
 Regionstyrelsen uppdras att göra en kartläggning av olika krisscenarion,
och kopplar uppdrag utifrån kartläggningen till förvaltningarna för att
klara den operativa krishanteringen.
2018-06-18

Claes Nysell

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2018/686
9 juli 2019

Christer Stoltz, Beredskapschef

Regionstyrelsen

Motion. Förbättra förmåga att hantera kris och ofred
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att rubricerad motion anses vara
besvarad med denna skrivelse

Sammanfattning

Bakgrund
Liberalerna har genom Claes Nysell i motion daterad 2018-06-18 yrkat att
regionstyrelsen uppdras att göra en kartläggning av olika krisscenarion och kopplar
uppdrag utifrån kartläggningen till förvaltningarna för att klara den operativa driften.
Bedömning
Region Gotland genomför förlöpande, i samverkan med Länsstyrelsen, uppdatering
av den regionala risk- och sårbarhetsanalysen vilken också beaktas i det arbete och
planering som genomförs såväl regionövergripande som i förvaltningarnas planering.
I den nu gällande, och av regionfullmäktige antagna, planen för allvarliga och
extraordinära händelser i Region Gotland anges i ett av de övergripande målen att det
inom Region Gotlands verksamhetsområden ska genomföras risk- och
sårbarhetsanalyser. Dessa analyser ska utgöra ett viktigt underlag i planen för allvarlig
och extraordinära händelser.
I den årliga uppföljning som görs av Länsstyrelsen, överenskommelsen mellan staten
och Sveriges kommuner och landsting (SKL), så konstateras att Region Gotland
uppfyller de krav som staten ställer inom krisberedskapsområdet.
I revisorernas sammanfattning av PwC granskning av kris- och katastrofberedskapen
anges, enligt motionen, att Region Gotland inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig
krisberedskap i enlighet med lagstiftning och myndigheternas riktlinjer.
Denna skrivning har kommenterats i det yttrande (RS 2018/474) som lämnades till
regionens revisorer den 11 juli 2018.
Revisorerna hade sex uppsatta kontrollmål varav tre är helt uppfyllda och tre är delvis
uppfyllda, vilket vi anser vara positivt och i enlighet med vår uppfattning.
Att vi inte fullt uppfyller tre av dessa kontrollmål innebär inte att vi inte uppfyller
lagens krav.
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Utveckling
Det senaste året har nya överenskommelser träffats mellan staten och SKL både när
det gäller krisberedskap och civilt försvar. I överenskommelserna ges kommuner och
regioner (landsting) tydliga uppdrag både inom krisberedskap och civilt försvar bl a
utifrån det förändrade omvärldsläget - uppdrag som också innehåller ett omfattande
stöd från staten både på nationell och på regional nivå.
Arbetet inom detta ska ha påbörjats senast 2020-12-31 framförallt inom civilt försvar.
I Region Gotlands, i många avseenden, samhällsviktiga verksamhet är vi oerhört
beroende av fungerade infrastruktur som andra myndigheter eller privata aktörer
ansvarar för bl a då det gäller läkemedelslagring, färjetrafik, telekommunikationer
med mera. Detta är några exempel på områden som nu belyses särskilt nationellt för
att skapa en motståndskraft i det svenska samhället med anledning av det förändrade
omvärldsläget.
Regeringen har även gett Gotland (Länsstyrelsen och Försvarsmakten) ett särskilt
uppdrag under perioden 2018-2020 när det gäller utvecklingen av totalförsvarsplaneringen på ön. Utvecklingssatsningen belyser ett antal viktiga samhällsviktiga
områden i sitt arbete bl a energiförsörjning, hälso- och sjukvård, kommunalteknisk
försörjning, information och kommunikation, livsmedel, skydd och säkerhet samt
transporter.
Region Gotland medverkar aktivt i detta arbete samt leder arbetet inom några
områden, hälso- och sjukvård samt kommunalteknisk försörjning.
Region Gotland medverkar även i såväl styrgrupp som referensgrupp i detta arbete.
Inom Region Gotland har också krisberedskapsorganisationen under det senaste året
förstärkts med ytterligare medarbetare, för att kunna möta upp de nya kraven från
staten utifrån nämnda överenskommelser.
En översyn av en mängd planer och processer har inletts kopplat till detta arbete,
exempelvis:
- risk- och sårbarhetsanalys
- plan för hantering av allvarliga och extraordinära händelser
- katastrofplan för hälso- och sjukvården
Utöver detta har ett omfattande utbildnings- och övningsprogram tagits fram för
perioden 2020-2022 riktat både mot politiker- och tjänstemannaorganisationen.
För att ytterligare betona vikten av detta arbete så fastställde regionfullmäktige den
17 juni i Region Gotlands styrkort ett mål kopplat till detta område som lyder:
- Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
Detta ger ytterligare tyngd år det arbete som nu ska göra inom Region Gotlands olika
verksamheter de kommande åren kopplat till det förändrade omvärldsläget.
Sammantaget är detta ett arbete som kommer att stärka det gotländska samhällets
motståndskraft mot olika samhällsstörningar i såväl vardag som höjd beredskap och
därmed öka tryggheten hos såväl medborgare som besökare.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 248

Motion. Tillägg till allmänna lokala
ordningsföreskrifter

RS 2017/584
AU § 224

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen avslås med hänvisning till gällande lagstiftning. Varje ansökan om att få
förhyra mark behandlas och prövas av Tekniska nämnden som har avslagit
ansökningar från nazistiska organisationer med hänsyn till trygghet och säkerhet.

I regeringsformens 2 kapitel anges våra grundläggande fri- och rättigheter, i 2 kap. 1 §
regeringsformen anges att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och
religionsfrihet. Dessa grundläggande fri- och rättigheter kan efter bemyndigande i lag
begränsas genom annan författning, 2 kap. 20 § regeringsformen.
Sådana begränsningar får endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i
ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får inte göras på grund av politisk, religiös,
kulturell eller annan sådan åskådning, 2 kap. 21 § regeringsformen.
Utöver vad som anges i regeringsformen finns bestämmelser i ordningslagen, vilken
på ett uttömmande sätt reglerar förutsättningarna för när en allmän sammankomst
kan ställas in, upplösas eller förbjudas.
Att en kommun har rätt att meddela föreskrifter framkommer av regeringsformen
och kommunallagen. I 3 kap. 8 § ordningslagen anges att en kommun får meddela de
ytterligare föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den allmänna ordningen på offentlig plats.
Enligt 12 § samma kapitel får sådana föreskrifter inte angå förhållanden som redan är
reglerade enligt ordningslagen eller annan författning eller som enligt lag eller annan
författning kan regleras på annat sätt. Föreskrifterna får inte heller göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
Enbart nyttjandet av offentlig mark kan i sig inte anses vara en handling som stör
allmän ordning och säkerhet. Tillstånd till allmänna sammankomster och användande
av offentlig plats kan enligt ordningslagen inte vägras på någon annan grund än med
hänsyn till ordning och säkerhet. Hänsyn till det ideologiska innehållet i den opinionsyttring som åsyftas med sammankomsten eller användandet får inte förekomma.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-08-29

RS § 248 forts
RS 2017/584

Tilläggsförslaget i motionen innehåller ett allmänt förbud för en specifik politisk
organisation att hyra eller nyttja offentlig mark. Ett sådant förbud faller utanför
ramarna för kommunens föreskriftsrätt. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför
regionstyrelsen att avslå motionen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion. 2017-06-12
Tekniska nämnden 2019-05-22, § 133
Regionstyrelseförvaltningen 2019-07-05
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Motion:
Till:

Uthyrning av mark till nazister
Regionfullmäktige

För att ge reellt innehåll i de mänskliga rättigheterna, så att medborgarna kan hålla möten och demonstrationer i det offentliga rummet och på samägd mark, upplåter regionen kostnadsfritt mark,
och tillstånd ges av polisen. Rättigheterna regleras i regeringsformen och ger mötes- och demonstrationsrätt utan inblandning från staten. Att hyra ut regionens mark för mer varaktiga arrangemang
- t.ex. en utställarplats i anslutning till Almedalsveckan - är till skillnad från vad som gäller möten
och demonstrationer ingen mänsklig rättighet. Att hyra ut eller inte regleras av den allmänna avtalsfriheten, men naturligtvis också av krav på att inte diskriminera hyresgäster utan skälig grund för
det.
Men vare sig det är fråga om en allmän sammankomst som regleras av regeringsformen, eller om
ett avtal enligt den allmänna avtalsfriheten, omfattas den som hyr regionens mark av ordningslagen.
Till och med grundlagen regeringsformen ger utrymme för inskränkningar med hänsyn till den allmänna ordningen. I kapitel 2, § 24 står det: ”Mötesfriheten och demonstrationsfriheten får begränsas av hänsyn till ordning och säkerhet vid sammankomsten.”
Vad som menas med ”ordning och säkerhet” är inte självklart. Till viss del preciseras det i ordningslagen, men även denna lämnar utrymme för tolkningar: ”Tillstånd till en allmän sammankomst får
vägras endast om det är nödvändigt med hänsyn till ordningen eller säkerheten vid sammankomsten” (kap 2 §10). Ett exempel på när tillstånd inte bör beviljas med hänsyn till ordning och säkerhet,
är om det finns anledning att anta att brott kommer begås (jämför JO 4602-2014) .
Jag menar att det per definition finns anledning att anta att en nazistisk organisation kommer begå
brott vid en allmän sammankomst. Organisationens själva grund vilar på idéer som innebär hets mot
folkgrupp, och nazismen är till sin natur våldsam. För FN var Andra världskriget exempel nog för
att anse att nazistiska organisationer inte kan behandlas som andra – det är helt enkelt för farligt.
1965 antog FN Konventionen för avskaffande av rasdiskriminering (CERD) i vilket konventionsländerna gavs folkrättsligt stöd för - och åtog sig - att införa förbud mot nazistisk organisering. Sverige tillträdde konventionen 1972, men lever fortfarande inte upp till kraven, vilket vi får löpande
kritik från konventionens expertråd för.
Men exempel på nazismens inneboende hot mot ordning och säkerhet står inte bara att finna i historien. Också i Sverige idag ser vi exempel på att våldet och brottsligheten är oskiljbar från nazismen.
När stiftelsen Expo undersökte Nordiska motståndsrörelsens medlemmar framkom det att fler än
hälften var dömda för brott; 51% för våldsbrott och 49% för vapenbrott. Två medlemmar sitter i
skrivande stund häktade för flera bombdåd som åklagaren överväger att rubricera som terrorbrott.
Detta borde sammantaget ha inneburit att nazistiska Nordiska motståndsrörelsen aldrig beviljats
hyra regionens mark. Men eftersom lagarna är tolkningsbara skedde det, och med det en enorm förskjutning av vad som är acceptabelt i en demokrati. Visbys gator är nu inte längre en säker plats för

de grupper nazisterna riktar sitt våld mot, och många har därför inte möjlighet att delta i det öppna,
fria demokratiska samtalet. Jag menar att det är orimligt att en enskild tjänsteperson ges makten att
tolka lagen, och fatta beslut som får såhär förödande konsekvenser. Regionfullmäktige måste nu
vidta åtgärder för att säkerställa att detta inte sker igen.
Ordningslagen medger att kommuner upprättar lokala ordningsföreskrifter för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats, utifrån de specifika lokala behoven och omständigheterna.

Jag yrkar därför på
- Att följande stycke förs in i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Region Gotland:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter
att hyra eller nyttja offentlig mark. Med “nazistiska” avses de som själva definierar sig som nazistiska/nationalsocialistiska.”

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2017-06-12

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2017/584
5 juli 2019

Lisa Etzner

Regionstyrelsen

Motion, Tillägg till allmänna lokala ordningsföreskrifter.
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

Ärendebeskrivning

Regionfullmäktigeledamoten Elin Bååth (F!) har i en motion föreslagit att i de
Allmänna lokala föreskrifterna för Region Gotland görs följande tillägg:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att
hyra eller nyttja offentlig mark. Med ”nazistiska” avses de som själva definierar sig
som nazistiska/nationalsocialistiska.”
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Polismyndigheten. Länsstyrelsen har meddelat att den avstår ifrån att yttra sig
eftersom Länsstyrelsen är den instans som prövar de kommunala föreskrifternas
laglighet. Polismyndigheten har i sitt remissvar avstyrkt föreslaget tillägg i
ordningsföreskrifterna, eftersom tillägget är oförenligt med både ordningslagen och
grundlagen, varför polisen skulle vara förhindrad att tillämpa tillägget.
Tekniska nämnden avhördes inte förra gången ärendet var uppe för beslut i
regionstyrelsen (RS AU § 400), men har nu meddelat att de instämmer i
regionstyrelseförvaltningens och Polismyndighetens bedömning. Inför
Almedalsveckan 2018 ansökte en nazistisk organisation hos Polismyndigheten om att
hyra mark i Visby. Polismyndigheten remitterade ansökan till tekniska nämnden som
avstyrkte ansökan (TN § 95 2018-03-28). Polismyndigheten avslog därefter ansökan.
Tekniska nämndens beslut överklagades till förvaltningsrätten för laglighetsprövning
enligt kommunallagen. Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Region Gotland som markägare har således rätt att avstå från att hyra ut mark även
om någon ändring i den lokala ordningsstadgan inte görs.
Bedömning

I regeringsformens 2 kapitel anges våra grundläggande fri- och rättigheter, i 2 kap. 1 §
regeringsformen anges att var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet
och religionsfrihet.
Dessa grundläggande fri- och rättigheter kan efter bemyndigande i lag begränsas
genom annan författning, 2 kap. 20 § regeringsformen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Lisa Etzner

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/584

Sådana begränsningar får endast ske för att tillgodose ändamål som är godtagbara i
ett demokratiskt samhälle. Begränsningen får inte göras på grund av politisk, religiös,
kulturell eller annan sådan åskådning, 2 kap. 21 § regeringsformen.
Utöver vad som anges i regeringsformen finns bestämmelser i ordningslagen, vilken
på ett uttömmande sätt reglerar förutsättningarna för när en allmän sammankomst
kan ställas in, upplösas eller förbjudas.
Att en kommun har rätt att meddela föreskrifter framkommer av regeringsformen
och kommunallagen.
I 3 kap. 8 § ordningslagen anges att en kommun får meddela de ytterligare
föreskrifter för kommunen eller del av denna som behövs för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats.
Enligt 12 § samma kapitel får sådana föreskrifter inte angå förhållanden som redan är
reglerade enligt ordningslagen eller annan författning eller som enligt lag eller annan
författning kan regleras på annat sätt. Föreskrifterna får inte heller göra obefogade
inskränkningar i den enskildes frihet.
Enbart nyttjandet av offentlig mark kan i sig inte anses vara en handling som stör
allmän ordning och säkerhet. Tillstånd till allmänna sammankomster och användande
av offentlig plats kan enligt ordningslagen inte vägras på någon annan grund än med
hänsyn till ordning och säkerhet. Hänsyn till det ideologiska innehållet i den
opinionsyttring som åsyftas med sammankomsten eller användandet får inte
förekomma.
Tilläggsförslaget i motionen innehåller ett allmänt förbud för en specifik politisk
organisation att hyra eller nyttja offentlig mark. Ett sådant förbud faller utanför
ramarna för kommunens föreskriftsrätt. Regionstyrelseförvaltningen föreslår därför
regionstyrelsen att avslå motionen.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-12
Polismyndigheten 2017-09-07
Regionstyrelseförvaltningen 2017-11-03
RS AU § 400
TN § 133
Tjänsteskrivelse 2019-07-05
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-05-22

TN § 133

TN § 133

RS Remiss Motion. Uthyrning av mark till
nazister. Elin Bååth (Fi)

TN 2017/2302
TN AU § 115

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden instämmer i regionstyrelseförvaltningen och Polismyndighetens
bedömning.

Tekniska nämnden återremitterade ärendet 2019-04-24 § 112:
Tekniska nämnden återremitterar ärendet till tekniska nämndens presidium för vidare utredning.
Presidiet presenterar ett förslag till nämnden i maj enligt ordförande Karl-Johan Bobergs (C)
yrkande.
Elin Bååth (Fi) har i en motion föreslagit att i de Allmänna lokala föreskrifterna för
Region Gotland görs följande tillägg:
”Med hänsyn till den allmänna ordningen och säkerheten är det inte tillåtet för
nazistiska organisationer, nazistiska politiska partier eller nazistiska verksamheter att
hyra eller nyttja offentlig mark. Med ”nazistiska” avses de som själva definierar sig
som nazistiska/nationalsocialistiska.”
Motionen har remitterats till tekniska nämnden, Länsstyrelsen i Gotlands län och
Polismyndigheten. Länsstyrelsen har meddelat att den avstår ifrån att yttra sig.
Polismyndigheten har i remissvar avstyrkt föreslaget tillägg i ordningsföreskrifterna,
eftersom tillägget är oförenligt med både ordningslagen och grundlagen, varför
polisen skulle vara förhindrad att tillämpa tillägget.
Regionstyrelseförvaltningen anser i likhet med Polismyndigheten att det vore olagligt
att diskriminera mellan sökande beroende enbart på deras åsikter. Det är skäl nog att
rekommendera att regionstyrelsen avstyrker förslaget. När Polismyndigheten finner
att den inte skulle kunna tillämpa förslaget, även om det antogs, skulle föreskriften bli
en tom gest. Att använda regionens föreskriftsrätt till tomma gester är ägnat att
urholka tilltron till alla föreskrifter. Det är ytterligare ett skäl för att rekommendera
regionstyrelsen att avstyrka förslaget.
Regionstyrelsens arbetsutskott har begärt ytterligare beredning av ärendet och
samordning med tekniska nämndens hantering av frågan i annat sammanhang.
Bedömning

Teknikförvaltningen instämmer i regionstyrelseförvaltningen och Polismyndighetens
bedömning. Inför Almedalsveckan 2018 ansökte en nazistisk organisation hos
Polismyndigheten om att hyra mark i Visby. Polismyndigheten remitterade ansökan
till tekniska nämnden som avstyrkte ansökan (TN § 95 2018-03-28).
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2019-05-22

TN § 133

Polismyndigheten avslog därefter ansökan. Tekniska nämndens beslut överklagades
till förvaltningsrätten för laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förvaltningsrätten avslog överklagandet.
Region Gotland som markägare har rätt att avstå från att hyra ut mark även om
någon ändring i den lokala ordningsstadgan inte görs.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden instämmer i regionstyrelseförvaltningen och Polismyndighetens
bedömning.
Beslutsunderlag

Motion 2017-06-12
RSAU § 400 (2017-11-28)
Tjänsteskrivelse 2019-04-02
Skickas till
Regionstyrelsen
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-18

RS § 272

Motion. Konstgräsplaner

RS 2018/692
AU § 240

Regionstyrelsens förslag till regionfullmäktige
•

Motionen anses besvarad på så sätt att Region Gotland följer utvecklingen när det
gäller nya miljövänligare alternativ samt följer den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram gällande anläggande av nya konstgräsplaner.

I en motion från Eva Gahnström (C) föreslås att Region Gotland inte anlägger
konstgräsplaner där gummi- eller plastgranulat används. I motionen framförs det
främst miljöskäl men även att ny teknik finns tillgänglig där inget gummi- eller
plastgranulat används.
Konstgräsplaner har de senaste åren fått stor spridning i Sverige, dels för att
timmarna man kan nyttja på dem är större i jämförelse med en vanlig gräsplan samt
att de kan nyttjas året runt, det vill säga även vintertid.
På Gotland finns det fyra stycken konstgräsplaner, alla med granulat. Varav tre är i
Region Gotlands ägo.
2018 anlades vår senaste, på Säve. I och med det så vidtog vi alla rekommendationer
som finns gällande anläggande/underhåll och skötsel av nya konstgräsplaner som
Naturvårdsverket har. Vi har även följt Svenska fotbollsförbundets riktlinjer.
Dessa är bland annat att ha asfalt runt planen för uppsamling av granulatet, så att det
är lättare att återföra det på planen. De finns även granulatfällor i de rännstensbrunnarna som är vid planen, och vi har en skötselplan som är godkänd av Miljö och
hälsa.
Just nu pågår det forskning och utvecklig av andra alternativ än granulat på konstgräs
och Region Gotland följer den samt har kontakt med andra kommuner. Kork är ett
nytt fyllnadsmaterial som har testas på ett par planer i Sverige men som inte har slagit
väl ut då det är lättflyktigt och har blåst bort. Även blir det väldigt hårt under vintertid och är då svårt att spela på.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att avvakta och följa utvecklingen när det
gäller nya miljövänligare alternativ samt vid ett byte av konstgräset på Rävhagen följa
den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram gällande anläggande av nya konstgräsplaner.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-18

RS § 272 forts
RS 2018/692
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2018-06-18
Regionstyrelseförvaltningen 2019-08-19
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

MOTION
Till fullmäktige i Region Gotland
Angående konstgräsplaner
Spridningen av mikroplaster är ett stort hot mot främst de marina ekosystemen. Plasten kan leda till
döden direkt genom att den fastnar i mag-tarmsystemet och hindrar matsmältning och näringsupptag.
Sekundärt kan de kemikalier, som finns i plasten, ändra ynglens beteende så att de blir ett lättare byte
för större fiskar.
Mikroplaster är mikroskopiskt små plastrester som förr eller senare hamnar i haven. Där får små och
stora djur i sig plasten. Mikroplaster kommer från många olika källor och de vanligaste är:
 Väg- och däckslitage
 Konstgräsplaner
 Industriell produktion och hantering av primärplast
 Tvätt av syntetfibrer
 Båtbottenfärg
 Nedskräpning
Det är granulatet som ligger (eller skall ligga) på konstgräsplanens botten, som är orsaken till
spridning av mikroplast till sjöar och hav. Anledningen till att det behövs granulat är dels för att ge
svikt i mattan och dels för att stråna ska hålla sig upprätta. Granulatet består av gamla bildäck,
nytillverkat industrigummi eller mer miljövänlig kork. När spelarna kliver av planen följer en del
granulat med under skorna. Snöröjning och snösmältning avlägsnar stora mängder granulat och de
rinner rakt ner i dagvattenbrunnarna om det inte finns särskilda granulatfilter.
Nu finns det en ny form av konstgräs, som liknar vanligt gräs i utseende och känsla. Där används inget
gummi- eller plastgranulat och konstgräsmattan kan återvinnas.
I väntan på nationell lagstiftning finns det åtgärder, som snabbt kan vidtas på regional nivå. Ett enkelt
och effektivt sätt att minska spridningen av mikroplaster är att sluta anlägga konstgräsplaner med
gammal teknik.
Därför föreslår jag:
att Region Gotland inte anlägger konstgräsplaner där gummi- eller plastgranulat används.
Bro 180617

Eva Gahnström

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2018/692
19 augusti 2019

Pär Gustavsson

Regionstyrelsen

Motion. Konstgräsplaner
Förslag till beslut

•

Motionen avslås.

I en motion från Eva Gahnström (C) föreslås att Region Gotland inte anlägger
konstgräsplaner där gummi- eller plastgranulat används. I motionen framförs det
främst miljöskäl men även att ny teknik finns tillgänglig där inget gummi- eller plastgranulat används.
Konstgräsplaner har de senaste åren fått stor spridning i Sverige, dels för att
timmarna man kan nyttja på dem är större i jämförelse med en vanlig gräsplan samt
att de kan nyttjas året runt, det vill säga även vintertid.
På Gotland finns det fyra stycken konstgräsplaner, alla med granulat. Varav tre är i
Region Gotlands ägo.
2018 anlades vår senaste, på Säve. I och med det så vidtog vi alla rekommendationer
som finns gällande anläggande/underhåll och skötsel av nya konstgräsplaner som
Naturvårdsverket har. Vi har även följt Svenska fotbollsförbundets riktlinjer.
Dessa är bland annat att ha asfalt runt planen för uppsamling av granulatet, så att det
är lättare att återföra det på planen. De finns även granulatfällor i de rännstensbrunnarna som är vid planen, och vi har en skötselplan som är godkänd av Miljö och
hälsa, se bilaga.
Just nu pågår det forskning och utvecklig av andra alternativ än granulat på konstgräs
och Region Gotland följer den samt har kontakt med andra kommuner. Kork är ett
nytt fyllnadsmaterial som har testas på ett par planer i Sverige men som inte har slagit
väl ut då det är lättflyktigt och har blåst bort. Även blir det väldigt hårt under vintertid och är då svårt att spela på.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att avvakta och följa utvecklingen när det
gäller nya miljövänligare alternativ samt vid ett byte av konstgräset på Rävhagen följa
den vägledning som Naturvårdsverket tagit fram gällande anläggande av nya konstgräsplaner.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2018/692

Beslutsunderlag

Motion 2018-06-18

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-10-21

Handlingar till

Ärende 14

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Ny ersättare i Odinska fonden (efter Ylva Hoffman, S)
Berit Granberg (V), Linde Salands 708, 623 57 Hemse

b) Ny ersättare i tekniska nämnden (efter Renée Lingström, S)
Susanne Hafdelin (S), Lummelunda Kanalen 407, 621 71 Visby

c) Ny ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden (efter Nina Ruthström, Fi)
Sawsan Jaber (S), Allégatan 116 62151 Visby

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag

2019-10-21

Handlingar till

Ärende 15

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Regionfullmäktige har vid tidigare sammanträde, till olika nämnder
överlåtit (delegerat) nedanstående medborgarförslag för beslut.
Dessa återkommer nu för kännedom och anmälan till
regionfullmäktige.

Innehåll
• Alfred Wesths medborgarförslag om en plan för klimatomställning.
RS 2018/1284

• Regionstyrelsen 2019-09-18, § 273
• Medborgarförslag (inkom 2018-12-06)

Datum
2018-12-06 10:17

Ärendenummer
#8495

Sida
1(3)

Inskickat av: Alfred Alexander Lucas Westh

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Vi föreslår att Gotlands kommun fattar beslut i enlighet med medborgarförslaget om:
A. Att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin del för att nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning.
Planen ska inbegripa en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och uppnå nollutsläpp till år
2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö- och flygtrafik. Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och
förnybara energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på en utökad och gratis kollektivtrafik, på att minska transporterna och
skapa en fossilfri trafik, på att minska matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde, på klimatneutrala
bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb och en klimatsmart välfärd.
B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina
utsläpp i motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar.
C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som Kommunen genom sina fonder har placeringar i. (se
alternativ hos Klimatkommunerna), och istället investerar hållbara och fossilfria alternativ.
D. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att
årligen nå alla invånare och elever i kommunen.
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Beskrivning och motivering
Region Gotland bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen
»Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig.« FN:s
klimatkonvention
Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas väl under 2 grader C och vi ska vidta åtgärder för att begränsa uppvärmningen till max 1,5
grader. Det globala klimatavtalet i Paris 2015
I slutet av 2017 sände fler än 15 000 forskare från 184 länder en kraftig varning till mänskligheten. De menar att mänskligheten nu riskerar
sin framtid, och att vi med nuvarande trender rör oss mot omfattande mänskligt lidande och en katastrofal biologisk utarmning om.
I FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport (oktober 2018), Global Warming of 1.5°C , varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den
globala uppvärmningen blir 2 grader i stället för 1,5. IPCC:s rapport pekar mot att den halva graden kan bli avgörande för planetens framtid
att isarna på Grönland och i Antarktis destabiliseras på allvar någonstans i spannet mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Detta skulle
kunna innebära flera meters höjning av havsnivån.
FN-rapporten tar upp hur extrema väderhändelser som torka, tropiska stormar och översvämningar riskerar att bli betydligt allvarligare i det
högre scenariot. Vid två graders uppvärmning riskerar 2,4 miljarder människor att utsättas för värmeböljor varje år och nästan lika många
att lida av vattenbrist. Två miljarder människor kommer att beröras av översvämningar år 2050, jämfört med drygt 500 miljoner i dag.
Världens fiskfångster förväntas bli hälften så stora vid två graders uppvärmning i jämförelse med 1,5 grad. En konsekvens bland annat av
att världens korallrev nästan helt dör ut vid två grader.
Miljöprofessor Johan Rockström menar att rapporten visar att den gamla tvågradersgränsen inte längre gäller:
Fram tills för bara några år sedan trodde vi fortfarande att två grader var en hanterlig temperaturnivå. Nu förstår vi att det inte alls räcker,
att två grader är alldeles för farligt. Det är en planetär gräns som världen ska ta på yttersta allvar. Om vi väl når två grader visar den senaste
forskningen att det riskerar att obönhörligen knuffa oss upp till nivåer långt över två grader, för att naturen då kan tippa över och blir
självuppvärmande.
Det handlar om förstärkningsmekanismer genom exempelvis smältande permafrost, utsläpp av metan från havsbotten, regnskogsdöd i
Amazonas och förlusten av havsis på sommaren i Arktis.
Att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är möjligt inom fysikens lagar, men det skulle enligt rapporten kräva förändringar som saknar
motstycke. Begränsningen av den globala uppvärmningen till 1,5 grader kräver "snabba och långtgående" förändringar inom energi,
industri, byggnader, transporter och städer.
Runt 6000 vetenskapliga studier har bidragit med kunskapsläget. Det är nu upp till politiker i världens länder att omsätta rapportens
slutsatser i en genomgripande samhällsomställning. FN:s klimatpanels nya rapport bör utgöra grunden för den kommunala
omvärldsanalysen och politiken.
År 2017 ökade de globala utsläppen av koldioxid för första gången efter tre år av oförändrade utsläpp. Men miljöprofessor Johan
Rockström menar ändå att omställningen är möjlig:
Det som krävs är att man sätter vetenskapligt baserade gränser, det vill säga slutdatum för fossil energi. Sverige måste lägga sig på
nollutsläpp 2030, det vill säga om 12 år. Sedan måste styrmedel kopplas till de skarpa målen. Ta bort alla subsidier, lägg till en kolskatt och
sätt gränser då finns det en väg att klara det här.
FN-organet UNHCR analys visar att det till år 2050 kommer att finnas mellan 250 miljoner och en miljard klimatflyktingar, om vi inte
lyckas hejda uppvärmningen.
Inför klimatmötet i Paris 2015 rapporterade världens länder in sina åtaganden till FN:s klimatpanel och de motsvarar tillsammans en
uppvärmning på 2,7 - 3,5 grader, alltså en nivå som skulle få förödande konsekvenser för vår jord. Alla aktörer - privatpersoner,
organisationer, företag, myndigheter, regioner, kommuner - måste nu anstränga sig till sitt yttersta om vi ska lyckas vända utvecklingen.
Även vår kommun.
Vi behöver påbörja en reducering av koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga utsläppsminskningar på 10 % i absoluta termer . Det
visar en svensk forskningsgrupp bestående av Uppsala Universitet, CEMUS, CSD Uppsala och SLU. Vi vill att vår kommun tar fram en
klimatomställnings- och folkbildningsplan med målet att kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år 2030.

Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
gotlands-kommun-bor-starka-sitt-engagemang-i-klimatomstallningen_letter.pdf (48 KB)
Medborgarförslag Gotlands kommun .docx (151 KB)
Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.
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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
Alfred Alexander Lucas Westh
Adress
MEJERIGATAN 5 LGH 1212

Postnummer och ort
62145 VISBY

E-postadress
alfred.westh@hotmail.se
Notifieringar
E-post
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Medborgarförslag till Region Gotland, 2018-11-23/,
Visby
Region Gotland bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen
»Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet
inte blir farlig.« FN:s klimatkonvention
Ökningen av jordens medeltemperatur ska hållas ”väl under 2 grader C” och vi ska ”vidta åtgärder” för att
begränsa uppvärmningen till max 1,5 grader. Det globala klimatavtalet i Paris 2015

I slutet av 2017 sände fler än 15 000 forskare från 184 länder en kraftig varning till
mänskligheten. De menar att mänskligheten nu riskerar sin framtid, och att vi med
nuvarande trender rör oss mot omfattande mänskligt lidande och en katastrofal
biologisk utarmning om.
I FN:s klimatpanels (IPCC) nya rapport (oktober 2018), Global Warming of 1.5°C 1,
varnas för kraftigt ökade klimatförändringar om den globala uppvärmningen blir 2
grader i stället för 1,5. IPCC:s rapport pekar mot att den halva graden kan bli
avgörande för planetens framtid – att isarna på Grönland och i Antarktis
destabiliseras på allvar någonstans i spannet mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning.
Detta skulle kunna innebära flera meters höjning av havsnivån.
FN-rapporten tar upp hur extrema väderhändelser som torka, tropiska stormar och
översvämningar riskerar att bli betydligt allvarligare i det högre scenariot. Vid två
graders uppvärmning riskerar 2,4 miljarder människor att utsättas för värmeböljor
varje år och nästan lika många att lida av vattenbrist. Två miljarder människor
kommer att beröras av översvämningar år 2050, jämfört med drygt 500 miljoner i
dag. Världens fiskfångster förväntas bli hälften så stora vid två graders uppvärmning i
jämförelse med 1,5 grad. En konsekvens bland annat av att världens korallrev nästan
helt dör ut vid två grader.
Miljöprofessor Johan Rockström menar att rapporten visar att den gamla
tvågradersgränsen inte längre gäller:
– Fram tills för bara några år sedan trodde vi fortfarande att två grader var en
hanterlig temperaturnivå. Nu förstår vi att det inte alls räcker, att två grader är
alldeles för farligt. Det är en planetär gräns som världen ska ta på yttersta allvar. Om
vi väl når två grader visar den senaste forskningen att det riskerar att obönhörligen
knuffa oss upp till nivåer långt över två grader, för att naturen då kan tippa över och
blir självuppvärmande. 2
Det handlar om förstärkningsmekanismer genom exempelvis smältande permafrost,
utsläpp av metan från havsbotten, regnskogsdöd i Amazonas och förlusten av havsis
på sommaren i Arktis.
1

http://ipcc.ch/report/sr15/

https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/1k9m9K/rockstrom-om-nyaklimatrapporten-vi-har-mindre-an-10-ar-kvar
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Att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader är möjligt inom fysikens lagar, men det
skulle enligt rapporten kräva förändringar som saknar motstycke. Begränsningen av
den globala uppvärmningen till 1,5 grader kräver "snabba och långtgående"
förändringar inom energi, industri, byggnader, transporter och städer.
Runt 6000 vetenskapliga studier har bidragit med kunskapsläget. Det är nu upp till
politiker i världens länder att omsätta rapportens slutsatser i en genomgripande
samhällsomställning. FN:s klimatpanels nya rapport bör utgöra grunden för den
kommunala omvärldsanalysen och politiken.
År 2017 ökade de globala utsläppen av koldioxid för första gången efter tre år av
oförändrade utsläpp. Men miljöprofessor Johan Rockström menar ändå att
omställningen är möjlig:
– Det som krävs är att man sätter vetenskapligt baserade gränser, det vill säga
slutdatum för fossil energi. Sverige måste lägga sig på nollutsläpp 2030, det vill säga
om 12 år. Sedan måste styrmedel kopplas till de skarpa målen. Ta bort alla subsidier,
lägg till en kolskatt och sätt gränser – då finns det en väg att klara det här.
FN-organet UNHCR analys visar att det till år 2050 kommer att finnas mellan 250
miljoner och en miljard klimatflyktingar, om vi inte lyckas hejda uppvärmningen.
Inför klimatmötet i Paris 2015 rapporterade världens länder in sina åtaganden till
FN:s klimatpanel och de motsvarar tillsammans en uppvärmning på 2,7 - 3,5 grader,
alltså en nivå som skulle få förödande konsekvenser för vår jord. Alla aktörer privatpersoner, organisationer, företag, myndigheter, regioner, kommuner - måste
nu anstränga sig till sitt yttersta om vi ska lyckas vända utvecklingen. Även vår
kommun.
Vi behöver påbörja en reducering av koldioxidutsläppen med ett minimum av årliga
utsläppsminskningar på 10 % i absoluta termer 3. Det visar en svensk forskningsgrupp
bestående av Uppsala Universitet, CEMUS, CSD Uppsala och SLU. Vi vill att vår
kommun tar fram en klimatomställnings- och folkbildningsplan med målet att
kommunen ska ha uppnått nollutsläpp till år 2030.
Vi föreslår att Gotlands kommun fattar beslut i enlighet med medborgarförslaget om:
A. Att en klimatomställningsplan tas fram för att kommunen ska göra sin del för att
nå målet om högst 1,5 graders global uppvärmning. Planen ska inbegripa en
koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar på minst 10 % i absoluta termer och
uppnå nollutsläpp till år 2030. Koldioxidbudgeten ska inkludera export, import, sjö3

En svensk forskningsgrupp (Uppsala Universitet, CEMUS, CSD Uppsala och SLU) har tagit

fram beräkningar som visar att en svensk kommun behöver minska sina utsläpp med 10-15 procent per år för
att göra sin beskärda del av de globala klimatåtgärderna.
http://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2017/08/Koldioxidbudget-och-va%CC%88gar-till-en-fossilfriframtid-fo%CC%88r-Ja%CC%88rfa%CC%88lla-kommun-20171017.pdf
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och flygtrafik. Satsningar bör exempelvis göras på energieffektivisering och förnybara
energikällor, på en elförsörjning som är helt fossilfri, på en utökad och gratis
kollektivtrafik, på att minska transporterna och skapa en fossilfri trafik, på att minska
matens klimatpåverkan och ha en hållbar matproduktion i vårt närområde, på
klimatneutrala bostäder, på att främja hållbara konsumtionsmönster, på gröna jobb
och en klimatsmart välfärd.
B. Att kontakta alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen så att alla aktörer utarbetar planer för att minska sina utsläpp i
motsvarande grad. Planerna ska inkludera hållbarhetsanalyser, omställningsplaner
och koldioxidbudgetar.
C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag som
Kommunen genom sina fonder har placeringar i. (se alternativ hos
Klimatkommunerna), och istället investerar hållbara och fossilfria alternativ.
D. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med
lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare och
elever i kommunen.
Med förhoppning om en bekräftelse på mottaget medborgarförslag och ett snabbt
beslut av kommunfullmäktige.
Vänliga hälsningar,
Alfred Westh, alfred.westh@hotmail.se, Mejerigatan 5, 621 45 Visby
Ing-britt robsarve ingbritt.rob@gmail.com
Robert Hall robert.hall@suderbyn.se
Pauline Plötz pauline.ploetz@gmail.com

Gotlands kommun bör stärka sitt engagemang i klimatomställningen
To: GOTLANDS KOMMUNPOLITIKER OCH BESLUTSFATTARE

IPCC´s rapport gav inga tveksamma besked. Slutsatserna var tydliga och rättfram. Vi har globalt,
lokalt och privat nu en uppgift framför oss att ta tag i med största allvar och stor entusiasm. Vi vill
att Region Gotland (Gotlands kommun), med ambitiösa mål och konkreta handlingar, nu visar att
de tar sin del av ansvaret genom att bygga en kommun med framtiden som utgångspunkt. I vårt
medborgarförslag beskriver vi invånare mer i detalj hur det faktiska läget ser ut idag, förklarar
vikten av att sätta igång arbetet NU och ger konkreta förslag på vilka åtgärder som bör vara på
agendan och prioriteras i kommunens målsättningar, planeringar och investeringar.
Hela medborgarförslaget finns att läsa här:
https://docs.google.com/document/d/1RpUmtfDyCwFw5x9kz9OQOTgBlA-Lp42ktU8Xv7Sp4U/edit?usp=sharing
Varför är det här viktigt?
I slutet av 2017 sände fler än 15 000 forskare från 184 länder en kraftig varning till
mänskligheten. De menar att mänskligheten nu riskerar sin framtid, och att vi med nuvarande
trender rör oss mot omfattande mänskligt lidande och en katastrofal biologisk utarmning
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Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-18

RS § 273

Medborgarförslag. Klimatomställningsplan

RS 2018/1282
AU § 241

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses redan besvarat och beslutat med regionfullmäktiges
beslut den 17 juni 2019, § 199. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar.
Vi både kan och måste göra ännu mer för att öka takten i omställningsarbetet. För
att ytterligare samla, utveckla och konkretisera har Region Gotland antagit en
handlingsplan för att nå klimatmålen, ett åtagande att inrätta Energicentrum
Gotland från och med i höst, en placeringspolicy för pensionsmedel och deltar i
EU-initiativet Ren Energi för EU:s öar.

Sammanfattning

Medborgarförslaget är i korthet att:
A. En omställningsplan, baserad på en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar tas fram, för att nå nollutsläpp till år 2030.
B. Att detta involverar alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen, så att alla gör hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar för minskade utsläpp enligt Parisavtalet.
C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag och
istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ.
D. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med
lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare.
Bedömning

A. Att göra en sådan omställningsplan ingår redan i Region Gotlands ambitioner;
dels med att vara en pilot-ö i omställningen till ett hållbart energisystem enligt
regeringens utpekande och dels i förväntningarna på att delta i EU:s ö- initiativ
för ren energi; Clean Energy for EU Islands- Ren Energi för EU:s öar.
B. Detta är ett utmanande uppdrag, men det finns med i regionens plan för samverkan med andra, genom Energicentrum. Enligt beslut i Regionfullmäktige ska
regionen börja med att ta fram ett förslag till utsläppsbudget; som leder till att
Region Gotlands utsläpp från egna verksamheter minskar i den takt som
Parisavtalet kräver.
C. Detta ska till största delen redan vara klart. Region Gotland har en placeringspolicy med etiska och miljömässiga hänsyn, bland annat att fasa ut placeringar i
företag med verksamhet i fossilbränsle-branscher.
D. Detta kommer att var en central del i Energicentrums uppdrag.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Regionstyrelsen
Sammanträdesdatum 2019-09-18

RS § 273 forts
RS 2018/1282
Ärendets behandling under mötet

Isabel Enström (MP) yrkar att beslutsmeningen ändras till ”Medborgarförslaget anses
vara besvarat och beslutat i och med regionfullmäktiges beslut den 17 juni 2019,
§ 199. Klimatfrågan är en av vår tids största utmaningar. Vi både kan och måste göra
ännu mer för att öka takten i omställningsarbetet. För att ytterligare samla, utveckla
och konkretisera har Region Gotland antagit en handlingsplan för att nå klimatmålen,
ett åtagande att inrätta Energicentrum Gotland från och med i höst, en placeringspolicy för pensionsmedel och deltar i EU-initiativet Ren Energi för EU:s öar.”
Ordförande ställer proposition på Isabel Enströms yrkande och finner att det bifalls.
Protokollsanteckning: Gubb Marit Stigson (Fi) instämmer i Isabel Enströms yrkande.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2018-12-06
Regionstyrelseförvaltningen 2019-09-03
Skickas till
Förslagsställarna via alfred.westh@hotmail.se
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2018/1282
3 september 2019

Helena Andersson

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Klimatomställningsplan
Förslag till beslut
•

Medborgarförslaget anses redan besvarat och beslutat med regionfullmäktiges
beslut i juni. Region Gotland har en handlingsplan för att nå klimatmålen, har ett
åtagande att inrätta Energicentrum Gotland från och med i höst, en
placeringspolicy för pensionsmedel och deltar i EU-initiativet Ren Energi för EU:s
öar.

Sammanfattning

Medborgarförslaget är i korthet att:
A. En omställningsplan, baserad på en koldioxidbudget med årliga utsläppsminskningar tas fram, för att nå nollutsläpp till år 2030.
B. Att detta involverar alla företag, organisationer och offentlig verksamhet inom
kommunen, så att alla gör hållbarhetsanalyser, omställningsplaner och koldioxidbudgetar för minskade utsläpp enligt Parisavtalet.
C. Att kommunen inom två år avyttrar alla innehav i fossilutvinningsföretag och
istället investerar i hållbara och fossilfria alternativ.
D. Att göra ett kontinuerligt informations- och folkbildningsarbete i dialog med
lokala organisationer, näringsliv och skolor i syfte att årligen nå alla invånare.
Ärendebeskrivning

Förslagen ingår redan i Region Gotlands ambitioner och i att vara en pilot-ö i
omställningen till ett hållbart energisystem, enligt regeringens utpekande.
Bedömning

A. Att göra en sådan omställningsplan ingår redan i Region Gotlands ambitioner;
dels med att vara en pilot-ö i omställningen till ett hållbart energisystem enligt
regeringens utpekande och dels i förväntningarna på att delta i EU:s ö- initiativ
för ren energi; Clean Energy for EU Islands- Ren Energi för EU:s öar.
B. Detta är ett utmanande uppdrag, men det finns med i regionens plan för
samverkan med andra, genom Energicentrum. Enligt beslut i Regionfullmäktige
ska regionen börja med att ta fram ett förslag till utsläppsbudget; som leder till att
1 (2)
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Region Gotlands utsläpp från egna verksamheter minskar i den takt som
Parisavtalet kräver.
C. Detta ska till största delen redan vara klart. Region Gotland har en
placeringspolicy med etiska och miljömässiga hänsyn, bland annat att fasa ut
placeringar i företag med verksamhet i fossilbränsle-branscher.
D. Detta kommer att var en central del i Energicentrums uppdrag.
Beslutsunderlag

Detta medborgarförslag: RS 2018/1282 Medborgarförslag. Klimatomställningsplan,
2019-05-09.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställarna via alfred.westh@hotmail.se

2 (2)

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2019-10-21

Handlingar till

Ärende 16

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
•

Börje Yttergrens medborgarförslag om övergångsställe på Skarhällsvägen.
(inkom 2019-04-03) RS 2019/484
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Cornelia Prinzs medborgarförslag om rökrutor och böter för nedskräpning av
fimpar. (inkom 2019-09-23) RS 2019/1086
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Bertil Bergströms medborgarförslag om problem med trafiken Färjeledenkryssningskajen. (inkom 2019-09-24) RS 2019/1099
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Ingela Ekmans medborgarförslag om nytt sjukhus, vårdcentral och tandläkare
vid Skrubbs. (inkom 2019-09-25) RS 2019/1101
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till hälso- och sjukvårdsnämnden.

•

Saga Öfors medborgarförslag om alternativ till bro vid kryssningskajen.
(inkom 2019-09-26) RS 2019/1113
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Magnus Bergströms medborgarförslag om trängselavgifter för ringmurens
bevarande. (inkom 2019-09-27) RS 2019/1116
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Bo Rudelius medborgarförslag om att sociala företag bör omfattas av
lättnader i avgift för verksamhetsavfall. (inkom 2019-10-03) RS 2019/1139
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Monica Ivarssons medborgarförslag om produktion av biokol.
(inkom 2019-10-04) RS 2019/1141
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Nina Hallbergs medborgarförslag om att plantera träd för klimatet och
luftkvaliteten. (inkom 2019-10-04) RS 2019/1124
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Helen Coughlin Sjögrens medborgarförslag om en narkotikafri skola och att
återinföra tull i hamn och flygplats. (inkom 2019-10-08) RS 2019/1148
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen.

•

Samuel Lässmans medborgarförslag om offentliga luftpumpar för att pumpa
cykeldäck. (inkom 2019-10-09) RS 2019/1155
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

•

Thomas Johanssons medborgarförslag om att Hangvarsområdet ska vara
upptagningsområde för Solklintsskolan i Slite.
(inkom 2019-10-09) RS 2019/1156
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till barn- och utbildningsnämnden.

•

Agneta Bergquists medborgarförslag om test av sopbehållare i Ljugarn till
sommaren. (inkom 2019-10-09) RS 2019/ 1157
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.

Datum
2019-04-03 10:33

Ärendenummer
#10849

Sida
1(1)

Inskickat av: Sven-Börje Yttergren

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Övergångsställe på Skarphällsgatan
Beskrivning och motivering
Nu när Lidel ska etablera sig så är det väl dags att anlägga det med den trafiken så är det svårt att koma över gatan eller?
Har tidigare eskat om detta.

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
Sven-Börje Yttergren
Adress
TJELVARGRÄND 10 LGH 1402

Postnummer och ort
62142 VISBY

E-postadress
sanda@telia.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

Datum
2019-09-23 09:41

Ärendenummer
#15937

Sida
1(1)

Inskickat av: CORNELIA PRINZ

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
införa rökrutor i Visby med omnejd samt räkna in fimpar under nedskräpning som ger böter
Beskrivning och motivering
I helgen deltog jag i #städa mera tillsammans med Visby Basketboll klubb. Vi städade strandsträckean (vattenlinjen och tio meter upp
på land) från kallbadhuset fram till Snäcks strand. Det som jag reagerade över var mängden fimpar som vi plockade upp.
Fimpar är nedskräpningens värsting då de tar 5 år att brytas ner till mikroplaster som sedan tar 100 år att för naturen att bryta ner. Som
grädden på moset innehåller fimpen kadmium, ett ämne som också återfinns i batterier vilket vi idag sorterar som miljöfarligt avfall,
man vet också att lakvatten från fimpar är akut giftigt för våra fiskar.
Jag vill att ni på Region Gotland tar detta på allvar, ni jobbar för att plastbanta, men till vilken nytta när man i dag slänger 1 miljarder
fimpar i naturen i Sverige per år. 1 miljard fimpar som sedan omvandlas till 108 ton plast som ligger i vår natur.
Mitt förslag är att ni inför rökrutor i Visby med omnejd, även i städer med centrum som Klintehamn, Hemse och Slite.
I dessa rökrutor finns det askoppar som töms dagligen, ertappas man med att röka någon annanstans är det förenat med böter som kan
skrivas ut av Trafikvakter, poliser och även ordningsvakter. Jag vill också att man inkluderar fimparna i nedskräpningsboten så att man
kan bötfälla personer som kastar fimpar i naturen.

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- och efternamn
CORNELIA PRINZ
Adress
LYEGATAN 36

Postnummer och ort
621 43 Visby

E-postadress
cornelia.prinz@destinationgotland.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
2019-09-24 16:29

Ärendenummer
#15982

Sida
1(2)

Inskickat av: Bertil Tore Bergström

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Förslag till lösning av trafikproblemen vid Färjeleden och Kryssningskajen.
Beskrivning och motivering
Om terminaler och broar
Hamnterminalen i Visby betjänar f.n. tre angöringsställen: Läge 5 och Läge 6 utnyttjas huvudsakligen av de större färjor, som sköter
den reguljära trafiken till Nynäshamn och Oskarshamn. Läge 7 är främst avsedd för de mindre färjorna till fastlandet, men används
sedan länge för de - numera - mindre kryssningsfartygen. Från terminalbyggnaden leder högt belägna bryggor till resp. fartyg, även om
många kryssningsgäster från Läge 7 väljer markvägen in till till centrum, sannolikt p.g.a. okunnighet om de lokala förhållandena.
När så kryssningskajen byggdes uppstod problemet hur gästerna skull kunna komma in till Visby centrum. Matarbussar i all ära, men
frågan har hela tiden existerat, varthän och varifrån, vilken väg, hur ofta? Somliga kryssningsrederier är heller inte intresserade av
matarbussar. Man valde därtill att bygga en provisorisk bro över Färjeleden, främst för att avlasta terminalområdet från fotgängartrafik. Denna bro är inte tillgänglig för gäster med rullatorer, rullstolar (permobiler) och barnvagnar, en allvarlig begränsning.
Eftersom den valda trafiklösningen, skyltningen, anser att alla gäster skall upp i stan, uppfattar dessa det som att de måste korsa
Färjeleden. När kommer första olyckan? Vilka följdverkningar är att påräkna, inte bara skador utan även skadestånd?
Det ovanstående är den lösning, som hittills har föreslagits och som till del redan har genomförts: en provisorisk bro. Det allmänna
omdömet tycks vara ett klart ogillande. Något offentligt gillande har mig veterligen inte avhörts, däremot motsatsen: Tummen ner!
En bro, om än aldrig så provisorisk, måste därför åtminstone förses med hissar, för kapacitetens höjande förmodligen även rulltrappor.
Sådana anläggningar kan förvisso placeras utomhus, men ur underhålls- och väderskyddssynpunkt syns en placering inomhus mer
lämplig. Sålunda erfordras, med en bro i nuvarande läge, två teknikbyggnader. En finns egentligen redan; om brons västra landfäste
ansluts till den informations- och toalettbyggnad, som redan finns på plats. Därtill erfordras en byggnad i Kopparsviksgatan vid brons
östra landfäste. Exempel på en sådan teknikbyggnad finns i Nynäshamn.
Jag vill i stället föreslå en helt annan lösning, som mer bygger på vad som redan finns - och fanns innan kryssningskajen kom. Förläng
den brygga, som nu finns från Hamnterminalen fram till Läge 7, och låt den löpa över godsterminalens område fram till
kryssningskajens informationsbyggnad. Denna förses med de hiss- och rulltrappeinstallationer, vilka i vilket fall är nödvändiga. I den
befintliga hamnterminalen finns redan hissar och rulltrappor.
Kan den höga godstrafiken redan idag passera under bryggan inom området för nuvarande persontrafik, bör något hinder uppåt inte
heller uppstå inom godsterminalens område. Några pelare för bryggan tillkommer naturligtvis.
Bryggan kan på sikt, eller redan från början, förses med rullband för persontransport, jfr återigen Nynäshamn eller Värtahamnen.
Duger den nuvarande bryggan för gäster från fartyg vid Läge 7 - Silja, Birka... förvisso inga små fartyg - är den också fullt tillräcklig
för gäster från fartygen vid kryssningskajen. Avståndet till centrum förblir i princip detsamma, men för gäster med rullstolar och
rullatorer kommer rullband avsevärt att underlätta förflyttningen in till Visby.
Skrivet Norrlanda 2017 2019
Bertil Bergström

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

Datum
2019-09-24 16:29

Ärendenummer
#15982

Inskickat av
Bertil Tore Bergström

Sida
2(2)

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Bertil Tore Bergström
Adress
NORRLANDA BROE 543

Postnummer och ort
622 50 Romakloster

E-postadress
broehus@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

Datum
2019-09-25 10:36

Ärendenummer
#16004

Sida
1(1)

Inskickat av: INGELA EKMAN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bygg nytt sjukhus/VC/ Tandläkare i ett stor bygge mellan t ex Skrubbs och Follingbo.
Buss som går i skytteltrafik 24-07 för patienter och anställda. P-frågan löst.
Beskrivning och motivering
Bra för alla på ön. Nuvarande lasarett kan bli kombinerat äldreboende, förskola, där unga och gamla kan mötas

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- och efternamn
INGELA EKMAN
Adress
STORA TÖRNEKVIOR 5 LGH 1406

Postnummer och ort
621 37 Visby

E-postadress
ingela_ekman@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

Datum
2019-09-26 11:04

Ärendenummer
#16037

Sida
1(1)

Inskickat av: Saga Maria Öfors

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Säkrare alternativ till provisoriska bron från nya kryssningskajen över färjeleden
Beskrivning och motivering
Vid semestervistelse utomlands såg vi hur man effektivt använde små tåg (samma sort som till de guidade turistturerna från
Östercentrum) för enkel, regelbunden och billig transport av turister mellan olika destinationer längs en ca 5 km lång kuststräcka. Vi
betalade gladeligen en liten avgift för att slippa lägga tid och kraft på att förflytta oss till fots långa sträckor och istället få tid till det vi
ville se och göra på plats.
Ett sådant tåg i trafik på yttersidan av färjeleden från kryssningskajen bort mot inre hamnen och kanske ända fram till botaniska
trädgården skulle kunna ge kryssningsturisterna en säker och trevlig start på vistelsen i Visby samt en säker avslutning. Dessutom
skulle de få mer tid till att faktiskt röra sig runt i staden och kanske se även sådant som de idag inte tar sig till.
Om man inte tror att turisterna själva skulle betala så skulle kanske kryssningsföretagen kunna betala en avgift för biljetter till tåget.

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- och efternamn
Saga Maria Öfors
Adress
HAGAGATAN 3

Postnummer och ort
621 50 Visby

E-postadress
saga.ofors@bredband.net
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
2019-09-27 09:56

Ärendenummer
#16064

Sida
1(1)

Inskickat av: MAGNUS BERGSTRÖM

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Trängselavgifter för ringmurens bevarande
Beskrivning och motivering
Visby innerstad är ett unikt kulturarv och ringmuren utgör ett ovärderligt världsarv som vi aktivt måste bevara. Trots bilförbudet, som
tydligt annonseras vid flera av infarterna, är Visby innerstad som mest utsatt för biltrafik under årets tre sommarmånader. En stor andel
av den ökande trafiken under sommaren utgörs av obehöriga, främst turister som vill köra bil i innerstan för att de är nyfikna på hur det
ser ut. Detta ställer till stora problem i trafiken för bland annat regionens servicefordon och de företag som levererar produkter till
restauranger och andra företag i innerstaden. Den ökande trafiken bidrar framför allt till högre koldioxidutsläpp och större påfrestning
på stadens gator, fastigheter och ringmur.
Med hjälp av kamerateknik för trängselavgifter kan vi motverka obehörig trafik och se till att bilförbudet efterlevs. Dessutom kan vi
avsätta inkomna avgifter till exempelvis en fond för skötsel och underhåll av ringmuren. Kameror kan sättas upp i anslutning till
Söderport, Norderport, Donnersplats och ytterligare två-tre platser.
Jag yrkar för:
- Att Region Gotland utreder och inför trängselavgifter i Visby innerstad under juni, juli och augusti månad, alternativt hela året.
- Att fast boende och företagare i innerstaden, regionens samt länsstyrelsens verksamheter samt service- och transportföretag med
ärenden i innerstaden inte omfattas av avgifterna.
- Att inkomna avgifter från trängselavgifterna används för vård och underhåll av Visby ringmur.

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- och efternamn
MAGNUS BERGSTRÖM
Adress
ÖSTRA TULLGRÄND 1 C LGH 1001

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
p-m.bergstrom@telia.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

Datum
2019-10-03 15:29

Ärendenummer
#16284

Sida
1(1)

Inskickat av: Bo Hans Olof Rudelius

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Vi anser att vi ska omfattas av lättnaden av prislistan 50 lappen",mottagaravgifter för verksamhetsavfall.
Under punkt 3 - Allmännyttiga föreningar, vill vi att Sociala arbetsintegrerande Kooperativen ska ingå.
Man bör ta hänsyn till dessa sociala företag som gör stor skillnad i samhället.
Beskrivning och motivering
I dagsläget får vi betala en avgift på 500:- för ett lass grenar på återvinningen. Vårat företag har inte dom intäkterna ,vi har låg
årsomsättning och våra kunder är ofta äldre personer med låg pension.
För att vi ska klara oss ekonomiskt och kunna utföra dessa tjänster måste vi ha lägre avgifter på återvinningsstationerna.
Vid frågor ring gärna 072-2294186

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- och efternamn
Bo Hans Olof Rudelius
Adress
KUNG MAGNUS VÄG 40 LGH 1202

Postnummer och ort
621 39 Visby

E-postadress
-

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
2019-10-04 09:46

Ärendenummer
#16302

Sida
1(1)

Inskickat av: Monica Irmelin Maria Ivarsson

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Biokol produktion
Beskrivning och motivering
Många återvinningscentraler i Sverige har startat produktion av biokol. Genom pyrolys( förbränning av ris , kutterspån, trä i syrefri
miljö) bildas biokol som sedan grävs ner i marken. Därmed har en sk kolsänka skapats och ett negativt koldioxid utsläpp.
Ett förslag är att dela ut biokol till besökare på ÅVC för att användas i trädgårdar.
Biokolens storporighet håller kvar vatten och näringsämnen under mycket lång tid och därmed förbättras odlingsresultaten avsevärt.
Ytterligare info finns att hämta på nätet och vetenskapsprogrammet Klotet i SR.

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- och efternamn
Monica Irmelin Maria Ivarsson
Adress
KORSGRÄND 3

Postnummer och ort
621 56 Visby

E-postadress
monica.irmelin@icloud.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

Datum
2019-10-08 11:56

Ärendenummer
#16374

Sida
1(1)

Inskickat av: HELEN COUGHLIN SJÖGREN

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Återuppta projektet narkotikafri skola, eller gå med i projektet narkotikafri skola och återinsätt Tullen både i hamnen och flygplatsen.
Beskrivning och motivering
Min son är en av de ungdomar som hur lätt som helst får tag på droger på Gotland. Vi har blivit tvungna att skriva ut honom från
gymnasiet för att det är så lättillgängligt. Mentorer och lärare som ser men inte gör något var vår vardag. ungdomar lämnar lektionen
eller kommer inte in på den alls utan går ut och hänger på Gråbo eller öster och brukar narkotika i ställe.
Jag är en driven förälder som har grottat ordentligt och jag som förälder MÅSTE få känna att skolan är en trygg plats för mina barn.
En narkotikafri plats och där policyn ska arbetas aktivt med varje dag, hela tiden. Så fort det finns en misstanke ska det göras en
föräldrarkontakt och en oro till socialtjänsten. Vis misstanke ska polis ringas.
Vi MÅSTE ta ett större ansvar allihopa för att minska tillgängligheten med droger. https://www.narkotikafriskola.se/
Då många droger kommer med både vuxna och ungdomar från fastlandet behöver hela Gotland rycka upp sig gällande införsel hit
därför anser jag att tullen ska finnas på ön, det är en otroligt viktigt del samt att tullen ska ha samarbete med polis och deras
polishundar.

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- och efternamn
HELEN COUGHLIN SJÖGREN
Adress
KYRKVÄGEN 22

Postnummer och ort
624 52 Lärbro

E-postadress
skorpan2424@msn.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

Datum
2019-10-09 12:57

Ärendenummer
#16407

Sida
1(1)

Inskickat av: Samuel Oskar Lässman

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Jag anser att det finns behöv av offentliga cykelpumpar i Visby
Beskrivning och motivering
Jag anser att det finns behöv av offentliga cykelpumpar i Visby. Pumpar där man hade kunnat pumpa sina däck. Detta ser jag som
logiskt då det finns bensinmackar för bensin men inga cykelpumpar för sina cykeldäck. Det hade kunnat funnits i Almedalen, Stora
torget, östercentrum, södercentrum, lasarettet, ica maxi området samt gråbo. Då hade det varit en bra spridning så att folk enkelt kan ta
sig till närmaste cykelpump. Det hade speciellt varit praktiskt för studenter vid campus där väldigt många cyklar.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stadens-cykelpumpar
Bilagor
Här kan du bifoga filer om dessa kan hjälpa till att beskriva ditt förslag.
cykelpump-stora-torget-till-blogg.jpg (151 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.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
Samuel Oskar Lässman
Adress
MEJERIGATAN 9 LGH 1206

Postnummer och ort
621 45 Visby

E-postadress
sammesol00.sls@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

Datum
2019-10-09 13:22

Ärendenummer
#16408

Sida
1(1)

Inskickat av: THOMAS JOHANSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Ändra så att Hangvarsområdet blir upptagningsområde för Solklintsskolan i Slite.
Beskrivning och motivering
Bakgrund:
Nuvarande upptagningsområde för Hangvarsområdet är Fårösundsskolan. Så var det inte för några år sedan, då var Slite ,
Solklintsskolan upptagningsområde för Hangvarsområdet. Detta har fått negativa konsekvenser både för miljön samt elever. Det är ca
17 km Hangvar-Slite och ca 28,4 km enkel resa Hangvar-Fårösund. Eftersom merparten av nuvarande eleverna på Solklintsskolan bor
runt Lärbro med omnejd vore detta förslag både en besparing på miljön samt för den ytterst ansträngda ekonomin för Region Gotland.
Just nu så finns ingen 9.e klass i Fårösundsskolan och detta drabbar elever som använt sig av det fria skolvalet och valt Solklintsskolan
i Slite eftersom man då inte är berättigad till skolskjuts.Eftersom elevunderlaget i Fårösundsområdet minskat drastiskt dem senaste
åren samt att nästan samtliga elever från Lärbro skola använder sig av det fria skolvalet och söker till Solklintsskolan Slite, ses detta
förslag som en förbättring på många plan.

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- och efternamn
THOMAS JOHANSSON
Adress
KAPPELSHAMN FLENVIKEVÄGEN 74

Postnummer och ort
624 55 Lärbro

E-postadress
bilskirne@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

Interpellation
till tekniska nämndens
ordförande Karl-Johan Boberg,
om genomförande av det
regionala
trafikförsörjningsprogrammet
Visby 2019-06-17
Regionfullmäktige beslutade 20190225 att fastställa de övergripande målen för
Regionalt Trafikförsörjningsprogram, i syfte att utveckla kollektivtrafiken på
Gotland. RF gav även Tekniska nämnden i uppdrag att inför strategisk plan och
budget 2020-2023 redovisa kostnader för åtgärder i enlighet med programmet.
Eftersom upphandling av entreprenör för kollektivtrafiken ännu pågick redovisades
inte detta till budgetberedningen i maj.
Mina frågor.
1. Kommer det underlag fullmäktige begärt från Tekniska nämnden att
redovisas till höstens budgetavstämning?
2. Hur går arbetet med att planera för stomlinjer i landsbygdstrafiken? Det som
i trafikförsörjningsprogrammet avsnitt 7.3 Större attraktivitet, beskrivs så här.
”Med takttrafik och raka linjedragningar utan avvikelser skapas ett
regelbundet utbud i landsbygdstrafiken till tidtabellskiftet hösten 2020.”
3. I programmet står det också att förbättringar i anslutningstrafiken till färjan
ska ske redan från sommaren 2019. Har de beskrivna förbättringarna
genomförts?
I programmet står det att ”Anslutningar till och från färjorna på Visby
hamnterminal ska förbättras med turer fredag, lördag och söndag morgon
och kväll, på stom- och kompletteringslinjer från sommaren 2019. Måndag
till torsdag ansluts till och från färjorna med anropsstyrd trafik.”

Per Edman
Vänsterpartiet

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

Interpellationssvar
2019-08-21

Interpellation om genomförande av det regionala
trafikförsörjningsprogrammet
Per Edman (V) ledamot i regionfullmäktige har ställt följande frågor till mig.
1. Kommer det underlag fullmäktige begärt från Tekniska nämnden att redovisas till
höstens budgetavstämning?
Naturligtvis kommer fullmäktiges beslut att följas och redovisas. Under perioden 20202023 uppskattas kostnaden för den allmänna kollektivtrafiken (antalet körda kilometer
per år ökar) öka rejält, förutsatt att alla de åtgärder som beskrivits i
trafikförsörjningsprogrammet införs (tätare trafik på stomlinjer etc).
2. Hur går arbetet med att planera för stomlinjer i landsbygdstrafiken? Det som i
trafikförsörjningsprogrammet avsnitt 7.3 Större attraktivitet.
Planering för stomlinjer pågår där vi tar hänsyn till både trafikförsörjningsprogrammet
och den resvaneundersökning som genomfördes tidigare under året.
Kollektivtrafikenheten räknar med att inkomma med ett förslag mer i detalj under senare
delen av hösten. Förslaget skall innehålla både förslag på linjedragning och turtäthet för
att även kunna redovisa vilka kostnader som härrör till förslaget.
3. I programmet står det också att förbättringar i anslutningstrafiken till färjan ska ske
redan från sommaren 2019. Har de beskrivna förbättringarna genomförts?
Gällande anslutningar till och från färjorna eftersträvades under planeringen av
sommartidtabellen 2019 att täcka så många färjeankomster och färjeavgångar som
möjligt, varför att målet anses uppfyllt. Det var möjligt eftersom sommarsäsongen var en
begränsad tidsperiod, vilket gav möjlighet att tillhandahålla fler bussturer utan att ta för
mycket av resurserna i anspråk. Den större turtätheten underlättar i sin tur anpassningen
till färjornas förhållandevis oregelbundna turlista.
Läget är dock annorlunda under resten av året, där den ordinarie tidtabellen gäller. Hittills
har det tagits hänsyn till de ankomster och avgångar där det finns flest resenärer. Det
handlar om såväl morgonavgången på vardagar, som nås med de flesta linjerna, som om
den sena ankomsten på Nynäshamnslinjen på fredagar, lördagar och söndagar, där för
närvarande linjerna 10, 11 och 20 ansluter. I nuläget tillåter budgeten ingen utökning av
utbudet som krävs för att även täcka morgonavgången på lördagar och söndagar samt
den sena ankomsten på måndagar till torsdagar. En anslutningstrafik enligt
trafikförsörjningsprogrammets mål skulle uppskattningsvis orsaka en merkostnad av 4,7
miljoner kronor årligen.

Karl-Johan Boberg (C)
Tekniska nämndens ordförande

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
om behovet av fler
studentbostäder

Visby 2019-09-23

Hur går arbetet med fler studentbostäder?
Uppsala Universitet växer på Gotland och antalet studenter ökar, därmed även
behovet av bostäder. På Sveriges förenade studentkårers lista är Gotland rödmarkerat
i år igen, studenter kan inte erbjudas förstahandskontrakt under sin första termin på
ön. Det är olyckligt både för öns och för universitetets utveckling.
Insatser har gjorts för att öka antalet studentbostäder på Gotland, till exempel
beslutade regionstyrelsen den 26 oktober förra året om en avsiktsförklaring med
Svenska Studenthus (RS 278). Avsiktsförklaringen syftar till att erbjuda mark till
Svenska Studentbostäder för att de ska kunna bygga cirka 150 studentbostäder.
Mina frågor
1. Hur går det med arbetet att erbjuda mark till Svenska Studenthus?
2. Hur går det med planeringen för de studentbostäder som fanns med i
planeringen när Gotlandshem begärde markanvisning vid Gråbo?
3. Har andra initiativ tagits i syfte att skapa fler bostäder för studenter?
Saga Carlgren
Vänsterpartiet

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

Interpellationssvar
2019-10-21

Interpellation om behovet av fler studenbostäder
Saga Carlgren (V) har ställt följande frågor;
1. Hur går det med arbetet att erbjuda mark till Svenska Studenthus?
2. Hur går det med planeringen för de studentbostäder som fanns med i planeringen när
Gotlandshem begärde markanvisning vid Gråbo?
3. Har andra initiativ tagits i syfte att skapa fler bostäder för studenter?
Svar:
1. Inom ramen för Projekt Visborg har regionen täta kontakter med Svenska Studenthus
rörande utformning av studentbostäder inom det första delområdet i den första etappen
av utbyggnad av Visborg. Det skissas på volymer runt ca 150 lägenheter som motsvarar
det antal som parterna överenskommits om i avsiktsförklaringen. Skulle det visa sig att
det är svårt att få till 150 studentbostäder på Visborg så kommer andra områden att
utredas.
2. GotlandsHem har framfört önskemål att få möjlighet att bygga studentbostäder som ett
förtätningsprojekt på sin egen mark inom kvarteret Järnvägen. Förtätningen kräver en
planändring. Kan GotlandsHem visa att de kan lösa parkering för gammal och ny
bebyggelse vid planansökan bör en eventuell planändring kunna ske med
standardutförande. Från Gotlandshems perspektiv skulle detta ersätta de
studentbostäder som skulle byggas på Gråbo. Beslut ska tas i RS kring huruvida krav på
studentbostäder i Gråbo ska kvarstå på den mark som direktanvisas till GotlandsHem.
3. I RS 2018-10-25 § 277 beslutades att ändra tidigare markanvisningsavtal på fastigheten
Visby Trasten 5 med Länsförsäkringar. Ändringen innebar att, förutom kontors- och
handelsändamål, även omfatta bostäder som ”skall upplåtas med hyresrätt där
innehavaren har rätt till varaktig förhyrning tillsvidare och utan avbrott. Bostäderna ska
primärt utgöras av mindre lägenheter.”
Sedan flera år tillbaka har region Gotland finansierat en verksamhet som syftar till att
hjälpa studenter och forskare att hitta bostäder. Först inom Inspiration Gotland (delar av
inflyttarbyrån) och sedan i Region Gotlands regi. För att verksamheten på ett tydligare
sätt skulle knytas till Uppsala universitet och den samlade kompetensen som finns där
samt inom studentkåren så bedrivs denna verksamhet nu av Uppsala Housing Office AB
(ett bolag knutet till Uppsala universitet) från och med andra halvåret 2018. Regionen är
med och finansierar verksamheten med 400 tkr per år, ca 70 procent av en heltidstjänst.
Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
om arbetet med
besöksnäringsstrategin.

Visby 2019-09-23

Besöksnäringen pekas i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 ut som en av Gotlands
viktigaste näringar med stora möjligheter att utvecklas och skapa fler arbetstillfällen. I
syfte att tillsammans med näringen arbeta för denna utveckling antog fullmäktige i
februari i år en Besöksnäringsstrategi. Strategin har högt ställda mål och en vision om
att Gotland ska vara norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027. Ska mål
och vision nås fordras målmedvetet arbete i Region Gotland, i samverkan mellan
regionen och näringen och hos branschorganisationer och företag.
Det tar givetvis tid att nå resultat, men det är därför viktigt att arbetet kommer igång,
det är inte så långt till 2027. Jag har därför några frågor om hur det arbetet går.
-

Vilka avdelningar, förvaltningar eller enheter inom Region Gotland har
utarbetat egna handlingsplaner utifrån Besöksnäringsstrategin?
Vilka har avsatta budgetmedel?
Vilka åtgärder har genomförts eller initierats?
Hur hålls arbetet med strategin ihop inom regionen?

Brittis Benzler

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

Interpellationssvar
2019-10-16

Interpellation arbetet med besöksnäringsstrategin
Brittis Benzler (V) har ställt frågor ang arbetet med besöksnäringsstrategin
-

Vilka avdelningar, förvaltningar eller enheter inom Region Gotland har utarbetat egna
handlingsplaner utifrån besöksnäringsstrategin?
Vilka har avsatta budgetmedel?
Vilka åtgärder har genomförts eller initierats?
Hur hålls arbetet med strategin ihop inom regionen?

Svar:
Arbetet med att genomföra och implementera besöksnäringsstrategin sker i samarbete med
Gotlands förenade besöksnäring, GFB. Det är viktigt att utifrån våra olika roller samarbeta för att
nå visionen om att Gotland skall vara norra Europas mest hållbara och attraktiva resmål 2027.
Inom regionen koordineras insatserna kring besöksnäringsstrategin vid avdelningen för regional
utveckling inom Regionstyrelseförvaltningen. I det interna arbetet har besöksnäringsstrategen har
en viktig roll i arbetet att tillsammans med övriga strateger på avdelning tillföra kunskap, hitta rätt
utvecklingsvägar framåt och samverka med övriga nämnder och förvaltningar inom Region
Gotland.
Generellt finns en beredskap inom regionens förvaltningar att diskutera frågor och möta
representanter från besöksnäringen i specifika frågor. Verksamhetsplanering och budgetering
sker inom ordinarie verksamhetsplanering. Varje förvaltning jobbar utifrån sin verksamhet också
med att få hit konferenser och kongresser till Gotland.
Mycket åtgärder planeras och är på gång utifrån besöksnäringsstrategin.
Partnerskapsavtal mellan Region Gotland och Gotlands Förenade besöksnäring har tagits fram
som syftar till att tydliggöra roller och ansvar:
•

Gotlands besöksnäring – utvecklingsaktör och intresseförening
o Samordna det privata näringslivet kring utvecklingsfrågor, kompetensförsörjning,
internationalisering och värdskap
o Initiera projekt och stödja aktörer inom projekt kopplade till outdoor, natur och
kultur samt mat och dryckesupplevelser
o Samordna företagens arbete med marknadsföring och distribution inklusive
samordningen kopplad till turistbyrå och gotland.com
o Styra och administrera implementeringsarbetet

•

Region Gotland – regionalt utvecklingsansvarig aktör, samhällsbyggare och myndighet
o Samverkan mellan implementeringsprojekt och RGs olika enheter. Koordinering:
avdelningen för regional utveckling, besöksnäringsstrateg.
o Följa och delta i insatser inom implementeringsarbetet.
o Driva turistbyrå inklusive gotland.com.
o Arbete med pressbesök och framtagande av material i text, bild och video-format.

Arbetet under 2019 har prioriterat insatser för att påbörja arbetet kring en tematiskt baserad
produktportfölj. Det finns projekt igång inom måltidsverksamheten och man jobbar med natur
och kultur samt outdoor-upplevelser genom workshops och förstudier.
Hållbarhetsarbetet är viktiga frågor som på en övergripande nivå styr och påverkar hela
utvecklingsarbetet. Samarbete initieras kring alla delar av hållbarhetsarbetet – miljö, ekonomisk
och social hållbarhet. Här finns initiativ från förvaltningar, länsstyrelsen och andra statliga aktörer,
Uppsala universitet och aktörer inom besöksnäringen.
Gotlands Förenade Besöksnäringen är en viktig knutpunkt för att initiera samarbeten och också ta
tillvara den kunskap som byggs upp och hålla ihop arbetet framåt.
Kryssningsturismen är ett exempel där infrastrukturåtgärder hanteras tillsammans med
näringslivsutveckling för att Gotland ska kunna möta framtidens besökare på ett hållbart sätt.
Inom enheten Hållbar tillväxt har en översyn av platsvarumärket Gotland genomförts. Ett resultat
av detta är att nya samarbeten har initierats med Visit Sweden. Gotland kommer att ta en större
plats i den generella Sverigebilden och marknadsföringsinsatser kommer att utvecklas främst
avseende Tyskland, Norge, Danmark och Finland. Detta sker i samverkan mellan RG, GFB och
viktiga aktörer inom besöksnäringen.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Interpellation
till regionstyrelsens
ordförande Eva Nypelius
angående kulturlivets
nyttjande av lokaler i
Sävehuset.

Visby 2019-09-23

Ett rikt lokalt kulturliv, möjlighet att både utöva och ta del av kultur är positivt för
människor i alla åldrar. Att bidra med tillgång till lokaler är ett sätt för Region
Gotland att stödja och underlätta för kulturlivet.
Inför ombyggnaden av dåvarande F-huset och aulan på Sävetomten lyftes nya
möjligheter för kulturlivet i byggnaden fram som en av vinsterna. Här skulle bli
lokaler, ombyggd aula och blackbox inte enbart för gymnasiet och kulturskolan utan
också för det lokala kulturlivet. Kommersiella aktörer såväl som föreningar och andra
icke kommersiella arrangörer skulle få möjlighet att nyttja lokalerna tillsammans med
skolorna. Lokalerna skulle bli ett bra tillskott i väntan på ett nytt kulturhus, även om
nationella prov och liknande aktiviteter för skolan ibland innebär att skolan måste få
förtur.
Har det blivit så?
Vi har hört att det av olika skäl ofta är svårt att få boka lokaler flera dagar i följd. Att
priset upplevs högt för ickekommersiell verksamhet. Att detta i sin tur bidrar till att
lokalerna inte nyttjas så mycket som borde vara möjligt. Att tillgången på lokaler för
det lokala kulturlivet inte har ökat på det sätt vi hoppades på.
Jag undrar därför:
Hur mycket nyttjades aula och blackbox för föreningsliv och kulturarrangemang
under våren 2019?
Behöver det vidtas åtgärder för att underlätta nyttjande av lokaler för kultur och
föreningsliv?
Per Edman
Vänsterpartiet

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

Interpellationssvar
2019-10-21

Interpellation ang kulturlivets nyttjande av lokaler i Sävehuset.
Per Edman (V) har ställt följande frågor.
1. Hur mycket nyttjades aula och blackbox för föreningsliv och kulturarrangemang under
våren 2019?
2. Behöver det vidtas åtgärder för att underlätta nyttjande av lokaler för kultur och
föreningsliv?
Svar:
1. Aulan har varit uthyrd vid 15 tillfällen under våren 2019
2. Säveaulan är en bra lokal som borde kunna nyttjas mera.
Det finns tydliga bokningsrutiner för Säveaulan sedan 2017. Under skoltid, 7.30 – 17.00,
gäller följande prioritering Wisbygymnasiet, Kulturskolan, Interna kunder Region Gotland
och därefter externa kunder. Skolan är enligt skollagen ingen allmän plats vilket måste tas
hänsyn till ur ansvars- och säkershetsperspektiv.
Jag kan inte se att det behövs några politiska åtgärder däremot tror jag att en översyn och
genomgång av bokningsrutiner behöver ske mellan ansvariga förvaltningar.

Eva Nypelius (C)
Regionstyrelsens ordförande

Visby 2019-09-17

Långtidsuppföljning för barncanceröverlevare
Interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Mats-Ola
Rödén (L)

Alldeles för många barn och unga drabbas av cancer. Vården har förbättrats kraftigt under de
senaste decennierna och utvecklingen fortsätter i en rasande fart. Det innebär tack och lov att
sjukvården idag kan rädda många av de som drabbas. Något som inte var fallet för inte så
väldigt länge sedan. På Gotland finns idag enligt Socialstyrelsen 63 personer över 18 år som
fick cancerdiagnos före 18 års ålder.
Att genomgå en cancerbehandling är ofta väldigt tufft. I synnerhet för barn och unga.
Strålning, kraftfulla läkemedel och andra vårdinsatser medför ofta komplikationer av olika
slag. Senare forskning har också visat på att effekterna och sena komplikationer av en
behandling upptäcks först senare i livet och symptomen varierar mycket. Hjärntrötthet och
andra hjärnskador påverkar exempelvis barnens möjligheter till skolgång på lika villkor som
andra barn. Risken för att drabbas av cancer igen ökar om du överlevt en behandling.
Barncancerfondens uppföljning av barncanceröverlevare visar att sjukvården i Sverige har
underskattat de problem som kan uppstå långt efter en avslutad cancerbehandling och att det
saknas resurser och organisation för att erbjuda barncanceröverlevare adekvat
långtidsuppföljning, att övergången mellan barncancervård till vuxenvård inte fungerar
tillfredställande och att skillnaderna mellan olika regioner varierar kraftigt
Med anledning av detta vill jag ställa två frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande
Mats-Ola Rödén (L)

1. Har barncanceröverlevare idag tillgång till en adekvat långtidsuppföljning så som
screening, rehabilitering och psykosocialt stöd?
2. Om inte, vilka åtgärder planerar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att vidta
för att barncanceröverlevare på Gotland skall erbjudas detta?

Filip Reinhag (S) 2019-09-17

INTERPELLATIONSSVAR

Filip Reinhag har i en interpellation ställt följande frågor till ordförande i HSN:
•

1. Förfrågan om barncanceröverlevare i Region Gotland har tillgång till en adekvat
långtidsuppföljning såsom screening, rehabilitering och psykosocialt stöd.

•

2. Om inte vilka åtgärder planerar hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande att vidta
för att barncanceröverlevare i Region Gotland ska kunna erbjudas detta?

Bakgrund
Varje år så får i genomsnitt 2 barn och ungdomar under 18 år en cancerdiagnos i Region
Gotland. Hjärntumörer står för ungefär en tredjedel av fallen. Ytterligare en tredjedel utgörs
av leukemier och lymfom och den sista tredjedelen av olika tumörformer.
Tack vare medicinska framsteg så överlever i dag omkring åtta av tio barn cancersjukdomen.
Det innebär att vuxna som överlevt barncancer blir allt fler. Enligt uppskattning finns det idag
ungefär 60 personer som har fått en cancerdiagnos i Region Gotland före 18 års ålder.
I genomsnitt 60 % av barn som botas från cancer får kvarstående negativa effekter, eller
komplikationer som visar sig först senare i livet, så kallade seneffekter, att få
cancerbehandling som barn ger andra biverkningar än behandling av vuxna.
Exempel på komplikationer som kan uppstå efter cancerbehandling hos barn:
• Strålbehandling av hjärnan kan orsaka hormonbrist som får längdtillväxten att stanna av och
ökar risken för benskörhet, fetma och hjärt-kärlsjukdom senare i livet.
• Försämrad kognition, hjärntrötthet och andra svårigheter följer ofta på en operation där en
hjärntumör tagits bort helt eller delvis, samt då strålbehandling givits mot hjärnan.
• Fertilitetsproblem kan orsakas både av cytostatika och strålning liksom av operation vid
hjärntumör. Kvinnor som behandlats med cytostatika som barn kan komma i klimakteriet i
förtid, vilket innebär att perioden i livet då det är möjligt att få barn är begränsad.
• Risken för hjärt-kärlsjukdomar ökar som en följd av cytostatikabehandling och
strålbehandling mot bröstkorgen.
• Det finns också en ökad risk för andra typer av tumörer senare i livet, framför allt som följd
av strålbehandling.
1. Långtidsuppföljning av barncancer i Region Gotland idag:
Barn och ungdomar som har behandlats för en cancersjukdom i Region Gotland följs inom
Barn- och ungdomsmedicin under hela uppväxten. Detta är praxis i hela riket. Sedan 2016
finns det ett nationellt vårdprogram som heter Långtidsuppföljning av barncancer som finns
på www.cancercentrum.se. Detta tillämpas från den barnmedicinska/barnonkologiska sidan
utifrån de specifika uppföljningsprotokoll som finns för de olika diagnoserna.

Det finns också behov av uppföljning innan barnen nått vuxen ålder. Här har Region Gotland
svårigheter att erbjuda specialiserad psykologisk och pedagogisk uppföljning av
hjärntumörpatienter.
I år har Barncancerenheten/NKS börjat göra sammanfattningar på alla patienter och de
registrerar också dessa i Barncancerregistrets SALUB-del (Svenska Arbetsgruppen för
Långtidsuppföljning efter Barncancer). Patienterna får också information om den nyöppnade
mottagningen Uppföljningsmottagning för Vuxna efter Barncancer, Centrum för
Cancerrehabilitering, på Sabbatsbergs sjukhus.
Vissa patienter kan remitteras till uppföljande specialistvård, i de fall där det är indicerat.
Patienten och i förkommande fall vårdnadshavare får en sammanfattning av
cancerbehandlingen och informeras om eventuella behov av uppföljning. För patienter som
remitteras till primärvården för fortsatt uppföljning så informeras via remiss om patientens
sjukhistoria och risker för seneffekter. Primärvården ansvarar dock oftast inte för specifik
uppföljning av barncancer och kunskapsläget inom området behöver förbättras.

2. Pågående och planerade förbättringsåtgärder:
I den nya sjukvårdsregionala cancerplanen framtagen av RCC Stockholm-Gotland 2020–2023
finns två delmål:
•

4.2 bättre uppföljning av cancerpatienters hälsa

•

4:3 öka kunskapen i primärvården om seneffekter och cancerrehabilitering

2.1 Tydliggöra primärvårdens uppdrag inklusive utbildning och kompetenssäkring i
primärvården:
Cancer i primärvården (CaPrim) kopplat till Akademiskt primärvårdscentrum i Region
Stockholm har genom RCC Stockholm-Gotlands försorg etablerats som ett sjukvårdsregionalt
kunskapsteam inom cancer för primärvården. Kunskapsteamet har de senaste åren arbetet
intensivt med att utbilda primärvården i att tidigt känna igen cancer, hur SVF ska hanteras i
primärvården men också seneffekter och rehabilitering. Man arbetar även med att det behövs
en bättre samverkan mellan primärvård och specialistvård inom området.
I Region Gotland hålls 1–2 utbildningstillfällen årligen riktade till allmänläkare och
distriktssköterskor genom CaPrim. Senaste utbildningstillfället hölls i slutet av september då
ett 40-tal läkare och sjuksköterskor från primärvården genomgick utbildning under två dagar
där bla. rehabilitering och seneffekter togs upp.
Framöver bör man även definiera primärvårdens roll bättre när det gäller
uppföljningsaktiviteter och att det ingår i uppdraget att vara PAL för dessa patienter.
2.2 Sprida bättre information och kunskap om möjligheter till uppföljning och
rehabilitering på specialistnivå:
Det finns en relativt nyöppnad Uppföljningsmottagning för Vuxna efter Barncancer, Centrum
för Cancerrehabilitering, på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Här erbjuder man efter remiss
multiprofessionella team som är specialiserade på cancerrehabilitering inklusive vuxna som
har behandlats för cancer i barndomen.
Information om denna mottagning behöver dock spridas bättre till vårdgivare, patienter och
anhöriga i sjukvårdsregionen. Ett arbete med detta kommer nu att påbörjas via RCC
Stockholm-Gotland.

2.3 Säkra möjligheter för Region Gotland att erbjuda specialiserad psykologisk och
pedagogisk uppföljning av hjärntumörpatienter:
Region Gotland har idag svårigheter med att kunna erbjuda specialiserad psykologisk och
pedagogisk uppföljning av hjärntumörpatienter. Diskussioner pågår RCC StockholmGotlands regionalt ansvarige för barncancer hur detta kan lösas.
2.4 Förbättrade rutiner för överföring till vuxenvård:
Förtydligande av och implementering av modeller för bättre överföring till vuxenvård för de
olika patientkategorierna inom respektive vårdområde. (patienter med kvarvarande behov av
onkologiska kontroller, patienter med avslutade onkologiska kontroller) beroende på nivå av
uppföljningsbehov. Detta är ett arbete som bedrivs inom ramen för RCC Stockholm-Gotland.
2.5 Övrigt stöd från samhället:
En del patienter som framförallt har behandlats för hjärntumör i barndomen utvecklar
seneffekter med bland annat försämrad kognition, hjärntrötthet och andra svårigheter vilket
leder till svårigheter att klara sin skolgång. Det är viktigt att dessa barn och ungdomar kan
identifieras av skolväsendet och att man erbjuder nödvändiga stödresurser för att möjliggöra
en optimal skolgång.

Mats-Ola Rödén
Ordförande HSN

Visby 2019-08-28

Privatisera bort krav och förbättringsförslag
Interpellation ställd till Socialnämndens ordförande Rolf Öström (M)

Under sommaren har vi kunnat ta del av undersköterskeupproret som sprider sig över landet.
Det handlar om undersköterskor som tröttnat på dåliga arbetsvillkor, låga löner och ständiga
nedskärningar. Socialdemokraterna stöttar upproret och menar att det är vi politiker som
behöver ta ansvar för deras arbetsvillkor, arbetsmiljö och löneutveckling.
Under alldeles för lång tid har undersköterskor varit en yrkesgrupp man tagit för givet.
Arbetsbördan har varit och är för hög, lönen för låg och kollegorna för få. Det bidrar också till
sänkt kvalitet i vård och omsorg.
Socialnämndens ordförande menar i en intervju med Hela Gotland 2019-08-28 att receptet för
att bryta denna utveckling är att privatisera mer verksamhet för ”de anställda [sic!] inte är
nöjda med Regionen som arbetsgivare [sic!]”. Öström slår också fast att det är billigare att
bedriva verksamheten i privat regi.
Med anledning av detta önskar jag ställa tre frågor till Socialnämndens ordförande Rolf
Öström (M):
1. Vilket ansvar har socialnämndens ordförande för personalens arbetsvillkor och
arbetsmiljö?
2. Vilka åtgärder planerar ordföranden att vidta för att undersköterskorna ska uppskatta
Region Gotland som arbetsgivare?
3. Varför är det billigare att privatisera äldreboenden jämfört med att bedriva dem i egen
regi?

Filip Reinhag (S) 2019-08-28

Svar på interpellation ” Privatisera bort krav och förbättringsförslag”
från Filip Reinhag (S)
Som ordförande i Socialnämnden har jag konstaterat att det finns oerhört många aspekter att ta i
beaktande för att verksamheter inom vår förvaltning skall fungera så effektivt som möjligt. Vårt
uppdrag i nämnden är i första hand att verkställa vård och omsorg för de personer som i vårt
samhälle behöver det allra mest. Med detta följer att prioriteringar ibland måste ske mellan olika,
ibland politiska, intressen.
Det interpellationen avser få svar på är om det är konstruktivt att bedriva verksamhet i privat regi
inom Region Gotlands verksamheter. Det gläder mig som moderat politiker att frågeställaren ställer
sig positiv till att så sker.
Svar på frågor i interpellationen:
1. ”Vilket ansvar har Socialnämndens ordförande för personalens arbetsvillkor och
arbetsmiljö?”
Socialnämnden har utbildats våren 2019 i samband med att vi tillträdde som ledamöter och
ersättare. Utbildningen har bland annat varit inriktad på ansvar och ansvarsutkrävande vad gäller
arbetsgivaransvaret samt ansvaret för arbetsmiljön för samtliga anställda och förtroendevalda inom
Nämnd och Förvaltning. Svaret utifrån vårt kunnande är att ordförande alltid har det yttersta
ansvaret inom dessa områden tillsammans med övriga i nämnden. Jag rekommenderar utifrån
frågeställningen att nämnderna utbildar sig inom detta oerhört viktiga område. Som ordförande har
jag också förvissat mig om att den delegationsordning som gäller inom socialförvaltningen efterlevs
på så sätt att samtliga med delegerade uppdrag har rätt kompetens och utbildning för det uppdrag
de erhållit i delegation.
2. ”Vilka åtgärder planerar ordföranden att vidta för att undersköterskorna ska uppskatta Region
Gotland som arbetsgivare”.
Svaret på frågan är att vi inom Alliansen ser all personal inom Region Gotland som vår största resurs.
För att specifikt diskutera undersköterskor inom Socialförvaltningen så utför de ett oerhört viktigt
arbete på dygnets alla timmar året runt, i ”ur och skur”, likväl som annan personal.
Efter att Alliansen tillträtt i januari 2019 har förbättringsarbete påbörjats för personal inom
äldreomsorgen.
Möten har förekommit med Fackförbundet Kommunal för att diskuterar förbättringsområden.
Utbildning har påbörjats för all personal med inriktning på ”Beslutsgången, Delaktighet mm”, se SON
AU § 49 per 2019-09-04. Därtill är Alliansen måna om att medarbetarstyrt förändringsarbete skall
råda i vårt tillitsbaserade ledarskap.
3.

”Varför är det billigare att privatisera äldreboenden jämfört med att bedriva dem i egen
regi?”

Det som nu beslutats i Socialnämnden är att utreda om det är mer kostnadseffektivt att bedriva
äldreboenden med privata utförare än i Region Gotlands regi. Svar på detta får vi enligt beslut i
Socialnämnden på sammanträde i december 2019.

Rolf Öström (M), ordförande Socialnämnden

INTERPELLATION
2019-09-23

Införande av Framtidens Vårdmiljö i hälso- och sjukvården
Region Gotland har beslutat att tillsammans med region Stockholm gå in i ett av de största
verksamhetsutvecklingsprojekten på många år. Framtidens vårdinformationsmiljö syftar både till
att modernisera journalsystemet men kanske främst möjliggöra för en bättre vårdkontinuitet,
ökad patientsäkerhet och en mer effektiv och sömlös vård med patienten i centrum.
Finansieringsmodellen för detta har under arbetets gång förändrats. Från början skulle region
Gotland stå för del av investeringskostnaden. Av olika skäl ändrades detta varför region
Stockholm nu står för upphandlingskostnaden och region Gotland ”köper” sedan systemet. Att
göra det är den mindre delen av kostnaderna som följer av det enhälliga beslutet att ta sig an
FVM.
Att kunna arbeta med verksamhetsutveckling, implementering och uppbyggnad av ett så
omfattande system kräver resurser. Resurser för att möjliggöra medarbetarnas medverkan i
utveckling och testning av systemet, för att patienter och brukarorganisationerna ska involveras
och bidra. Resurser behövs också för att möta upp förväntningar på medverkan på central nivå
och för att hantera övergången mellan två system och migration av den enorma mängd data som
finns idag.
Det finns stora förhoppningar och förväntningar på att FVM ska bidra både till ökad
patientnytta och att nya arbetssätt med minskad administration till lägre kostnader och ökad
effektivitet.
Alliansen har till skillnad från oppositionen valt att inte skjuta till en krona för detta enorma och
omfattande arbete som väntar nu i och med upphandling och införande av helt nytt system. Det
kommer medföra stora bekymmer för gotländsk hälso- och sjukvård som nu har att välja mellan
att inte kunna arbeta med verksamhetsutvecklingen eller få prioritera bort andra delar i vården.
Alliansen har valt att köpa en Porsche men risken är att det blir en Epatraktor om införande och
implementering inte sker med stor noggrannhet.
Med anledning av detta vill jag ställa följande frågor till hälso- och sjukvårdsnämndens
ordförande, Mats-Ola Rödén (L):
-

Hur är arbetet med införandet av FVM upplagt och hur kommer personalen involveras i
uppbyggnad och implementering?
Hur menar HSNs ordförande att förvaltningen ska prioritera för att möjliggöra arbete
som det nya systemet kommer kräva i och med att resurser för detta inte tillförs?
Vilka risker finns när stor och dyr upphandling nu görs om vi inte skapar strukturer för
införandet?

Meit Fohlin
Regionråd Socialdemokraterna

INTERPELLATIONSSVAR
Meit Fohlin har i en interpellation ställt följande frågor till ordförande i HSN:
•

1. Hur är arbetet med införandet av FVM upplagt och hur kommer personalen
involveras i uppbyggnad och implementering?

•

2. Hur menar HSNs ordförande att förvaltningen ska prioritera för att möjliggöra
arbete som det nya systemet kommer kräva i och med att resurser för detta inte
tillförs?

•

3. Vilka risker finns när stor och dyr upphandling nu görs om vi inte skapar strukturer
för införandet?

Bakgrund
Regionfullmäktige beslutade (Rf § 86 170619 samt Rf § 196 171120) om deltagande i Framtidens
vårdinformationsmiljö (FVM), med avsikt att vara fullvärdig part i kommande upphandling.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade (HSN § 84 190919) att godkänna anbudsinfordran i
upphandling av vårdstöd och vårdkontinuitetsstöd för FVM.
1. Arbetet med införandet av FVM. Hur personalen involveras i uppbyggnad och
implementering:
FVM är ett samarbete mellan Region Stockholm och Region Gotland. Införandet är i allra
högsta grad verksamhetsutveckling och det största genomförandeprojektet hälso- och
sjukvårdsförvaltningen kommer att göra på många år då alla enheter berörs.
Inkomna anbud utvärderas under december till januari för beslut i februari/mars.
Införandet planeras till fyra sexmånaders perioder med start 2022. Gotlands placering i det
schemat är inte klarlagt.
För närvarande fokuseras arbetet på lokal kommunikation. Målsättningen är att alla
medarbetare i hälso- och sjukvårdsförvaltningen till årsskiftet ska ha kännedom om vad
FVM innebär och syftar till. Det görs bland annat genom en så kallad ”FVM-turné” där
regionens FVM - projekt besöker alla verksamheter och ledningsgrupper och informerar
om vad som pågår just nu inom programmet och vad vi själva i verksamheten förväntas
göra. Man besöker samtliga arbetsplatsträffar. Det har hittills skapat mycket bra dialoger
med medarbetarna. På nätet finns flera informationsfilmer som har såväl lokalt som
centralt ursprung. Filmerna uppdateras vartefter projektet går framåt.
Förvaltningen arbetar även med att bygga en struktur för verksamhetsförberedande arbete;
nu och senare i implementeringsfasen. Det har bildats verksamhetsgrupper, bestående av
alla professioner som finns representerade på varje enhet. Syftet med dessa grupper är att
ha verksamhetsnära förankring för att nå ut med information till medarbetarna och driva
förändring. Innan övergången så kommer gruppernas arbete att var fokuserat på att
”städa” i nuvarande system (TakeCare) så att rätt information överförs. Tanken är att
grupperna ska fortleva även efter att det nya journalsystemet är på plats.
Majoriteten av vårdens medarbetare är positiva. Man ser att nuvarande system inte är
utvecklingsbart för att kunna möta de krav på digitalisering som ställs. Särskilt positiva är
reaktionerna kring arbetet med ökad standardisering av gemensamma journalmallar,
formulär och översikter i nuvarande journalsystem. En mer enhetlig struktur och likvärdig

dokumentation av patientdata på Gotland och i Stockholm gör att information lättare kan
hittas och minskar dokumentationsarbetet.
2. Prioritera resurser:
Förvaltningen skall visa på de behov som finns/kommer att uppstå. FVM är till stora
delar verksamhetsutveckling. I det fall Regionfullmäktige beslutar enligt förslaget i
budgetavstämningen 2019 så bedöms kostnaderna för den utvecklingen och projektet i
sin helhet, år 2020, att inrymmas i budget.
3. Risker med en dyr upphandling utan struktur:
Att införa digital journal (TakeCare) var en genomgripande förändring. Nu går arbetet
vidare. Strukturerna finns och kostnaderna, efter att FVM är genomfört, skall inte bli
högre än dagens kostnader då FVM ersätter befintlig journal och vissa
verksamhetssystem. För att hälso- och sjukvård ska kunna komma närmare patienten
behövs digitala lösningar som stödjer ändrade arbetssätt. FVM är viktigt för att kunna
dra nytta av ny teknik som möjliggör god och nära vård. Den nya miljön kommer inte
automatiskt att lösa förändringen, utan sjukvården behöver tänka annorlunda och se
över sina vårdprocesser. Men med FVM finns ett system på plats som stödjer det.

Mats-Ola Rödén
Ordförande HSN

INTERPELLATION

Interpellation till Barn och utbildningsnämndens ordförande Stefan Nypelius angående
undervisning i idrott och hälsa på Romaskolan.
Regeringen bestämde 2018 att utöka antalet undervisningstimmar i idrott och hälsa från 500 till
600 timmar i grundskolan från och med läsåret 2019/20.
Tanken är att öka elevernas inlärningsförmåga i teoretiska ämnen genom mer rörelse på schemat
som forskning visat på fungerar bra.
Eleverna och unga är idag mer stillasittande då deras vardag till stor del består av användande av
digitala verktyg.
För stillasittande elever kan undervisningen i idrott och hälsa vara de enda tillfällena då de deltar i
fysiska aktiviteter.
I feb 2019 hade förvaltningen förslag på att äska investeringsmedel på 7 milj under två år 2020
och 2021 för att göra om Romabadet till idrottshall för att klara undervisningstiden i idrott och
hälsa.
Nämndordförande Stefan Nypelius lyfte då och där bort äskande med motiveringen att “det ska
lösas någon annanstans”.
Romaskolan är en grundskola F-9 med ca 320 elever. Romabadet har varit stängt sen 2016, vilket
har varit negativt för eleverna. Badet delar byggnad med en mindre idrottshall som inte räcker till
för alla elever. Förslag på att man i stället skulle kunna bygga om fd bad lokalen till en
gymnastiksal har inte utretts. Den salen skulle i så fall bli betydligt större än den som finns idag.
Att tvingas till att har teoretisk idrott i klassrummen eller promenader är inte hållbart i längden.
Skolverkets utredning visade på att undervisning utomhus fungerar inte alltid och ger inte alltid
samma kvalitet.
Därför är tillgången till idrottshallar viktigt och som vi fått det presenterat i nämnden så har
Roma men också Visby de största bristerna.

Mina frågor:
*Hur löser man undervisningen idag utifrån undervisningstid och kvalite för elever?
*Har det här gett eller kommer det att ge skolan mer kostnader som bussning till annan
idrottshall?
*Om en entreprenör tar över drift av hela huset vad kommer det att ge för konsekvenser gällande
tider och kostnader för skolan och BUN?
*Hur ser planen ut för Romaskolans framtida idrott och hälsa undervisning så det ska kunna
bedrivas med kvalite?
Fröjel 2019-09-20
Lisbeth Bokelund MP

Interpellationssvar
2019-10-21

Interpellation om undervisning i idrott och hälsa på Romaskolan
Lisbeth Bokelund (mp) har i interpellation ställt frågor till mig angående undervisning i idrott och
hälsa på Romaskolan. Vid Romaskolan finns det en gymnastikhall på 19 *10 meter, vilket är den
minsta gymnastiksalen kopplad till en högstadieskola på Gotland. Även idrottshallarna vid
Solbergsskolan är relativt små, 24*10 meter för den stora respektive 16*10 meter för den lilla.
Andra högstadieskolor på Gotland har tillgång till hallar i storleken 32*17 till 43*25 meter.
Frågor:
Hur löser man undervisningen idag utifrån undervisningstid och kvalité för elever?
Svar:
I dagsläget klarar man undervisningskravet inom befintliga lokaler. Idrottsundervisning bedrivs delvis
utomhus vid lämplig väderlek. I anslutning till Roma-skolan finns konstgräs fotbollsplan för 7manna lag. Den nyttas under tidig höst och sen vår. Allt är möjligt men likvärdigt mellan skolor är
det inte beroende på skillnader i struktur kring våra högstadieskolor.
Har det här gett eller kommer det att ge skolan mer kostnader som bussning till annan
idrottshall?
Svar:
Innevarande läsår klaras gymnastikundervisning för Romaskolans elever i befintlig gymnastiksal. Om
prognostiserad elevökning infrias, inget tyder på något annat, så måste skjutsning ske till annan
idrottshall om idrott skall kunna bedrivas så som vi traditionellt tänker oss. Redan idag bussar
Romalinjen yngre elever från Kräklingbo och Vänge till Dalhem för idrott och hälsa medan de äldre
skjutsas till Roma. Den bussning som görs sker i samband med undervisning i moderna språk eller
ämnen som kräver specialutrustade klassrum (tex. slöjd och hemkunskap ).
Bussning har ökat och måste göras av elever i Romaskolans linje sedan 2016 och stängningen av
Romabadet för att bedriva simundervisning och fullfölja läroplanens krav på sim-kunnande i årskurs
6 och årskurs 9.
Om en entreprenör tar över drift av hela huset vad kommer det att ge för konsekvenser
gällande tider och kostnader för skolan och BUN?
Svar:
Det är helt beroende av vilken entreprenör som vinner upphandlingen och vilken lösning som
kommer av det. Skolans behov är en av de faktorer som ingår i diskussionerna med entreprenörerna.
Det finns även fler behov som har uppdagats. I Romaområdet är det just nu livlig ungdomsidrott som
är i behov av större idrottshall. Hur framtida lösningen kommer påverka kostnadsbilden kan inte
beräknas idag då det ännu är en diskussionpunkt. Den föreslagna ombyggnaden av badet till
gymnastiksal hade även den genererat ökade kostnader för skolan.
Hur ser planen ut för Romaskolans framtida idrott och hälsa undervisning så det ska kunna
bedrivas med kvalité?
Svar:
Läroplanen Lgr 11 innehåller mer teoretiska inslag i ämnet idrott o hälsa än föregångaren Lpo 94.
2018 utökades läroplan med ytterligare 100 timmar i ämnet i årskurserna 6-9. De fördelades med
utökning med 20 timmar i mellanstadiet till 180 timmar samt med 80 timmar i högstadiet till 280
timmar. Motiven till utökning motiveras med positiva resultat med ökad rörelse under dagen.
Utökningen innebär att undervisningen i snitt ökar med drygt 30 minuter i veckan för årskurs 6

och i högstadiet med knappt 50 minuter per årskurs. Utökningen i läroplanen löses därför på
olika sätt i olika skolor.
Som Lisbeth Bokelund lyfter har den utökade läroplanen i idrott och hälsa medfört lokalbrister
även i Visby och aktualiserar flerårig eftersatt planering för idrottshallar. Till exempel medför
placeringen av nya arenahallen att det är svårt att nyttja den i kontinuerliga undervisningen.
Utökad/förändrad läroplan och timplan medför förändrade lokalbehov. Det berör utöver idrott
och hälsa även ämnen som slöjd, hemkunskap, kemi, fysik med fler som i många fall kräver
speciell utrustning i salar. Det finns skillnad över Gotland i tillgång till den typen av lokaler. Det
är några av de aspekter som kommer beaktas i översyn av den kommunala förskole- och
grundskolorganisationen. Första punkten där under vision och målbild är ”Varje barn och elev,
oavsett var man bor, ska få lika tillgång till utbildning och lika kvalitet i utbildningen. Organisation
och arbetssätt ska säkerställa att läroplanernas alla detaljer följs och att det är möjligt att kompensera
för skillnader i elevernas olika förutsättningar”
Planen för Roma är sålunda som på fler platser runt om på Gotland, den behöver lösas genom
organisation och arbetssätt i avvaktan på utveckling i processen med intressenter.

Stefan Nypelius
Ordförande barn- och utbildningsnämnden
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Datum

Beteckning

2019-10-01

203-17601-2019

Enheten för tillsyn
Hans Lind

Rapport från inspektion den 4 juni 2019 hos
Överförmyndarnämnden för Region Gotland
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Stockholms län har efter inspektionen funnit anledning att kritisera
Överförmyndarnämnden (nämnden) för Region Gotland avseende följande
punkter.
-

Långa handläggningstider för granskning av årsräkningar

-

Beslut i arvskiftesärende fattat utanför nämndens befogenhet

-

Lång handläggningstid för översändande av felsänd handling

Inledning
Vid inspektionen den 4 juni 2019 granskade Länsstyrelsen 31 akter, vilka följer av
bilaga.
Efter aktgranskningen hölls ett sammanträde där de frågor som uppstått vid
granskningen av akterna behandlades. Vid sammanträdet medverkade nämndens
ordförande Gunnel Lindby, kansliets chef Per Lorén, samt Erik Henriksson, Malin
Wiginder, Maria Askerlund och Svante Boström från nämndens kansli samt Hans
Lind och Lotta Reimers från Länsstyrelsen i Stockholm.
Om Länsstyrelsen har funnit anledning att kommentera nämndens handläggning
av ärendena framgår detta av rapporten, med hänvisning till aktuella akter.
Aktgranskning med kritik
Granskningstider för årsräkningar
Inför inspektionen begärde Länsstyrelsen uppgifter om granskningstider för 2017
års årsräkningar. Nämnden rapporterade att de var färdiga med 86% av
årsräkningarna den 1 oktober 2018 och att den sista årsräkningen granskades den
21 februari 2019.
Länsstyrelsen granskade vid inspektionen de akter där nämnden tagit längst tid på
sig att granska årsräkningar för 2017. Vid sammanträdet lyftes även frågan om
nämndens rutiner för påminnelser och vitesförelägganden för årsräkningar.
Nämnden informerade då om att de för 2018 års årsräkningar skickade ut
påminnelse efter tre veckor och att vitesförelägganden skickades senare under året
då det inte var något passande nämndsammanträde innan juni 2019.
Vid granskning av akt 385 angående förvaltarskap noterades följande. Årsräkning
för 2017 inkom den 16 april 2018 efter att nämnden skickat ut påminnelse den 27
mars 2018. Första handläggning i ärendet skedde den 12 oktober 2018 då
nämnden begärde kompletterande uppgifter till årsräkningen. Komplettering
inkom den 5 november 2018 och den 28 december 2018 begärde nämnden
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ställföreträdarens eventuella yttrande angående granskning med anmärkning.
Årsräkningen granskades med anmärkning den 15 januari 2019.
Vid granskning av akt 1318 angående godmanskap noterades följande. Årsräkning
för 2017 inkom den 1 mars 2018. Den 31 augusti 2018 begärde nämnden
kompletteringar i ärendet. Ytterligare kompletteringar begärdes den 14 september
2018. Nämnden påminde om begärda kompletteringar den 26 november 2018.
Den 6 februari 2019 begärde nämnden ställföreträdarens eventuella yttrande
angående granskningsanmärkning. Nämnden granskade årsräkningen med
anmärkning den 21 februari 2019.
Vid granskning av akt 808 angående förvaltarskap noterades följande. Årsräkning
för 2017 inkom den 24 april 2018. Första handläggning i ärendet gjordes den 10
oktober 2018, då nämnden begärde kontoutdrag från bank. Nästa åtgärd gjordes
den 14 november 2018. Årsräkningen granskades den 26 november 2018.
Regeln i 9 § förvaltningslagen (2017:900) (FL) om snabb och enkel handläggning
ska vara vägledande i samtliga ärenden hos överförmyndaren. En snabb
handläggning hos överförmyndaren är av rättssäkerhetsskäl viktig för den
enskilde som annars kan riskera att hans eller hennes personliga eller ekonomiska
förhållanden försämras. Justitieombudsmannen har i ett beslut (dnr 5172-2008)
anfört följande.
Av utredningen framgår följande. Göran F. gav den 27 februari 2008 in en årsräkning avseende
2007för granskning till överförmyndaren. Den 17 juli 2008 förelades Göran F. att inkomma med
kompletteringar. Granskningen av årsräkningen var slutförd den 8 oktober 2008. Den tid som gick
åt för att granska årsräkningen uppgick således till drygt sju månader. Föreläggande om att
komplettera årsräkningen skickades först nästan fem månader efter det att årsräkningen hade getts
in. Överförmyndaren kan enligt min bedömning inte undgå kritik för långsam handläggning av
Göran F:s årsräkning.

Länsstyrelsen kan konstatera att i de granskade ärendena har granskningen av
årsräkningarna tagit alltför lång tid och handläggningen har i långa perioder varit
alltför passiv. Länsstyrelsen anser därför att nämnden förtjänar viss kritik för de
långa handläggningstiderna för granskning av årsräkningarna i nämnda ärenden.

Arvskifte och boutredningsman
Vid granskning av akt 2181 angående ett förmynderskap noterade Länsstyrelsen
följande. Ärendet avser två barn som även är dödsbodelägare. I dödsboet finns en
boutredningsman utsedd sedan år 2016. Kopia av testamente finns i akten och
enligt testamentet ska egendomen stå under särskild förvaltning av en utpekad
person.
Boutredningsmannen har skrivit under överlåtelseavtalet vid försäljning av bostad
i dödsboet. Nämnden har samtyckt till försäljningen den 5 maj 2017.
Boutredningsmannen har den 12 juni 2018 skickat in en redovisning av
förvaltningen av dödsboet. Redovisningen är det senaste som är registrerat i
ärendet.
Då rätten förordnat en boutredningsman företräder denne dödsboet mot tredje man
samt äger att tala och svara i mål som rör boet (19 kap. 1 och 12 §§ ärvdabalken
(ÄB)). Fast egendom eller tomträtt kan inte överlåtas av boutredningsmannen utan
att delägarna skriftligen lämnar sitt samtycke eller där det inte kan erhållas, rätten
på ansökan tillåter åtgärden (19 kap 13 § ÄB). Enligt förarbeten till bestämmelsen
(se NJA 1940 sid 27) ska överförmyndaren inte besluta om samtycke för
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underårig delägare eller för den som har god man eller förvaltare när en
boutredningsman skött sådan försäljning.
Nämnden har beslutat om samtycke till boutredningsmannens överlåtelse av fast
egendom i dödsbo. Länsstyrelsen anser att nämnden förtjänar viss kritik för att ha
beslutat i en fråga som ligger utanför myndighetens uppdrag.
Länsstyrelsen vill även påpeka att nämnden måste bevaka att ett arvskifte kommer
in till nämnden när det är klart. Om dödsboet inte är skiftat sex månader efter att
bouppteckningen förrättats, ska ställföreträdaren, enligt 15 kap. 3 § föräldrabalken
(FB), ge in redogörelse om skifteshinder till nämnden var sjätte månad. Detta
gäller även när det finns en boutredningsman.
Översändande av felsänd handling till tingsrätten
Vid granskning av akt 2069 angående förmynderskap noterades följande. I
ärendet har medförmyndare utsetts år 2015 med uppdrag att tillsammans med
förmyndare handha barnens ekonomi. Den 1 april 2019 ansökte barnens
förmyndare om att byta ut medförmyndaren. Nämnden påbörjade handläggning av
ärendet, begärde yttranden och tillfrågade nya personer om uppdraget som
medförmyndare. Nämnden skickade den 17 maj 2019 över begäran om byte av
medförmyndare till tingsrätten som felsänd handling.
En ansökan om medförmyndare, från någon som är behörig att ansöka enligt 10
kap 18 § FB, ska översändas till tingsrätten. Det är tingsrätten som ska pröva
ansökningar om medförmyndare (se 10 kap. 13 § FB) och om ansökan istället har
inkommit till överförmyndaren bör myndigheten hjälpa den sökande tillrätta (se 6
§ FL).
Felsända handlingar bör enligt Länsstyrelsen åtgärdas omgående och i princip
översändas till rätt part med vändande post. Nämnden förtjänar därför viss kritik
för den sena handläggningen. Nämnden uppmanas även att se över sina rutiner för
liknande ärenden.
Övrig aktgranskning
Motivering av beslut
Vid granskning av akt 2115 angående godmanskap noterades följande. Gode
mannen har ansökt om överförmyndarens godkännande till försäljning av
bostadsrätt under december 2018. Nämnden samtyckte den 10 januari 2019 till
försäljningen genom godkännandestämpel på överlåtelseavtalet, utan motivering.
Vid granskning av akt 2390 angående förmynderskap noterades följande. I
ärendet samtyckte nämnden den 18 september 2018 till försäljning av lägenhet i
dödsbo. Nämnden beslutade om samtycket genom en godkännandestämpel på
överlåtelseavtalet. Av godkännandestämpeln följer ingen motivering eller vem
beslutet avser.
Bestämmelsen i 32 § FL anger att ett beslut som kan antas påverka någons
situation på ett inte obetydligt sätt, förutom i vissa undantagssituationer, ska
innehålla en klargörande motivering, om det inte är uppenbart obehövligt. En
sådan motivering ska innehålla uppgifter om vilka föreskrifter som har tillämpats
och vilka omständigheter som har varit avgörande för myndighetens
ställningstagande.
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I förarbetet till bestämmelsen (se prop. 2016/17:180 sida 186 ff) framgår att
motiveringsskyldigheten i praktiken gäller för alla beslut som är överklagbara och
att undantagsregeln ska tolkas snävt. För att det kunna göras undantag krävs att
det för myndigheten, vid en objektiv bedömning, ska i princip framstå som
självklart att någon motivering inte är behövlig. Enligt Länsstyrelsen innebär det
att överförmyndaren inte i normalfallet kan godkänna t.ex. fastighetsöverlåtelser
med stämpelbeslut utan motivering.
Länsstyrelsen uppmanar med anledning av ovanstående nämnden att se över sina
rutiner för motivering av beslut.
Registrering av beslut och andra handlingar
Vid granskning av akt 2057 angående förmynderskap noterades följande.
Nämnden har den 21 mars 2017 samtyckt till ett arvskifte genom ett beslut som är
stämplat på arvskifteshandlingen. Beslutet är inte registrerat i dagboken.
Vid granskning av akt 1442 angående förvaltarskap noterades följande. Nämnden
har den 23 maj 2017 samtyckt till försäljning av bostad genom ett beslut som är
stämplat på överlåtelsehandlingen. Beslutet är inte registrerat i dagboken.
Vid granskning av akt 2390 angående förmynderskap noterades följande (se även
under Motivering av beslut). I ärendet fanns flera mail, såväl inkomna som
utgående, som inte var diarieförda vid länsstyrelsens inspektion. Bland annat var
utgående mail från kansliet skickade den 30 januari respektive den 1 februari 2018
inte registrerade. Vidare fanns inkommande mail i akten från den 28 mars 2019
som inte registrerats i dagboken. I akten fanns en handskriven förteckning över
handlingar där nämnda mail eventuellt registrerats, men detta går inte att verifiera
då datum, beskrivning av vad mailet berör, mottagare och avsändare eller om de
är inkommande eller utgående, saknas. I ärendet fanns även ett beslut om
samtycke till försäljning av lägenhet i dödsbo. Beslutet var inte diariefört i
dagboken men var stämplat på en handling som inkom den 18 september 2018.
Av 5 kap. 1 § Offentlighet- och sekretesslag (OSL) framgår att en allmän handling
ska registreras när den har kommit in till eller upprättats hos myndigheten. Enligt
5 kap 2 § samma lag ska det av registreringen framgå datum då handlingen kom
in eller upprättades, diarienummer eller annan beteckning som handlingen fått,
från vem handlingen har kommit, till vem den har expedierats och i korthet vad
handlingen rör. Skyldigheten att registrera allmänna handlingar har bl.a.
tillkommit för att säkerställa rätten till insyn i ett ärende. Uppgifterna som nämns i
5 kap 2 § OSL ska framgå av registreringen. Det räcker alltså inte med att varje
handling innehåller uppgift om datum och akt- eller diarienummer eller liknande
beteckning. Det ska vara möjligt att enbart av själva registret, t ex ett
dagboksblad, fastställa vilka handlingar som finns i ärendet (se t ex JO:s beslut
med dnr 131-2003).
Länsstyrelsen uppmanar nämnden att med anledning av ovanstående vidta
nödvändiga åtgärder i ärendena.
Tillsyn i ärende om god man för ensamkommande barn
Vid granskning av akt 2190 angående god man för ensamkommande barn
noterades följande. I ärendet har gode mannen inte lämnat någon redogörelse för
uppdraget sedan första kvartalet år 2018. Nämnden har inte heller begärt eller
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påmint om redogörelse under perioden. Inga andra kontakter med gode mannen
fanns registrerade i akten.
En god man för ett ensamkommande barn ska i vårdnadshavares och förmyndares
ställe ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter
(se 2 § lag [2005:429] om god man för ensamkommande barn). Gode mäns
verksamhet står under överförmyndarens tillsyn och de är skyldiga att lämna
överförmyndaren de upplysningar om sin verksamhet som överförmyndaren begär
(se 12 kap. 9 § FB).
Föräldrabalken reglerar inte närmare hur överförmyndare ska utöva tillsyn över
gode män för ensamkommande barn i de delar som inte rör förvaltning av
egendom. Eftersom den ekonomiska delen oftast är en mindre del av dessa
uppdrag, lämnar detta ett stort ansvar på överförmyndaren att ta ställning till hur
tillsynen ska bedrivas. Oftast begär gode män arvode för sina uppdrag och
redovisar då också vilka åtgärder som de vidtagit i ärendena. I de fall gode män
inte begär arvode måste överförmyndaren dock bedriva sin tillsyn på andra sätt,
och att som i detta fall inte bedriva någon tillsyn alls i långa perioder är inte
acceptabelt.
Nämnden uppmanas med anledning av ovanstående att se över sina rutiner för
liknande ärenden.
Skuld mellan förmyndare och underårig
Vid granskning av akt 2069 angående förmynderskap noterades följande. I
ärendet har medförmyndare utsetts år 2015 med uppdrag att tillsammans med
förmyndare handha barnens ekonomi. I ärendet framgår att förmyndaren i oktober
2018 erkände att ett uttag om 50 000 kr som skulle gå till barnen istället
förbrukades till annat.
Nämnden meddelade barnens förmyndare i november 2018 att frågan om
förbrukandet av barnets medel behöver utredas och ett skuldebrev upprättas om
pengarna gått åt till annat ändamål än till barnen. Nämnden skriver vidare i brevet
till förmyndaren att det kommer att bli medförmyndarens uppgift att företräda den
underåriga som fordringsägare, och att nämnden kommer att bevaka barnens rätt
genom att granska medförmyndarens och förmyndarens redovisningar i ärendet.
I ärendet finns en medförmyndare utsedd enligt 10 kap. 8 § FB att tillsammans
med barnens förmyndare handha barnens ekonomi. I ärendet aktualiseras även 12
kap. 12 § FB. Av bestämmelsen framgår att om en persons tillgångar ska förvaltas
av mer än en ställföreträdare så ska förvaltningen utövas gemensamt. Av
bestämmelsen framgår även att överförmyndaren kan besluta att förvaltningen av
tillgångarna skall fördelas på visst sätt mellan ställföreträdarna eller att vissa
tillgångar skall förvaltas av en av dem ensam. Av Walin, Vängby, Singer och
Jänterä-Jareborg, Föräldrabalken [1 jan. 2018, Zeteo], kommentaren till 12 kap.
12 § FB, framgår följande.
Förmynderskapet ska handhas gemensamt när annat inte har blivit bestämt av
överförmyndaren eller rätten. Förmyndare som ensam ska råda över viss egendom får
ingå förbindelser för den omyndige som faller inom området för dessa tillgångars
förvaltning. Ska förmynderskapet handhas gemensamt, måste förmyndarna gemensamt
förvalta egendomen och gemensamt företräda den omyndige vid rättshandlingar och i
rättegång. Delning av förvaltningen kan anordnas antingen så att tillgångarna för
förvaltning delas på visst sätt mellan förmyndarna eller så att, med gemensam förvaltning
i övrigt, vissa tillgångar anförtros åt en förmyndare ensam. I vartdera fallet äger
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förmyndare som ska ensam råda över viss egendom ikläda den omyndige sådana
förbindelser som faller inom området för dessa tillgångars förvaltning. Vid ingåendet av
andra förbindelser på den omyndiges vägnar ska förmyndarna handla gemensamt.
Överförmyndaren eller rätten måste förordna att fördelningen ska verkställas på ettdera av
angivna sätt. Däremot får rätten inte oberoende av tillgångarnas fördelning förordna om
delning av förvaltningen mellan förmyndarna efter andra grunder, t.ex. efter ärendenas
art.

Om ett skuldebrev ska utfärdas mellan barnens förmyndare och barnen så behöver
någon företräda barnen vid undertecknandet av skuldebrevet. I det aktuella
ärendet kan medförmyndaren inte göra detta ensam då denne har förordnandet
tillsammans med barnens förmyndare. Nämnden behöver därför utreda om en god
man enligt 11 kap. 2 § FB ska utses av nämnden för att företräda barnen vid
rättshandlingen, eller om det är möjligt för nämnden att besluta, enligt 12 kap. 12
§ FB, att ändra hur ansvaret för förvaltningen av barnets tillgångar kan fördelas
mellan förmyndaren och medförmyndaren så att medförmyndaren får ensamt
ansvar för skuldebrevet. Nämnden behöver också bevaka att ett skuldebrev
upprättas snarast möjligt.
Nämnden uppmanas med anledning av ovanstående att vidta nödvändiga åtgärder
i ärendet.
Övriga frågor
Utbildning av nämndledamöter
Inför inspektionstillfället tillfrågade Länsstyrelsen nämnden vilka
utbildningsinsatser som är planerade för nämndens ledamöter. Nämnden
framförde att samtliga nya ledamöter och ersättare i nämnden gått Sveriges
Kommuner och Landstings grundutbildning. Under år 2019 har kansliet och
utomstående anlitade föreläsare utbildat nämndens ledamöter i grundläggande
frågor avseende föräldrabalkens regler om förmynderskap, samt i frågor om
dataskyddsförordningen (GDPR).
Nämnden har två nya ledamöter. Inga förändringar i övrigt i organisationen.
Lämplighetsprövning av ställföreträdare
Inför inspektionstillfället bad Länsstyrelsen nämnden att redogöra för hur
ställföreträdares lämplighet prövas av nämnden. Länsstyrelsen har inget att
anmärka på de rutiner som presenterats.

Rapporten är upprättad av Hans Lind och Lotta Reimers.
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Datum

Beteckning

2019-10-01

203-17601-19

Enheten för tillsyn
Hans Lind

Granskade akter
Godmanskap
1763, 815, 1023, 1318, 2115, 1035, 901
Förvaltarskap
1976, 385, 2117, 808, 1442,
Förmynderskap
88, 1259, 1629, 1481, 1305, 2488, 2316, 2057, 2390, 2069, 2181
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Motion:
Till:

Förbättrad vård för transpersoner 2.0
Regionfullmäktige

2016-10-24 behandlade Regionfullmäktige en motion från Feministiskt initiativ om förbättrad vård
för transpersoner. Motionen avslogs till största del. Sedan dess har en omfattande statlig utredning
genomförts, och denna utredning pekar bland annat ut några av de punkter som lyftes i motionen.
För det första handlar det om bemötande inom vården i allmänhet. I utredningen står att läsa: ”I
Folkhälsomyndighetens enkätundersökning från 2015 anger mer än var fjärde att man blivit dåligt
bemött inom sjukvården på grund av sin transerfarenhet. […] Ungefär en tredjedel uppgav att sjukvårdspersonalen har velat hjälpa till men att de saknade nödvändig kunskap om transfrågor. Nästan
lika många rapporterade att de behövde utbilda sjukvårdspersonalen om sin transerfarenhet för att
kunna få rätt hjälp.”1 Region Gotland har ambitioner för HBTQ-frågor inom hälso- och sjukvården
på Gotland, och uppföljningar kring detta arbete görs årligen, vilket var ett av svaren på motionen
från Feministiskt initiativ. Men HBTQ är inte en homogen grupp när det gäller vård. För utöver den
vård som alla människor har behov av, behöver många transpersoner också transspecifik vård - psykiatrisk och somatisk. Det handlar framför allt om könsidentitetsutredningar och könsbekräftande
vård som hormonbehandlingar samt kirurgiska behandlingar.
För det andra handlar det om hur processerna ser ut för att som transperson få komma till könsidentitetsutredning, som är det första steget innan könsbekräftande vård kan bli aktuellt. Könsidentitesutredningar genomförs på fastlandet, dit gotländska patienter remitteras. I den statliga utredningen framkommer det att processen för att som transperson få träffa en specialist ofta är lång och
innebär stora svårigheter, framför allt för att den måste gå genom vårdcentral och psykiatri där kunskapen om trans ofta är låg. Det finns berättelser om möten med läkare som inte ens känner till
transbegreppet och inte vill remittera vidare patienter.2 Med anledning av detta har Socialstyrelsen
uttryckt att det är önskvärt att personer med könsdysfori ”får möjligheten att själva kontakta den
specialiserade vården, eftersom remisskrav kan leda till att de avstår från kontakt trots att de behöver vård.”3
Vi yrkar därför på
• Att Region Gotland låter utreda hur kunskapen om och bemötandet av transpersoner inom vården
ser ut, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
• Att Region Gotland låter utreda hur processen för transpersoner som söker vård för könsdysfori
fungerar, bland annat genom inhämtning av information och kunskap från den berörda gruppen
genom brukardialog eller liknande metod.
• Att förslag om förbättringar tas fram utifrån dessa utredningar.
Torun Ström & Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ
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Motion:
Till:

Gynekologisk vård för transpersoner
Regionfullmäktige

Alla transpersoner väljer inte att genomföra underlivskirurgi, vilket innebär att det finns andra än
kvinnor - exempelvis transmän och ickebinära personer - som har en vagina och därmed är i behov
gynekologisk vård. Det kan handla om allt från cellprovtagning, till undersökningar och behov av
preventivmedel. Det är den gynekologiska mottagningen respektve mödravårdscentralen som tillhandahåller gynekologisk vård, och tyvärr är dessa generellt är dåligt rustade för att möta personer
som inte är kvinnor.
I en omfattande statlig utredning från 20171 framkommer att många transmän drar sig från att gå till
gynekologen för att slippa bli bemötta med okunskap och transfobi. Ytterligare ett stort problem
som framkommer i utredningen är att kallelser för cellprovtagning är baserade på könskodade personnummer, vilket innebär att transmän som har en vagina inte kallas till cellprovtagning. Utredningen visar också att det finns stora brister i förlossningsvården för gravida transmän. Problemen
handlar framför allt om journalsystem som är baserade på könskodade personnummer.
Det finns ingen undersökning gjord kring situationen för transpersoner inom gynekologisk vård på
Gotland. Det som finns är personliga berättelser både om stor rädsla för att söka vård inom denna
mycket kvinnligt kodade institution, och om svårigheter att över huvud taget få boka en tid på grund
av att det saknas kunskaper inom vården om att det ens existerar personer som inte är kvinnor som
behöver gynekologisk vård.
Vi yrkar därför på

- Att Region Gotland låter utreda frågan om hur tillgängligheten till gynekologisk vård ser ut för
andra än kvinnor på Gotland. En del av denna utredning ska bestå av inhämtning av information
och kunskap från den berörda gruppen genom brukardialog eller liknande metod.
- Att förslag om förbättringar tas fram utifrån denna utredning.

Torun Ström & Gerd Holmgren, Feministiskt initiativ
20/10 - 2019

1

Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor (2017) Statens offentliga utredningar (SOU 2017:92)

Interpellation ställd till Stefan Nypelius, ordförande i barn och utbildningsnämnden.

Enligt Skolinspektionens rapport som kom nu i höst så gör de kraftigt nedslag på hur elevhälsan är
organiserad och deras möjligheter att arbeta förebyggande. Elevhälsan har i dag, pga resursbrist, varit
tvungna att inrikta merparten av sitt arbete mot att ”släcka bränder”.
Skolinspektionen säger vidare att elevernas tillgång till kurator, psykolog och skolsköterska är på vissa
skolenheter inte tillräcklig för att kompetenserna utifrån skolenhetens behov ska kunna genomföra ett
förebyggande och hälsofrämjande arbete som stödjer elevernas utveckling mot målen.
Mot bakgrund av att Gotlands barn och unga i betydligt högre utsträckning än riket har NPF-diagnoser och
en sämre psykisk hälsa är det av största vikt att elevhälsan fungerar tillfredställande och kan arbeta mycket
förebyggande för att förhindra onödigt lidande för både barn, elever och deras anhöriga.
Jag vill därför mot bakgrund av detta ställa dessa tre frågor till Barn och utbildningsnämndens ordförande
Stefan Nypelius:
1. Hur ska ni stärka möjligheterna för alla skolenheter att få tillgång till elevhälsans kompetenser i tillräcklig
utsträckning för att möta behoven?
2. Hur ska ni lösa resursbristen inom elevhälsan så de kan arbeta företrädesvis förebyggande?
3. I styrkortet finns flera mål om barns goda uppväxtvillkor och hälsa. Hur tänker ni styra arbetet mot detta
mål?
Aino Friberg Hansson
Socialdemokraterna

2019-10-21

Interpellation till regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius
om Kultur- och fritidsverksamheten
Gotland är väldigt föreningstätt och har oerhört samhällsviktiga verksamheter inom kulturoch fritidsområdet. De är viktiga för social sammanhållning och kontakter, fokhälsan och det
psykiska välmåendet.
Jag ser att det är oerhört viktigt att kunna behålla och även utveckla kultur- och
fritidsverksamheter trots att Region Gotland har tuffa ekonomiska förutsättningar. Alla
gynnas av ett effektivt nyttjande av våra gemensamma resurser och av det föreningsdrivna
ideella arbetet, samtidigt som det senare stöttas. Detta är viktigt för att minska kostnader
framåt, inte riskera försämrad folkhälsa eller ökande utanförskap.
Det finns flera påbörjade och pågående arbeten inom Region Gotland på kultur- och
fritidsområdet.
Med anledning av ovan har jag följande frågor:
- Finns en tidsplan för en sammanhållen process för det pågående arbetet med Kultur- och
fritids anläggningsstrategi, inkluderat kostnader för drift och underhåll, samt kopplat till
översyn av taxor, avgifter och bidrag liksom till en jämställdhetsanalys?
- Om ja: när presenteras den och finns även en planerad dialogprocess med en bredd av
idrotter och utövare där även skolans behov prioriteras utifrån skollagen?
- Om nej: hur ska det påbörjade arbetet hanteras kopplat till Region Gotlands ekonomi och
budgetprocess?

Isabel Enström

Interpellation:
Till:

Information om vård vid könsdysfori
Ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden

2016-10-24 antog Regionfullmäktige en del av en motion från Feministiskt initiativ gällande vård
för transpersoner. Förslaget som antogs löd: ”Information om var resurserna med specialistkompetens finns, samt hur vårdmöjligheterna ser ut för transpersoner, ska finnas tillgängliga på hemsida.”
I HSN:s verksamhetsberättelse för 2017 är motionen nämnd, med följande uppföljning: "Komplettering med lokala rutiner har även i 1177 Vårdguiden. (sic)” Någon information om lokala rutiner
står dock inte att finna på 1177 Vårdguiden för Region Gotland. Tvärt om är formuleringarna på
sidan - som har rubriken ”Könsdysfori” - påfallande generella, exempelvis: "I vissa landsting finns
det också speciella HBTQ mottagningar.” Vilket det ju inte gör på Gotland.
I Folkhälsomyndighetens enkätundersökning från 2015 framkommer det att mer än var fjärde transperson blivit dåligt bemött inom vården. Ungefär en tredjedel uppgav att det fanns goda intentioner
i bemötandet, men att personalen saknade nödvändig kunskap.1 Att information då finns tillgänglig
på annat sätt är därför särskilt viktigt.

Min fråga är därför:
- Hur kommer Region Gotland säkerställa att de lokala rutinerna för vård vid könsdysfori
finns tillgängliga på hemsida, exempelvis 1177 Vårdguiden?

Torun Ström, Feministiskt initiativ
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Interpellation
Prioriteringar för den regionala kulturen
Den regionala kulturen på Gotland spelar en avgörande roll i Gotlands starka och rika kulturliv. Våra
institutioner bidrar till att producera kultur för regionens invånare, de utgör ett nav och en bas också för
det fria professionella kulturlivet och skapar förutsättningar för såväl boende och besökare att erbjudas ett
lite mer spännande och magiskt Gotland.
Den regionala kulturen ingår i den så kallade kultursamverkansmodellen. En modell där regioner,
kommuner och staten samverkar om både inriktning, mål och finansiering. Modellen möjliggör en
professionell kultur spridd över hela landet. Staten bidrar i modellen med ca 23 miljoner per år för att t.ex.
Gotlands museum, länsteatern och gotlandsmusiken ska kunna bedriva sin verksamhet med hög kvalitet
och ett brett utbud.
En gång om året bjuder kulturministern in till samtal med regionerna och SKL om
kultursamverkansmodellen. Ett viktigt tillfälle för att regionerna gemensamt ska kunna påverka modellen
att fungera bättre. För även om modellen i grund och botten är positiv finns regionsgemensamma problem
som lyfts vid dialogen. Men Gotland har som ö särskilda utmaningar att påtala och bevaka.
Inför årets dialog ombads regionerna att förbereda minister och departement genom att i förväg skicka in
två utmaningar och behov som just vår region har. Gotland avstod den möjligheten och avstod således att
påtala och bevaka våra särskilda utmaningar och behov.
Med anledning av detta har jag två frågor till kultur- och fritidsberedningens ordförande Fredrik Gradelius
(c):
1. Varför skickade inte Gotland in något svar gällande utmaningar och behov?
2. Vilka utmaningar och behov ser beredningens ordförande gällande den regionala kulturen på
Gotland?

Filip Reinhag, Socialdemokraterna
Visby, 2019-10-21

